Suomen frisbeeliitto ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2005
1. YLEISTÄ
Suomen frisbeeliitto ry jatkaa toimimista frisbeen yksilölajien, erityisesti
frisbeegolfin, edistämiseksi koko Suomessa kaikin säännöissä ja yhdistyksen
tarkoitusperissä määritellyin keinoin. SFL pyrkii tulevaisuudessa Suomen
Liikunta ja Urheilu ry:n jäseneksi. Vuonna 2005 SFL:n merkittävin tapahtuma
on frisbeegolfin EM-kilpailujen järjestäminen. Liiton jäsenmaksu muutetaan
jäsenmaksuksi ja erilliseksi kilpailulisenssiksi.
2. TALOUS
SFL pyrkii parantamaan taloudellista tilannettaan. SFL hakee valtionavustusta
vuodelle 2005. Tarvittavia varoja hankitaan jäsen- ja kilpailumaksuilla. Lisäksi
etsitään ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Liiton aktiivisten henkilöjäsenten
määrän odotetaan nousevan noin 250 jäseneen ja jäsenseurojen määrän
nousevan 10 seuraan vuodelle 2005.
3. NUORISOTOIMINTA
SFL:n tavoite on vakiinnuttaa frisbeegolfin asema valinnaisena
koululiikuntamuotona. SFL:n järjestämässä frisbeegolfin SM-sarjassa
järjestetään juniorisarja. Yksilölajien SM-kilpailuissa järjestetään juniorisarja
sekä huomioidaan Suomen ennätykset World Flying Disc Federationin
juniorisarjojen määritysten mukaan.
SFL lähettää junioriedustajia frisbeegolfin Suomen EM-kilpailuihin. SFL
kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. SFL pyrkii
järjestämään isoimmissa kaupungeissa juniorileirejä.
4. HARRASTUSTOIMINTA
Suomen frisbeeliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen
Suomessa. SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia tasoituksellisia
viikkokilpailuja ja rohkaisee seuroja järjestämään frisbeegolf-tilaisuuksia
yrityksille ja yhteisöille. SFL järjestää kansallisen frisbeegolfsarjan, jossa
pelataan avoin ja amatöörisarja. Lisäksi frisbeegolfissa järjestetään talvella
Karvalakkisarja.
5. KILPAILUTOIMINTA
Liitolle merkittävin tapahtuma Euroopassa vuonna 2005 on frisbeegolfin EMkilpailut heinäkuussa Tampereella ja Nokialla. EM-kilpailuiden lisäksi SFL
järjestää frisbeegolfin SM-sarjan ja kansallisen sarjan. SM-sarjassa pelataan
seuraavat sarjat: avoin, naiset, juniorit ja seniorit. SFL järjestää yksilölajien
SM-kilpailut ja pyrkii järjestämään muita yksilölajikilpailuja. Tämän lisäksi SFL
järjestää joukkuegolfin, parigolfin ja lähipelin SM-kilpailut.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen frisbeeliitto toimii yhteistyössä WFDF:n ja PDGA:n kanssa.
Euroopassa SFL:n tavoitteena on Euroopan frisbeegolfliiton perustaminen.
SFL:n tavoite on ollut, että WFDF:n jäseneksi otettaisiin kustakin maasta
myös yksilölajijärjestö tai että yksilölajeille muodostettaisiin erillinen maailman
kattojärjestö. WFDF:n säännöt tulevat muuttumaan vuonna 2005. WFDF:n
jäsenenä voi olla useampi eri frisbeelajijärjestö samasta maasta. Yhtä lajia voi
edustaa vain yksi lajijärjestö. Lajeja joilla voi olla jäsenjärjestö ovat frisbeegolf,
ultimate, freestyle ja DDC. SFL tulee hakemaan WFDF:n frisbeegolfin
lajijärjestöjäsenyyttä vuonna 2005
SFL pyrkii lähettämään osallistujia frisbeegolfin MM-kilpailuihin (Pennsylvania,
USA) sekä tukee ja rohkaisee jäsenten osallistumista kansainvälisiin
kilpailuihin.
SFL järjestää EM-kisojen lisäksi kaksi kansainvälistä frisbeegolfkilpailua, jotka
ovat Nordic Disc Golf Tourin osakilpailuja.
7. SEURATOIMINTA
SFL rohkaisee ja tukee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin
frisbeeseuroihin. SFL tukee uusien frisbeeseurojen syntymistä. SFL antaa
seuroille ohjausta valmennuksessa, sääntöjen tulkinnassa ja kisajärjestelyissä
sekä avustaa lajiin kuuluvan kirjallisuuden ja välineiden hankinnassa.
8. KOULUTUS JA VALMENNUS
SFL kehittää jäsenien koulutus- ja valmennustoiminnan järjestämistä. SFL
tukee friseegolfin edustusjoukkueen toimintaa. SFL antaa tietoa lajista ja
toiminnasta ympäri Suomea esimerkiksi Demo-tiimien avulla.
9. TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA
SFL jatkaa jäsenlehti Ratamestarin tekemistä. SFL suunnittelee uuden
frisbeegolfesitteen julkaisemista. Suomen frisbeeliiton internet-sivut on
tarkoitus muuttaa siten että painopistealue muuttuu kilpailutoiminnasta
enemmän uuden jäsenen tai lajista kiinnostuneen näkökulmaan. SFL pyrkii
parempaan medianäkyvyyteen tapahtumissa, messuilla ja
urheilutilaisuuksissa ja pyrkii hyödyntämmän EM-kilpailujen media-arvon.

