SUOMEN FRISBEELIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2011
(Hallituksen esitys)

1. YLEISTÄ
Suomen frisbeeliitto ry jatkaa toimimista frisbeeurheilun, erityisesti frisbeegolfin, edistämiseksi koko
Suomessa kaikin säännöissä ja yhdistyksen tarkoitusperissä määritellyin keinoin.

2. TALOUS
Suomen frisbeeliiton talous on tällä hetkellä vakaa. Toimintaan tarvittavia varoja hankitaan pääasiassa
jäsen ja kilpailumaksuilla.
Liiton seurojen jäsenmäärän ja henkilöjäsenten määrän odotetaan nousevan tulevanakin vuonna.
Henkilöjäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi erillinen kilpailulisenssi, mikäli jäsen osallistuu liiton
organisoimiin arvokilpailuihin. Liiton jäsenseurojen henkilöjäsenille kilpailulisenssi on edullisempi.

3. NUORISOTOIMINTA
SFL:n tavoite on vakiinnuttaa frisbeegolfin asema valinnaisena koululiikuntamuotona.
Liiton järjestämässä frisbeegolfin SMkilpailussa järjestetään kaksi juniorisarjaa, alle 19 ja alle 16
vuotiaille. Yksilölajien SMkilpailuissa järjestetään juniorisarja sekä huomioidaan Suomen ennätykset
World Flying Disc Federationin juniorisarjojen määritysten mukaan.
SFL kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. SFL pyrkii järjestämään junioriikäisille
pelaajille valmennus ja koulutustapahtumia yhteistyössä seurojen kanssa.

4. HARRASTUSTOIMINTA
Suomen frisbeeliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen Suomessa ja mahdollisuuksien
mukaan auttaa ratoja hankkivia tahoja määrittämään uusien ratojen vaatimukset.
SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia tasoituksellisia viikkokilpailuja ja kannustaa seuroja
järjestämään yritystapahtumia. SFL:n jäsenseurat järjestävät eri paikkakunnilla eritasoisia
frisbeegolfkilpailuja.

5. KILPAILUTOIMINTA
Suomen frisbeeliitto organisoi frisbeegolfin SMkilpailun ja muita eritasoisia kilpailuja. SMkilpailussa
pelataan seuraavat sarjat: avoin, naiset, juniorit19, juniorit16 ja seniorit40 ja seniorit50. Kilpailuiden
järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. Kilpailutoiminnan
organisoinnissa käytetään apuna SFL Kisakonetta.
SFL järjestää yksilölajien SMkilpailut (mahdollisesti yhteistyössä SLKL:n kanssa) ja pyrkii järjestämään
muita yksilölajikilpailuja. Tämän lisäksi SFL organisoi joukkuegolfin SMkilpailut ja parigolfin SMkilpailut.
SFL tukee kilpailujärjestäjiä mm. maksamalla PDGAsanktiointimaksut.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
SFL rohkaisee jäseniään osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin.
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisiä frisbeetapahtumia. Vuonna 2011
Suomessa järjestetään European Open –kilpailu ja EuroToursarjan osakilpailu. Suomella on oma edustaja
Euroopan frisbeegolfyhteisössä (PDGA Europe) joka osallistuu isompien kilpailuiden yhteydessä
järjestettäviin kokouksiin ja puhelinneuvotteluihin.

7. SEURATOIMINTA
SFL rohkaisee ja tukee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin frisbeeseuroihin. SFL antaa
seuroille ohjausta valmennuksessa, sääntöjen tulkinnassa ja kisajärjestelyissä sekä avustaa lajiin kuuluvan
kirjallisuuden ja välineiden hankinnassa.
Liiton tavoitteena on herättää jäsenseuroissa aito halu kehittää ja toteuttaa laadukasta ja moniarvoista
seuratoimintaa, jonka vaikutuksesta toimintaan osallistuvien uusien harrastajien määrä kasvaa tasaisesti.

8. TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA
Liiton kotisivujen merkitystä tiedottamisessa kasvatetaan ja pyritään ajantasaiseen ja mielenkiintoiseen
tietoon.
Tiedotusta kilpailutoiminnasta ja tulokset kilpailuista lähetetään lehdistöön ja pyritään saamaan näkyvyyttä
paikallisessa ja kansallisessa mediassa. Tiedostusvälineiden suuntaan yhteistyön lisääminen on
välttämätöntä, jotta frisbeeurheilua saataisiin laajasti ja monipuolisesti esille julkisuudessa. Yhteydet
tiedostusvälineisiin on hoidettava siten että lajin tapahtumista saadaan selostuksia ja tuloksia enemmän
julkisuuteen. Kansainvälisen menestyksen ja ulkomailla menestyvien pelaajien suoritusten julkisuuteen
saamista on tehostettava.
Hallitus vastaa liiton sisäisestä ja ulkoisesta frisbeeurheiluun liittyvästä tiedottamisesta.
Tavoitteena on sisäisen tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia palvelevaan
suuntaan. Uskottava ja avoin tiedottaminen on omiaan lisäämään seurojen ja harrastajien uskoa ja
luottamusta liiton valitsemaa toimintalinjaa kohtaan.

9. SÄÄNNÖT JA VIRALLISET TOIMITSIJAT
Liitto ylläpitää suomenkielistä versiota frisbeegolfin sääntökirjasta. Sääntökirjaa tullaan välittämään lajin
harrastajille.
Liitto edellyttää PDGA:n toimitsijatestin suorittamista SMkisan johtajilta ja suosittelee testin suorittamista
kaikkien muiden kilpailujen johtajille.

10.KOULUTUS JA VALMENNUS
SFL pyrkii käynnistämään koulutus ja valmennustoimintaansa yhteistyössä seurojen kanssa.

11.JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
Suomen frisbeeliitto toimii tiiviissä yhteistyössä PDGA:n kanssa.

Suomen liitokiekkoliiton kanssa käydään neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisesta
yhdistymisestä tai uuden liiton perustamisesta.

