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Inledning 
Framför dig har du verksamhetsberättelsen för 2020, vilket betyder att vi kan lägga ännu 
ett år bakom oss i Svenska Discsportförbundet Allround. 
 
2020 kommer alltid att kommas ihåg som året då inget riktigt blev som det var tänkt. Vem 
visste när året drog igång att en pandemi stod för dörren som skulle ändra 
förutsättningarna för hela samhället, där bland annat förutsättningarna för all idrott, både 
träning och tävlingsverksamhet förändras radikalt? 
 
På årsmötet i mars valdes det en ny styrelsen som fick i uppgift att verkställa den 
verksamhetsplan som årsmötet hade fattat beslut om. Huvuddragen i i verksamhetsplanen 
var att styrelsen skulle jobba för ett stärkande av vår tävlingsverksamhet, arbeta med 
organisationsutveckling samt genomföra en satsning med ungdomar (Youth Disc Sport 
Challenge) samtidigt som Junior-VM i ultimate i Malmö. 
 
När pandemin slog till så insåg vi i styrelsen relativt snabbt att detta var ett år då vi inte 
kunde genomföra saker som var planerade. Här handlade det mer om att hitta lösningar för 
att kunna genomföra någon tävlingsverksamhet överhuvudtaget.  
 
Med facit i hand så är det ändå fantastiskt att förbundet med samlade krafter har kunnat 
genomföra en tävlingsverksamhet, där det är extra glädjande att vi även detta år kunde kora 
svenska mästare.  
 
Jag vill passa på att tacka alla er som engagerar er för Svenska Discsportförbundet Allround. 
Förtroendevalda, ideellt engagerade och Peter Lundmark på kansliet. Alla ni är viktiga för att 
Förbundet ska kunna vara det vi är. 

 

 

 

 

 

    Johan Robertson 
    Förbundsordförande  
    Svenska Discsportförbundet Allround 

 

 

 
 



Styrelsen 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen bestått av  
 
Johan Robertson  Ordförande 
Dieter Johansson   Vice ordförande 
Conny Thunberg  Kassör 
Kerstin Thunberg  Ledamot 
Dan Engström  Ledamot till och med den april 
Gohar Mossavarrahmani  Fyllnadsval för Dan Engström från och med juni 
 

Övriga förtroendevalda 
Utöver styrelsen har följande personer haft förtroendeuppdrag i förbundet 
 
Räkenskapsrevisor 
Gunnar Andersson, (auktoriserad revisor) 
 
Sakrevisor 
Jonathan Brandtberg  Ordinarie till och med augusti  
Mattias Hultqvist  Suppleant, ordinarie från och med augusti  
 
Valberedning 
Stefan Karlsson   Sammankallande 
Peter Karlsson 
Jonas Karlsson 
 

Andra uppdrag 
 
DDC-utskott 
Stefan Karlsson  Sammankallande 
Dieter Johansson 
Johan Eriksson 
 
Landslag 
Dieter Johansson  Landslagschef till och med september,  
   förbundskapten från och med oktober  
Gohar Mossavarrahmani  Förbundskapten Dam och Junior till och med 
   september 
Tomas Burvall  Förbundskapten Open till och med september 
 

 
 
 
 



Medlemsföreningar  
 
Bollnäs FDC   Frisbeeföreningen Blåkulla i Oskarshamn 
Föreningen Frisbee Laholm Föreningen Kockums Ultimate Team 
Föreningen Westervik Discgolf Härnösands DGC 
Hässleholm FF   IK Ymer Frisbee 
Kalmar Frisbee Klubb  Karnas DK 
KFUM Norrköping Frisbee  Linköpings Unika FS 
Spinndisc FK   Södertörns FK 
Uppsala FdK   Värnamo FC 
Åkersberga FK 
 

Licensierade spelare 
 

Open                                  49 

Damer                                    5 

Juniorer                                    5 

Summa                                  59 

 

Styrelsens inre arbete 
Styrelsen har under året påbörjat arbetat med att bygga upp och säkerställa att alla delar i 
organisation är på plats. Mycket i det arbetet har handlat om att diskutera sig fram till vem vi 
är, vad vi står för och vad vi vill uppfattas som? Resultatet av det arbetet kommer bland 
annat att ligga till grund för vårt visionsarbete som tar sin början under 2021. 
 
Styrelsen har också jobbat med att försöka vara så transparenta som möjligt ut i 
organisationen, med de diskussioner och beslut som tas på våra styrelsemöten. Vi är 
övertygade om att det är det enda sättet få hela organisationen att känna delaktighet i vad 
som händer i förbundet. 
 
Under året har vi tillsatt ett nytt tävlingsutskott, som ersätter det gamla DDC-utskottet. Med 
den förändringen så har vi också breddat uppdraget för utskottet, så att de framöver 
kommer att ansvara för all planering och genomföranande av förbundets 
tävlingsverksamhet. 
 
Styrelsen har också jobbat med att förändra landslagsorganisationen, från att ha varit tre 
personer till att nu vara en person med titeln förbundskapten. 
 
I och med att covid-19, så har stort fokus på styrelsens arbete under året, legat på att kunna 
genomföra den tävlingsverksamhet som var planerad för året med SM i fokus.  
 
När det stod klart att det inte kommer att genomföras någon SM-vecka så fick styrelsen 
arbeta med att dels hitta lösningar för att vi skulle kunna genomföra SM även detta år, men 
också arbeta fram nya tävlingsbestämmelser utifrån Folkhälsomyndighetens 



rekommendationer. Allt för att vi skulle på ett tryggt sätt kunna genomföra våra tävlingar 
och inte bidra till någon smittspridning.  
 
Styrelsen beslutade att kalla till extra årsmöte för att göra ett fyllnadsval för Dan Engström 
som valde att lämna sitt styrelseuppdrag i april. Från början var styrelsens bild att det skulle 
räcka att göra valet Per Capsulam, men när det valet väl var gjort kunde vi konstatera att det 
i och med ett sådant val, saknades delar för att det skulle kunna räknas som ett fyllnadsval. 
Styrelsen valde därför att kalla till ett extra årsmöte, för att kunna välja in Gohar 
Mossavarrahmani i styrelsen fram till nästa årsmöte. 
 
På grund av covid-19 har inte styrelsen kunnat genomföra stora delar av den 
verksamhetsplan som årsmötet 2020 fattade beslut om. Eftersom tävlingsverksamheten blev 
i stora delar förändrad under året, så har vi varit tvungna att fokusera på att tävlingarna 
kunde genomföras istället för att som verksamhetsplanen talade om, att stärka och utveckla 
densamma. 
 
Samma sak gäller för den satsning som var tänkt i och med Youth Disc Sport Challenge i 
Malmö under sommaren. Arrangemanget som skulle ha genomförts parallellt med JVM i 
ultimate, fick ställas in då WFDF fattade beslut om att ställa in JVM på grund av covid-19. 
 
Den sista delen i verksamhetsplanen handlar om att styrelsen under året skulle arbeta med 
att ta fram en logotype för förbundet, utifrån inkomna förslag. Styrelsen har medvetet valt 
att pausa det arbetet då vi vill göra det som en del i en helhet när vi 2021 börjar arbetet med 
att ta fram en grafisk profil för förbundet. 
 
Under 2020 har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden.  
 

DDC-utskottet och DDC-touren  
Precis som alla andra som planerade för säsongen så fick DDC-utskottet jobba med att 
anpassa sig till den pågående pandemin. Till slut kunde utskottet den 6:e juni, tillsammans 
med styrelsen fastställa tider och platser för årets DDC-tour.  
 
Arrangörerna fick såklart följa direktiven om hur vi skulle genomföra tävlingarna med 
respekt för smittorisken vilket bland annat innehöll krav på att tvätta discarna.  
 
Touren bestod till slut av tre deltävlingar. Det var Sommarkastet i Värnamo, Masters i 
Linköping och Höstkastet i Kalmar.  
 
Totalt deltog 25 spelare i touren och som slutsegrare stod Thomas Palmér och Stefan 
Karlsson efter att ha vunnit alla tre deltävlingarna. 
 

GDPR 

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018. Som förbund är vi tvungna att följa 
föreskriften som är till för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
 



Under året har styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa att vi följer föreskrifterna. Det 
har vi gjort genom att gå igenom allt material som finns tillgängligt, både skrift, bild och på 
hemsidan för att säkerställa att det inte finns uppgifter som vi inte har rätt att ha kvar utifrån 
vad GDPR säger. Det arbetet kommer att fortsätta under 2021.  
 
Samtidigt som vi går igenom gammalt material så ska vi naturligtvis säkerställa att allt nytt 
material som förbundet hanterar, där det förekommer personuppgifter, hanteras på rätt 
sätt.  
 
För att höja kompetensen runt vad som gäller runt GDPR, så gick hela styrelsen en 
introduktionsutbildning som RF/SISU Idrottsutbildarna höll. På utbildningen deltog också 
delar av förbundsstyrelsen. Kunskapen som vi med oss från utbildningen kommer definitivt 
att hjälpa oss i det fortsatta arbetet. 
 

Hemsidan 

I och med arbetet att gå igenom hemsidan och GDPR-säkra den så har också ett arbete 
påbörjats för att göra om sidan, så att den blir mer levande och användarvänlig.  
 
Efter det att styrelsen fattat beslut om att det är föreningarna som är förbundet och att det 
mot föreningarna som vi behöver ta fram olika former av stöd, så har vi succesivt påbörjat 
med att göra om innehållet på hemsidan, så att den förts och främst riktar in sig på att vara 
ett stöd för föreningarna och deras arbete.  
 
Styrelsen har under året också fört en inledande diskussion om förbundet ska ligga kvar med 
vår sida på frisbeesport.se eller om vi ska lägga vår sida fristående från huvudförbundet. Det 
arbetet kommer att fortsätta under 2021, speciell som vi tänker oss att påbörja ett arbete 
med att ta fram en ny grafisk profil för förbundet, där bland annat en ny hemsida är en del i 
det arbetet. 
 

SM inklusive specialregler 

SM var planerat att genomföras i samband med SM-veckan i Halmstad. När det stod klart att 
SM-veckan blev inställd så ställdes vi inför utmaningen om hur vi skulle hantera det. DDC-
utskottet, styrelsen och några klubbar löste till slut knuten genom att låta tre deltävlingar i 
DDC-touren även omfatta två extragrenar.  
 
I Värnamo tillkom Precision och Discathon, i Linköping Längd och Fristil medan Kalmar tog 
hand om Discgolf och SCF som ju ändå ingår i deras klassiska Höstkastet. Deltävlingen i DDC-
touren i Linköping fick också SM-status.  
 
På grund av ett uppdelat SM, så fick vi inte möjlighet att utse en svensk allroundmästare i 
Dam- respektive Juniorklassen. I Openklassen vann till slut Mike Beckmann, Värnamo Frisbee 
efter en hård fight med Jonas Karlsson, också han från Värnamo.  
 
För att kunna genomföra tävlingarna med spelarnas hälsa och Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer som bakgrund togs innan säsongen specialregler för tävling under Covid-
19 fram. Dessa ålades arrangörerna att säkerställa under tävlingarna. 



Syftesbeskrivning 

Ända sedan förbundet bildades, så har det saknats en beskrivning av förbundets 
huvudsakliga uppgift och varför vi finns till.  
 
Styrelsen arbetade under året fram en syftesbeskrivning för förbundet som lyder; 
Organisera, utveckla och sprida frisbeesporten i Sverige.  
 
För att tydliggöra de olika delarna i syftet tog vi också fram en beskrivning av vad vi menar 
med organisera, utveckla och sprida.  
 
Med syftesbeskrivningen så vi tydliggöra vilka områden som alltid bör ligga i fokus för vårt 
arbete. Syftesbeskrivningen har också legat till grund för verksamhetsplanering de  
kommande åren. 
 

Uppdragsbeskrivningar 

När styrelsen under året fattade beslut om att tillsätta en förbundskapten för 
landslagsverksamheten samt ett tävlingsutskott som ersätter det gamla DDC-utskottet, så 
togs det också fram nya uppdragsbeskrivningar för de olika uppdragen. 
 
Uppdragsbeskrivningarna togs fram för att tydliggöra innehållet i uppdragen men också för 
att tydliggöra vilka krav de olika uppdragen kan ha på styrelsen i rollen som uppdragsgivare. 
 
I styrelsen har vi utsett kontaktpersoner för de olika uppdragen, vilka har i uppgift att 
implementera och utvärdera uppdragsbeskrivningarna för att se hur de fungerar och vad 
som eventuellt behöver förändras.   
 

Nya tävlingsbestämmelser utifrån Covid-19 

I och med att covid-19 ändrade förutsättningarna för oss att kunna genomföra 
tävlingsverksamheten som vanligt under året så resulterade det i att styrelsen utifrån de 
direktiv som folkhälsomyndigheten tagit fram, tog fram speciella tävlingsbestämmelser, där 
förhållningsregler för både arrangörer och spelare för varje gren fanns med. Allt för att vi 
skulle kunna genomföra tävlingssäsongen på ett säkert sätt utan att riskera att vi bidrog till 
någon smittspridning.  
 

Kommunikation 

Som ett led i att förbättra informationen och dialogen mellan styrelsen och föreningarna, 
har det under året skickats ut ett månadsbrev en gång i månaden, där styrelsen har 
informerat om vad som tagits upp och beslutats om på senaste styrelsemötet men också 
informerat om annat som har varit bra för föreningarna att känna till.  
 
Styrelsen har också provat att dagen efter styrelsemötet bjuda in till ett videomöte, för att 
där informera om vad som har tagits upp i styrelsen, men också för att ha ett forum där 
styrelsen tillsammans med representanter från föreningarna kan diskutera frågor gällande 
föreningarnas och förbundets utveckling. 
 



Värdegrundspolicy 

Under året har styrelsen tagit fram och fattat beslut om en ny värdegrundspolicy för 
anställda och förtroendevalda i hela organisationen. Med värdegrundspolicyn så vill 
styrelsen tydliggöra vad förbundet står för och vilka värden som är vägledande för alla som 
har ett uppdrag i förbundet, allt ifrån förtroendevalda i föreningarna till anställda i 
förbundet. 
 

Landslagsorganisation 

Sedan tidigare så har förbundet haft en landslagsorganisation som har bestått av en 
landslagschef och två förbundskaptener, en för dam- och juniorlandslaget och en för 
openlandslaget. 
 
Under året fattade styrelsen beslut om att förändra organisationen runt landslagen så att vi 
under de närmaste åren endast har en förbundskapten för alla landslagen.  
 
Beslutet fattades då styrelsen inte såg att dagens landslagsverksamhet kräver mer än en 
person för att klara av detta. Förhoppning finns ändå att vi i framtiden ska ha så pass stor 
landslagsverksamhet, att vi behöver tillsätta flera roller för att tillgodose behovet. 
 
Efter diskussioner i styrelsen så föll till slut valet på Dieter Johansson, att ta över rollen som 
ny förbundskapten. Dieter har sedan han tillträtt påbörjat arbetet med att planera 
landslagsverksamheten med inriktning på VM 2021. 
 

Rörelse i skolan/Hej Frisbee! 

Mattias Ahlgren, Malmö Ultimate kontaktade styrelsen för att höra om vi som förbund var 
intresserade att delta i ett projekt som han initierat. Projektet handlade om att vara med och 
förbättra folkhälsan bland barn i åldrarna 6–12 år genom att de rör på sig i skolan.  
 
Projektet ”Rörelse i skolan” som initierats av Riksidrottsförbundet på initiativ från regeringen 
som handlar för vår del om att med frisbeen som redskap, få fler barn röra sig under 
skoltiden.  
 
Riksidrottsförbundet som går in och tar alla kostnader för de frisbee som ska beställas och 
distribueras ut till de ca 400 skolorna som har anslutit sig till projektet, står också för de 
samordnare som har ansvaret att utbilda skolpersonalen i ”våra aktiviteter”. 
 
Efter diskussioner med Mattias Ahlgren så fattade styrelsen beslut om att förbundet tar över 
projektet från Mattias och driver det vidare det under 2021. Styrelsen har därför tillsatt en 
projektgrupp som har ansvaret planera och genomföra de aktiviteter som vi ser behövs 
framåt.  
 
Projektgruppen har i slutet på året påbörjat arbetet med att ta fram förslag på aktiviteter 
som vi tror kommer att kunna användas, samt påbörjat arbetet med att ta fram en hemsida 
som ska kopplas till aktiviteterna. 
 



Under 2021 kommer arbetet att intensifieras, då det ska det bland annat tas fram en 
utbildning för de samordnare som ska utbilda skolpersonalen i ”våra aktiviteter”. Filmer ska 
spelas in som ett pedagogiskt verktyg för att på ett lättare sätt illustrera aktiviteterna. En 
hemsida ska tas fram och fyllas med innehåll med mera. 
 

Youth Disc Sport Challenge 
Youth Disc Sport Challenge var ett projekt knutet till Junior-VM i Ultimate i Malmö. Tanken 
var att spelare och andra skulle få prova på flera olika allroundgrenar under VM-veckan och 
på så sätt bredda deras kunnande inom frisbeesport. Det sträckte sig även till att omfatta 
SM-veckan i Halmstad. Pga. den pågående pandemin så blev arrangemanget mer och mer 
omöjligt att genomföra och den 16 juni beslutades definitivt att avblåsa hela projektet. 
 

Reviderade tävlingsbestämmelser 
I början av året jobbade framförallt Peter Henriksson och Dieter Johansson med att 
uppdatera de gällande tävlingsbestämmelserna. I början av april var de klara och 
ändringarna berörde några förtydliganden, anpassning till den nya organisationen, ändrade 
klassindelningar för rekord, minsta antalet spelare för att dela ut SM-medalj anpassade efter 
RF:s regelverk samt att 70+ infördes som tävlingsklass i Dam och open 
 
 
 

 
 
 


