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Suomen frisbeegolfliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2015
1. Yleistä
Suomen frisbeegolfliitto ry jatkaa toimimista frisbeegolfin edistämiseksi koko Suomessa.
1.1 Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää frisbeegolfia, levittää frisbeegolfin harrastusta, kohottaa
jäsenkuntansa fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä
sekä edistää frisbeegolfia kilpaurheiluna.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
● edistää uusien frisbeegolfseurojen ja -jaostojen perustamista
● järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
● järjestää kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja
● laatii ja vahvistaa frisbeegolfin kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoo niiden
noudattamista ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet
● vaikuttaa Suomessa liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
ehdotuksin ja kannanotoin
● edistää frisbeegolfratojen rakentamista kaikkialla Suomessa
● vastaa frisbeegolfin kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta
● voi palkata toiminnanohjaajan
1.2 Liiton visio
Liitossa on aloitettu järjestelmällinen tulevaisuustyö, jota jatketaan edelleen vuonna 2015.
Tulevaisuustyön tarkoituksena on viedä Suomen frisbeegolfliitto kohti visiotaan.
Visio 2022
Elinvoimaiset seurat
- Kaikkialla Suomessa voi osallistua lähellä toimivan SFL:n jäsenseuran toimintaan.
Palveleva liitto
- Liitto palvelee jäsenistönsä tarpeita tehokkaasti. Liitolla on laaja vapaaehtoisten
verkosto, osaava, motivoitunut henkilöstö ja turvatut resurssit.
Lasten ja nuorten suosikkiharrastus
- Frisbeegolf on lasten ja nuorten suosikkiharrastuksia. Kaikkialla Suomessa järjestetään
kursseja ja ohjattuja harjoituksia. Frisbeegolf on suosittu ja haluttu koululiikuntamuoto.
Naiset ja tytöt mukaan
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- Naiset ja tytöt harrastavat ja pelaavat frisbeegolfia siinä missä miehetkin.
Huippu-urheilua
- Suomesta tulee maailman parhaat frisbeegolfin pelaajat. Frisbeegolf saa mediassa
laajaa huomiota siinä missä muukin huippu-urheilu. Liitto myötävaikuttaa ratojen
rakentamiseen ja niiden laadun parantamiseen.
1.3 Kustannusten kohtuullisuus
Lajien kilpailusäännöillä pidetään kilpailutoimintaan osallistuminen edullisena, jotta
mahdollisimman moni lapsi, nuori ja lajin uusi harrastaja voisi harrastaa frisbeegolfia
ikään tai varallisuuteen katsomatta. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta,
frisbeegolfratojen käyttö on ilmaista kaikilla Suomen radoilla. Frisbeegolfratoja Suomessa
oli vuoden 2014 syyskuussa 408 kappaletta fgr.fi-sivuston mukaan.
1.4 Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen
Antidopingtoimikunta ADT Ry:n dopingsäännöstöön sekä sen julkaisemaan luetteloon
urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä ja sitä kautta Kansainvälisen
Olympiakomitean (KOK), Maailman Antidoping Neuvoston (WADA):n ja kansainvälisten
frisbeeyhdistyksien dopingsäännöstöihin sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen valtion
allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
Osoittaakseen sitoutumisensa antidopingtoimintaan, Suomen frisbeegolfliitto on aloittanut
yhteistyön ADT:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kauden 2015 aikana esitellä ADT:n
toimintaa suurimpien kilpailujen yhteydessä. Tämän lisäksi tupakkatuotteiden käyttö
kielletään edelleen SM-kilpailuissa sekä liiton kilpailukiertueilla ja käyttöä rajoitetaan
muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa.
1.5 Liiton jäsenet ja harrastajat
Liiton jäsenet koostuvat jäsenseuroista. Liiton varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen
hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt joiden
tarkoituksena on edistää ja kehittää frisbeegolfia ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton
sääntöjä.
Syyskuussa 2014 SFL:lla oli 77 jäsenseuraa ympäri Suomea, joissa yhteensä on noin
3200 henkilöä. Seurojen sisällä henkilöt jakautuvat suhteellisen tasaisesti seura- ja
kilpapelaajiin. Noin 1400 kilpailulisenssistä 1000 pelaajalla oli A- ja 400:lla Bkilpailulisenssi. Kilpailulisenssi on pakollinen kaikissa SFL:n alaisissa kilpailuissa.
Harrastajamääristä ei ole tutkittua tietoa ennen seuraavaa kansallista liikuntatutkimusta.
Varovaisten arvioiden perusteella lajilla voi olla jopa useita kymmeniä tuhansia
harrastajia.
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Vuoden 2015 aikana sekä lajin harrastajien että kilpapelaajien määrää on tarkoitus
edelleen kasvattaa järjestelmällisen lapsi- ja nuorisotyön, nais- ja tyttötyön, sekä huippuurheilun kehittämiseen tähtäävien hankkeiden avulla.

2. Talous
Suomen frisbeegolfliiton taloustilanne on vakaa. SFL hakee jälleen valtionapua, jonka
turvin liitto toteuttaa lapsi- ja nuorisotyön, nais- ja tyttötyön ja huippu-urheilun
kehittämiseen tähtääviä hankkeita.
Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja lisenssimaksuilla. Liiton seurojen määrän
sekä niiden jäsenmäärän odotetaan kasvavan tulevanakin vuonna. Jäsenmaksurakenne
pidetään kauden 2014 mallissa, jossa jäsenmaksujen osuus pidetään matalana ja
kilpapelaajilta vaaditaan joko A- (sis. PDGA-jäsenyyden) tai B-lisenssi, osallistuakseen
SFL:n alaisiin kilpailuihin.
Toiminnan tukemiseksi etsitään myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

3. Nuorisotoiminta
SFL:n tavoite on vakiinnuttaa frisbeegolf lasten ja nuorten suosikkiharrastuksena ja
haluttuna koululiikuntamuotona. Myös tytöt halutaan mukaan harrastuksen pariin entistä
laajemmin.
SFL kannustaa jäsenseurojaan ja kilpailujen järjestäjiä pitämään kaikissa kilpailuissa
junioriluokan tai -luokkia sekä tytöille että pojille. Liitto järjestää amatöörien SM-kilpailut
jossa tarjolla on myös junioriluokat alle 19- ja alle 16-vuotiaille, myös tytöille jos
osallistujia löytyy.
SFL kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. Valtakunnallisen
koulutusjärjestelmän avulla pyritään saamaan yhdenmukainen valmennusohjeistus
kaikille jäsenseuroille. Ohjeistuksen avulla seurat voivat järjestää juniori-ikäisille pelaajille
valmennus- ja koulutustapahtumia.

4. Harrastustoiminta
Suomen frisbeegolfliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen
Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan auttaa ratoja hankkivia tahoja määrittämään
uusien ratojen vaatimukset.
SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia tasoituksellisia, aloittelijoille suunnattuja
viikoittaisia kilpailuja ja erityisesti naisille ja tytöille suunnattuja tapahtumia.
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Seuroja kannustetaan myös järjestämään lajiesittelytilaisuuksia yrityksille ja yhteisöille.
SFL suosittelee seuroja järjestämään ilmaisia demotilaisuuksia erityisesti
frisbeegolfratojen läheisyydessä olevien koulujen liikunnanopettajille.
SFL kannustaa seuroja myös tiedottamaan paikallismedioissa omasta toiminnastaan,
sekä olemaan yhteydessä lähialueen kouluihin ja oppilaitoksiin järjestäessään eritasoisia
frisbeegolfkilpailuja, jotta lajitietoisuus, lajin näkyvyys sekä pelaamisen ja
pelikäyttäytymisen perusetiketti tulisivat lajiin tutustuville ja sitä vierestä seuraaville
tutuiksi.

5. Kilpailutoiminta
Suomen frisbeegolfliitto organisoi frisbeegolfin SM-kilpailut. Kauden 2015 aikana
järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa sekä amatööri-, että pro-luokkien SM-kilpailut.
Lisäksi organisoidaan amatööri- ja pro-sarjat, sekä erilaisia kilpailuja eri ikäisille ja
tasoisille pelaajille. Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan järjestämään luokat aina myös
naisille ja tytöille.
Pro-luokkien SM-kilpailussa pelataan ainakin seuraavat pro-luokat: MPO, MPM, MPG,
MPS, FPO ja FPM. Amatöörien SM-kilpailut pelataan amatööri- ja junioriluokkien kesken.
SFL määrittelee tarkemmat osallistumiskriteerit kevään 2015 aikana yhteistyössä
järjestävän seuran kanssa.
SFL organisoi sekä joukkuegolfin että pari- ja sekaparigolfin SM-kilpailut.
Kaikilta SM-kisojen osallistujilta vaaditaan hyväksytyn PDGA:n toimitsijatestin
suorittamista. SFL suosittelee PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikille muillekin
kilpapelaajille.
Kilpailujen järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa.
Kauden 2015 kilpailukalenterin kokoaminen aloitetaan kauden 2014 päättyessä ja
ylläpitoa pyritään pitämään mahdollisen joustavana läpi kisakauden. Kilpailujen määrää
pyritään lisäämään erityisesti amatööriluokissa mahdollistamalla useampien kisojen
järjestämisen samalla päivämäärällä. Kauden tavoitteena on että jokainen jäsenseura
järjestäisi vähintään yhden kilpailun. SFL julkaisee tarkemman suunnitelman
kisakalenterille vuoden 2014 loppuun mennessä.
Toiminnan yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi jäsenseuroilta edellytetään Kisakoneen
käyttöä kilpailujen organisointiin ja ilmoittautumiseen aina kun mahdollista. Poikkeuksena
voivat olla joukkue- ja parigolfin tulospalvelu.
SFL tukee kilpailujärjestäjiä maksamalla PDGA:n sanktiointimaksut jokaisesta SFL:n
kilpailusta. SFL:n hallitus ja toiminnanohjaaja tukevat kisajärjestäjiä ennen kisojen
järjestämistä liittyvissä käytännön asioissa, sekä ovat tarvittaessa läsnä tai tavoitettavissa
myös kilpailujen aikana.
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Kilpailujen koordinoinnin tueksi SFL nimittää hakemusten perusteella Suomeen viisi
aluevastaavaa. Aluevastaavien toimialueet ovat pohjoinen, keskinen, läntinen, eteläinen
ja itäinen piiri. Aluevastaavien toimenkuvaan kuuluu oman piirin seurojen avustaminen,
piirin erilliskilpailujen, sekä alueellisten liigojen koordinointi sekä AM2 -kiertueen
yhteyshenkilönä toimiminen omalla alueella. Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä seurojen
ja hallituksen välillä.

6. Kansainvälinen toiminta
Suomen frisbeegolfliitto on lajin kansainvälisen kattojärjestön PDGA:n edustaja
Suomessa.
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisesti merkittäviä
frisbeegolftapahtumia kuten Eurotourin osakilpailuja. SFL myöntää hakemusten
perusteella maakohtaisen edustuspaikan syksyllä järjestettävään USDGC-kilpailuun
Yhdysvaltoihin.
Liitto vastaa tiedottamisesta suomalaiselle medialle merkittävimpien kotimaisten
kilpailujen sekä suomalaispelaajien kansainvälisen kilpailumenestyksen osalta.

7. Seuratoiminta
SFL rohkaisee ja tukee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin
frisbeegolfseuroihin. SFL jatkaa vuorovaikutusta jäsenseurojen kanssa antamalla
ohjausta valmennuksessa, sääntöjen tulkinnassa ja kisajärjestelyissä, joista erityisesti
jälkimmäiseen uudet aluevastaavat tulevat antamaan tukensa.
SFL edellyttää jäsenseurojen toiminnan painopisteiden noudattavan liiton visiota. Liiton
tavoitteena on herättää jäsenseuroissa aito halu kehittää ja toteuttaa laadukasta ja
moniarvoista seuratoimintaa, jonka vaikutuksesta toimintaan osallistuvien uusien
harrastajien määrä kasvaa tasaisesti. Liiton jäsenseuroille tarkoitettu koulutus- ja
suunnittelutapahtuma Liitopäivät järjestetään syksyllä 2015.
Mahdollisen valtionavun turvin SFL tukee seuroja erityisesti lapsi- ja nuorisotyön
kehittämisessä sekä naispuolisten harrastajien määrän lisäämisessä.

8. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Liiton kotisivujen ja sosiaalisen median merkitystä tiedottamisessa ylläpidetään entiseen
malliin. Tiedottamisella pyritään ajantasaiseen ja mielenkiintoiseen niin jäsenistöä kuin
muita alan harrastajia, sekä mediaa palvelevaan tiedonjakoon.
Suomen mestaruustason kilpailutoiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan säännöllisesti
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kansallista mediaa. Medianäkyvyys pyritään pitämään niin lehdistön kuin TV:n suhteen
vähintään samana kuin kauden 2014 aikana. Ammattitaitoinen ja ajankohtainen
tiedottaminen ja raportointi ovat välttämätöntä medianäkyvyyden kannalta.
Kansainvälisen menestyksen ja ulkomailla menestyvien pelaajien suoritusten
tiedottaminen lisää positiivista mielikuvaa lajista ja saa lisää harrastelijoita kiinnostumaan
lajista.
Hallitus tai hallituksen nimeämä edustaja vastaa liiton sisäisestä ja ulkoisesta
frisbeegolfiin liittyvästä tiedottamisesta. Tavoitteena on yleisen medianäkyvyyden lisäksi
edelleen myös sisäisen tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia
palvelevaan suuntaan.

9. Säännöt ja viralliset toimitsijat
Frisbeegolfin virallisten sääntöjen ja kilpailuoppaan suomenkielinen painos on tarjolla
kaikille uusille jäsenseurojen jäsenille myös kauden 2015 aikana ja tarvittaessa liitto ottaa
lisäpainoksen säännöistä. Sähköinen versio säännöistä on ladattavissa SFL:n
kotisivuilta.
Liitto edellyttää PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikilta SFL:n kilpailunjohtajilta,
sekä kaikilta SM-kisojen pelaajilta. Muiden kilpailujen johtajille ja pelaajille testin
suorittamista suositellaan. SFL tarjoaa vuosittain kymmenen ilmaista testiä jokaiselle
jäsenseuralle.

10. Koulutus ja valmennus
SFL on ollut mukana perustamassa, sekä toimii hallituksen jäsenenä Suomen
frisbeegolfkouluttajat ry:ssä. Uuden yhdistyksen päätarkoitus on koulutus- ja
valmennusjärjestelmän rakentaminen, koordinointi ja jalkauttaminen siten että se
palvelee sekä lajin harrastajia että kilpaurheilijoita.
Mahdollisen valtionavun turvin SFL tukee maamme parhaiden kilpaurheilijoiden
talvikauden harjoittelua ja ulkomaille suuntautuvia kisamatkoja.

11. Järjestöyhteistyö
SFL on VALO ry:n täysjäsen. Suomen frisbeegolfliitto toimii tiiviissä yhteistyössä lajin
kattojärjestön PDGA:n ja Euroopan muiden maiden liittojen kanssa.
Hallituksen nimeämä liiton edustaja toimii PDGA Europe -ryhmän jäsenenä ja osallistuu
isompien kilpailuiden yhteydessä järjestettäviin kokouksiin ja puhelinneuvotteluihin.
SFL tulee myös liittymään uuden eurooppalaisen kattojärjestön EDGF:n jäseneksi.

