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1.      YLEISTÄ 
Suomen frisbeeliitto ry jatkaa toimimista frisbeeurheilun, erityisesti 
frisbeegolfin, edistämiseksi koko Suomessa kaikin säännöissä ja 
yhdistyksen tarkoitusperissä määritellyin keinoin. Liiton jäseneksi liiton 
hallitus voi hyväksyä henkilön tai rekisteröidyn frisbeeseuran. 
Liiton hallitus seuraa säännöllisin ajoin toimintasuunnitelman toteutumista. 

2.      TALOUS 
Suomen frisbeeliitto parantaa taloudellista tilannettaan. Tarvittavia varoja 
hankitaan jäsen- ja kilpailumaksuilla. Lisäksi etsitään ulkopuolisia 
yhteistyökumppaneita. 
Liiton aktiivisten henkilöjäsenten määrän odotetaan nousevan noin 550 
jäseneen ja jäsenseurojen määrän nousevan 15 seuraan. 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 SM-sarjassa järjestetään kaksi 
juniorisarjaa, alle 19- ja alle 16 vuotiaille. Yksilölajien SM-kilpailuissa 
järjestetään juniorisarja sekä huomioidaan Suomen ennätykset World Flying 
Disc Federationin juniorisarjojen määritysten mukaan. 
SFL kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. SFL 
järjestää juniori-ikäisille 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 rohkaisee seuroja järjestämään firmafrisbeegolfia. SFL 
järjestää eri paikkakunnilla kansallisen frisbeegolfsarjan, jossa pelataan 
avoin ja amatöörisarja. 
  



5.      KILPAILUTOIMINTA 
Suomen frisbeeliitto organisoi frisbeegolfin SM-sarjan ja kansallisen 
frisbeegolfsarjan.  SM-sarjassa pelataan seuraavat sarjat: avoin, naiset, 
juniorit-19, juniorit-16 ja seniorit-40 ja seniorit-50. Kilpailuiden järjestelyjä 
kehitetään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. 
  
SFL järjestää yksilölajien SM-kilpailut ja järjestää muita yksilölajikilpailuja. 
Tämän lisäksi SFL organisoi joukkuegolfin SM-kilpailut ja parigolfin SM-
kilpailut. 
  

6.      KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
SFL kannustaa jäseniään osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin. 
  
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisiä 
frisbeetapahtumia. Suomessa järjestetään European Open –kilpailu ja 
EuroTour-sarjan osakilpailu. 
  

7.      SEURATOIMINTA 
SFL rohkaisee ja tukee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin 
frisbeeseuroihin. Liitto valmistelee malli-säännöt uusien frisbeeseurojen 
perustamisen helpottamiseksi. 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 hankitaan 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. 
  
Eräänä tavoitteena on suurenyleisön frisbeeurheilun tietoisuuden lisääminen 
hyödyntämällä 
tiedotuksen ammattilaisten tuomaa lisäarvoa. 
  
Liitto laatii ja painattaa frisbeegolfesitteen, jonka jakelua 
frisbeetapahtumissa tullaan tehostamaan. 

9.      SÄÄNNÖT JA VIRALLISET TOIMITSIJAT 
Frisbeegolfin viralliset säännöt julkaistaan suomen kielellä liiton 
kotisivuilla. Lisäksi sääntökirjaa tullaan välittämään lajin harrastajille. 
  
Liitto käännättää PDGA:n toimitsijatestin ja edellyttää testin suorittamista 
kaikilta SM-sarjan kilpailujen johtajilta ja suosittelee testin suorittamista 
kaikkien muiden kilpailujen johtajille. 

10. KUSTANNUSTEN KOHTUULLISUUS 
Lajien kilpailusäännöillä pidetään osallistuminen kilpailutoimintaan 
edullisena, jotta mahdollisimman moni lapsi, nuori ja lajin uusi harrastaja 
voisi harrastaa frisbeeurheilua. Säännöillä rajoitetaan osallistumismaksujen 
suuruudet sellaisiksi, että kilpailuihin osallistuminen ei tule liian kalliiksi. 

11. KOULUTUS JA VALMENNUS 
SFL käynnistää koulutus- ja valmennustoimintaansa yhteistyössä seurojen 
kanssa. 

12. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ 
SFL aloittaa neuvottelut opetusministeriön ja Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n kanssa SLU:n jäsenjärjestöksi liittymisestä ja valtionapukelpoisuuden 
edellytyksistä. 
  
Suomen frisbeeliitto toimii tiiviissä yhteistyössä PDGA:n kanssa. 
Selvitetään liiton mahdollisuudet liittyä WFDF:n jäsenjärjestöksi ja 
jäsenyyden vaikutukset. 
  
SFL on mukana Euroopan frisbeegolfliiton perustamisen valmistelussa ja 
edes auttaa toiminnallaan liiton perustamista. Hallituksen nimeämä liiton 
edustaja toimii European Discgolf groupin jäsenenä ja osallistuu isompien 
kilpailuiden yhteydessä järjestettäviin kokouksiin ja puhelinneuvotteluihin. 


