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Suomen frisbeegolfliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2018
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 harrasteliikuntana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
● edistää uusien frisbeegolfseurojen ja frisbeegolfjaostojen 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 osa- tai kokopäiväisen työntekijän johtamaan toimintaa
1.2 Liiton visio ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Liitossa on aloitettu järjestelmällinen tulevaisuustyö, jota jatketaan edelleen vuonna 2018.
Tulevaisuustyön tarkoituksena on viedä Suomen frisbeegolfliittoa kohti visiotaan.
2012 laadittu Visio 2022 kartoitetaan yhdessä jäsenseurojen kanssa ja saadun palautteen
pohjalta päivitetään liitolle uusi Visio 2028. SFL on aloittanut laatimaan vision tueksi ja sitä
ohjaamaan yhdenvertaisuussuunnitelman.
Yhdenvertaisuussuunnitelman kautta pyritään samalla osallistamaan jäsenseurat entistä
aktiivisemmin yhteiseen visiotyöhön ja strategian toteuttamiseen.
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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 lukeutuu lasten ja nuorten suosikkiharrastuksiin. Kaikkialla Suomessa
järjestetään kursseja ja ohjattuja harjoituksia. Frisbeegolf on suosittu ja haluttu
koululiikuntamuoto.
Naiset ja tytöt mukaan
- 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.

Visio 2028 ja yhdenvertaisuus
Päivitetty Visio 2028 lisätään toimintasuunnitelman liitteeksi yhdenvertaisuussuunnitelman
ohella niiden valmistuttua.
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.
Julkisesti listattuja frisbeegolfratoja Suomessa oli vuoden 2017 syys-lokakuun vaihteessa
613 kappaletta frisbeegolfradat.fi-sivuston mukaan. Ratojen määrä on edelleen vahvasti
nousujohteinen sillä ratoja oli viime vuoden syyskuussa 556kpl, vuonna 2015 470 kpl ja
vuonna 2014 vastaavaan aikaan 408 kpl.
SFL tiedottaa aktiivisesti myös maksuttomien lähiliikuntapaikkojen rakentamisen eduista ja
harrastusmuotona frisbeegolfin edullisuuden puolesta.
1.4 Sitoutuminen antidopingtoimintaan
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Liitto ja sen jäsenseurat 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.
Suomen frisbeegolfliitto oli yhteydessä Suomen Antidopingtoimikuntaan jälleen 2017
SM-kilpailujen yhteydessä. Yhteydenpitoa ja yhteistyötä jatketaan myös kauden 2018
suurimpien kilpailujen yhteydessä. SFL hakee myös yhteistyömahdollisuuksia ADT:n
Puhtaasti paras -kampanjassa.
Lisäksi tupakkatuotteiden käyttö kielletään edelleen SM-kilpailuissa sekä liiton
kilpailukiertueilla ja käyttöä rajoitetaan muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa.
SFL hallitus jatkaa määrätietoista työtä oman antidopingohjelman laatimiseksi. Selvitystyötä
jatketaan vuonna 2018 yhteistyössä SUEK:n, kansainvälisten kattojärjestöjen ja
mahdollisesti muiden lajiliittojen kanssa.
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.
Syyskuun 2017 lopussa SFL:lla oli 139 jäsenseuraa ympäri Suomea, joissa yhteensä on
noin 5300 henkilöä jäsenenä. Seurojen sisällä henkilöt jakautuvat suhteellisen tasaisesti
lisenssittömiin harrastajiin ja kilpapelaajiin. Noin 2700 pelaajalla oli kilpailulisenssi.
Kilpailulisenssi on pakollinen valtaosassa SFL:n alaisista kilpailuista.
Harrastajamääristä ei ole tutkittua tietoa ennen seuraavaa kansallista liikuntatutkimusta.
Lukuisten erilaisten arvioiden perusteella lajilla on jo yli 100 000 harrastajaa Suomessa.
SFL tutkii mahdollisuuksia saada käyttöön tarkemmat tiedot harrastajamääristä.
Vuoden 2018 aikana sekä lajin harrastajien että kilpapelaajien määrää on tarkoitus edelleen
kasvattaa järjestelmällisen yhdenvertaisuustyön kautta, erityisesti lapsi- ja nuorisotyön, naisja tyttötyön, sekä huippu-urheilun kehittämiseen tähtäävien hankkeiden avulla.

2. Talous
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Suomen frisbeegolfliiton taloustilanne on vakaa. SFL hakee jälleen valtionapua, jonka turvin
liitto työllistää edelleen kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan liiton toimintaa vetämään, sekä
toteuttaa lapsi- ja nuorisotyön, yhdenvertaisuustyön ja huippu-urheilun kehittämiseen
tähtääviä hankkeita. Valtionavun määrästä riippuen SFL pyrkii työllistämään lisäksi
osa-aikaisen työntekijän etupäässä kehittämistyön tai sen hankkeiden tukemiseksi.
Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja lisenssimaksuilla. Liiton jäsenseurojen
henkilömäärän odotetaan nousevan edelleen tulevana vuonna. Jäsenmaksumalli
säilytetään kaudella 2014 voimaan astuneessa mallissa, jossa jäsenmaksun suuruus
määräytyy jäsenseuran henkilömäärän mukaan. Lisäksi kilpapelaajilta vaaditaan
kilpailulisenssi osallistuakseen SFL:n alaisiin kilpailuihin.
IT-järjestelmien uudistus tuottaa SFL:lle kertaluonteisia sekä jatkuvia kuluja. SuomiSport
-järjestelmään liittyminen ja sen mukanaan tuomat transaktiomaksut aiheuttavat maltillisia
korotuspaineita niin seurojen jäsenmaksuihin kuin lisenssimaksuihin ja aikanaan
kilpailumaksuihin.
Kilpailunhallintajärjestelmän uudistaminen, verkkosivu-uudistus ja siirtymävaiheen palvelut
ovat suunniteltuja mittavampia investointeja vuodelle 2018.
Toiminnan tukemiseksi etsitään myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

3. Nuorisotoiminta
SFL:n vuonna 2017 alustama junioritoimikunta pyritään aktivoimaan vuonna 2018.
Junioritoimikunnan tavoite on entistä tehokkaammin vakiinnuttaa frisbeegolf lasten ja
nuorten suosikkiharrastuksena ja haluttuna koululiikuntamuotona.
Yhdenvertaisuussuunnitelmaa mukaillen kaikki harrastajaryhmät halutaan mukaan lajin
pariin entistä laajemmin.
SFL kannustaa jäsenseurojaan ja kilpailujen järjestäjiä pitämään kaikissa kilpailuissa
junioriluokan tai -luokkia sekä tytöille että pojille. Liitto järjestää junioreille SM-kilpailut.
2017 ensimmäisen kerran toteutettu valtakunnallinen juniorileiri oli menestys ja vuonna
2018 on tarkoitus järjestää vähintään yksi vastaava leiri.
SFL kannustaa ja tukee seuroja junioritoiminnan kehittämisessä. Valtakunnallisen
koulutusjärjestelmän avulla pyritään saamaan yhdenmukainen valmennusohjeistus kaikille
jäsenseuroille, sekä jokaiseen jäsenseuraan koulutettu frisbeegolfohjaaja. Ohjeistuksen
avulla seurat voivat järjestää juniori-ikäisille pelaajille valmennus- ja koulutustapahtumia.
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SFL osallistuu myös vuonna 2018 paljon lapsia ja nuoria tavoittaviin demotilaisuuksiin kuten
School action day ja GoExpo -messut. Seuroja kannustetaan järjestämään koululaisille tai
lapsiryhmille ohjattuja tutustumismahdollisuuksia suurten kotimaisten kilpailujen yhteydessä.

4. Harrastustoiminta
Suomen frisbeegolfliitto myötävaikuttaa uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen Suomessa
ja mahdollisuuksien mukaan auttaa ratoja hankkivia tahoja määrittämään uusien ratojen
vaatimukset.
Osana laadittavaa SFL yhdenvertaisuussuunnitelmaa liitto pyrkii osaltaan edistämään myös
erityisryhmien ja vammaisurheilijoiden liikuntamahdollisuuksia. Liitto myötävaikuttaa
esteettömien frisbeegolfratojen rakentamiseen ja ohjeistaa jäsenseurojaan erityisryhmien
tavoittamisessa.
SFL rohkaisee seuroja järjestämään paikallisia tasoituksellisia, aloittelijoille suunnattuja
viikottaisia kilpailuja ja erityisesti naisille ja tytöille suunnattuja tapahtumia.
Seuroja kannustetaan myös järjestämään lajiesittelytilaisuuksia yrityksille ja yhteisöille. SFL
suosittelee seuroja järjestämään mahdollisuuksiensa mukaan ilmaisia demotilaisuuksia
erityisesti frisbeegolfratojen läheisyydessä olevien koulujen liikunnanopettajille ja
koululaisille.
SFL kannustaa seuroja myös tiedottamaan paikallismediaa, 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.
Viestinnässään Suomen frisbeegolfliitto pyrkii yhdenvertaisuutta noudattaen entistä
paremmin huomioimaan kilpailullisten tiedotteiden ohella eri harrastajaryhmät ja toiminnot.

5. Kilpailutoiminta
Suomen frisbeegolfliitto organisoi frisbeegolfin SM-kilpailut. Kauden 2018 aikana
järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa sekä juniori-, amatööri-, että pro-luokkien
SM-kilpailut. Pro-luokkien kilpailut eriytetään siten, että miesten ja naisten avoimet luokat
järjestetään omana kilpailunaan (MPO&FPO). Lisäksi järjestetään kiertuemuotoinen
pro-sarja, amatöörikilpailusarja sekä erilliskilpailuja.
Pro-luokkien SM-kilpailuissa pelataan ainakin seuraavat PDGA:n määrittelemät pro-luokat:
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MPO ja FPO sekä MP40, MP50, MP60 ja FP40. SFL määrittelee tarkemmat
osallistumiskriteerit viimeistään alkuvuoden 2018 aikana yhteistyössä järjestävien seurojen
kanssa.
SFL organisoi joukkuefrisbeegolfin, parifrisbeegolfin sekä sekaparifrisbeegolfin SM-kilpailut.
Kaikilta SM-kisojen ja pro-tourin osallistujilta vaaditaan hyväksytysti suoritettu ja voimassa
oleva PDGA:n toimitsijatesti. SFL suosittelee PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikille
kilpailulisenssin haltijoille.
Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan tarjoamaan kilpaluokat aina myös naisille ja tytöille. SFL
pyrkii jäsenseurojensa kautta tarjoamaan myös erityisryhmien kilpailutoimintaa.
SFL tarjoaa kaudella 2018 PDGA toimitsijatestit SFL alaisten kilpailujen kilpailunjohtajille ja
apulaiskilpailunjohtajille.
Kilpailujen järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa.
Kauden 2018 kilpailukalenterin kokoaminen aloitetaan kauden 2017 aikana ja ylläpitoa
pyritään pitämään mahdollisimman joustavana läpi kisakauden. Alueellisia
päällekkäisyyksiä koitetaan tarvittaessa välttää koordinoimalla kilpailuajankohtia osapuolten
kesken.
Kauden tavoitteena on että jokainen jäsenseura järjestäisi vähintään yhden kilpailun. SFL
julkaisee suunnitelman kisakalenterille vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tiettyjen SFL:n alaisten kilpailujen järjestäjäksi voidaan kaudella 2018 hyväksyä
jäsenseuran ohella sellainen kaupallinen tai muu toimija, joka täyttää SFL:n erikseen
määrittelemät kriteerit. Uudistuksella pyritään luomaan käytäntö, joka mahdollistaa entistä
laadukkaampien ja suurempien kilpailujen järjestäminen siten, että varsinainen kaupallinen
järjestäjä on samalla vastuussa kilpailun kaikista osa-alueista.
Kaudella 2018 kilpailujärjestelmään lisätään kilpailunjärjestäjän lisenssi, joka kaupallisen
tahon tulee lunastaa saavuttaakseen kalenterivuosittaisen oikeuden kilpailun
järjestämiseksi. Jäsenseuroille kilpailunjärjestäjän lisenssi on maksuton ja automaattinen
jäsenetu.
Toiminnan yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi kilpailunjärjestäjiltä edellytetään SFL:n
tarjoaman kilpailunhallintapalvelun (vuonna 2017 Kisakone) käyttöä kilpailujen organisointiin
ja ilmoittautumiseen, aina kun mahdollista. Poikkeuksena voivat olla esimerkiksi joukkue- ja
parifrisbeegolfin tulospalvelu tai muuten mahdollisesti kilpailunhallintajärjestelmään
soveltumattomat kilpailut.
Jäsenseuran järjestämän kilpailun maksuliikenne ohjataan SuomiSport -järjestelmän kautta
sen jälkeen, kun järjestelmässä on siihen valmius ja SFL on tiedottanut asiassa.
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SFL tukee kilpailujärjestäjiä tarjoamalla päivitetyn ja kattavamman kilpailunjärjestäjän
oppaan kaudelle 2018. SFL:n hallitus ja palkattu työntekijä tukevat kisajärjestäjiä ennen
kisojen järjestämistä liittyvissä käytännön asioissa. Tarvittaessa ja harkinnanvaraisesti liiton
palkattu työntekijä, aluevastaava tai hallituksen edustaja on läsnä tai tavoitettavissa myös
kilpailujen aikana.
Kilpailujen koordinoinnin tueksi SFL tarjoaa hakemusten perusteella nimitetyt vapaaehtoiset
aluevastaavat. Aluevastaavien toimialueet määritellään yhteistyössä SFL:n edustajien
kanssa. Aluevastaavien toimenkuvaan kuuluu oman piirin seurojen avustaminen, piirin
erilliskilpailujen ja alueellisten liigojen koordinointi sekä AM2 -kiertueen yhteyshenkilönä
toimiminen omalla alueellaan.
Lisäksi aluevastaava toimii yhteyshenkilönä seurojen ja SFL:n työntekijän tai hallituksen
välillä.
SFL:n hallitus jatkaa kilpailujärjestelmän uudistamista parhaaksi katsomallaan tavalla tulevia
vuosia varten. Tarvittaessa hallitus konsultoi aluevastaavia ja/tai jäsenseuroja.

6. Kansainvälinen toiminta
Suomen frisbeegolfliitto on lajin kansainvälisen kattojärjestön PDGA:n edustaja Suomessa.
Suomen frisbeegolfliitto on myös jäsen frisbeegolfin eurooppalaisessa kattojärjestössä,
EDGF:ssä. Tämän lisäksi SFL on yhteydessä suoraan tai välillisesti kaikkien liitokiekkolajien
kansainväliseen kattojärjestöön WFDF:ään, joka on jäsen kansainvälisessä
Olympiakomiteassa.
SFL on suorassa vuorovaikutuksessa 2017 kuluessa järjestäytyvän PDGA Europen
johtokunnan kanssa.
Liitto myötävaikuttaa, että Suomessa järjestetään kansainvälisesti merkittäviä
frisbeegolftapahtumia kuten PDGA EuroProTourin ja EuroTourin osakilpailuja.
Liitto vastaa tiedottamisesta suomalaiselle medialle merkittävimpien kotimaisten kilpailujen
sekä suomalaispelaajien kansainvälisen kilpailumenestyksen osalta.
Liitto välittää jäsenistölleen tietoa kansainvälisesti merkittävistä muutoksista.

7. Seuratoiminta
SFL rohkaisee ja tukee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin
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frisbeegolfseuroihin. SFL jatkaa vuorovaikutusta jäsenseurojen kanssa antamalla ohjausta
valmennuksessa, sääntöjen tulkinnassa ja kisajärjestelyissä, joista erityisesti jälkimmäiseen
myös aluevastaavat antavat tukensa.
SFL edellyttää jäsenseurojen toiminnan painopisteiden noudattavan liiton visiota sekä
tukevan SFL:n valmistuvaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Liiton tavoitteena on herättää jäsenseuroissa aito halu kehittää ja toteuttaa laadukasta ja
moniarvoista seuratoimintaa, jonka vaikutuksesta toimintaan osallistuvien uusien
harrastajien määrä kasvaa tasaisesti.
Liiton perinteinen jäsenseuroille tarkoitettu koulutus- ja suunnittelutapahtuma Liitopäivät
järjestetään jälleen syksyllä 2018.
SFL tukee seuroja erityisesti lapsi- ja nuorisotyön kehittämisessä ja yhteisen
yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa, sekä pyrkii vuoden 2017 tavoin
mahdollistamaan täyspäiväisen työntekijän palkkaamisen tukemaan seuroja vision
mukaisessa toiminnassa. Mahdollisen valtionavun turvin seuratoiminnan kehittämistyöhön
pyritään ohjaamaan lisävaroja.
SFL pyrkii osaltaan tiedottamaan jäsenseurojaan aktiivisesti seuratoimijoille järjestettävistä
koulutuksista, seuran toiminnan laadun parantamiseksi.

8. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Liiton mediapankin, 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
kansallista mediaa. Kansallisen tason medianäkyvyyttä pyritään nostamaan erityisesti
lehdistössä kauden 2018 aikana. Ammattitaitoinen ja ajankohtainen tiedottaminen ja
raportointi ovat välttämätöntä medianäkyvyyden kannalta.
Kilpailunjärjestäjiä pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös
verkkovideotuotantojen ja TV-näkyvyyden mahdollistamiseksi.
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

TOIMINTASUUNNITELMA
2018
9(10)
sisäisen tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia palvelevaan suuntaan.
SFL jatkaa kaudella 2018 käyttöönsä hankitun ePressi -tiedotepalvelun ja ajantasaisten
medialistojen tilausta.
SFL varaa oikeuden SM-kilpailujen ja pro-tourin televisiointi- ja mediaoikeuksiin.
Mediaoikeudet luovutetaan kisajärjestäjille, mikäli liitolla ei ole valmiita sitoumuksia.
SFL kehittää pro-tourin tiedottamista keskitetysti sekä yhteistyössä osakilpailujärjestäjien ja
yhteistyökumppaneiden kanssa. Pro-tourille laadittujen omien kotisivujen kehittämistä
jatketaan edelleen.

9. Säännöt ja viralliset toimitsijat
Frisbeegolfin virallisten sääntöjen ja kilpailuoppaan uudistettu suomenkielinen versio
julkaistaan aina versiopäivityksen jälkeen. SFL tarjoaa kaikille jäsenseurojen jäsenille
ajantasaisen version. Sähköinen versio säännöistä on ladattavissa SFL:n kotisivuilta.
Liitto edellyttää PDGA:n toimitsijatestin suorittamista kaikilta SFL:n kilpailunjohtajilta ja
apulaiskilpailunjohtajilta, sekä kaikilta SM-kisan ja pro-tourin pelaajilta. Muiden kilpailujen
johtajille ja pelaajille testin suorittamista suositellaan. SFL tarjoaa kaikille sanktioidun
kilpailun johtajille ja apulaiskilpailunjohtajille toimitsijatestin.
SFL tiedottaa jäsenseurojaan sääntömuutoksista ja painottaa ajantasaisen
sääntötuntemuksen merkityksestä kaikessa kilpailutoiminnassa.
Kansallisista säädöksistä ja poikkeuksista julkaistaan SFL:n uudistuvien kotisivujen
tiedotearkistossa ajantasainen lista.

10. Koulutus ja valmennus
SFL:n koulutusjaosto, Suomen frisbeegolfkouluttajat, jatkaa aloittamaansa
koulutustoimintaa myös kaudella 2018. Suomen frisbeegolfkouluttajien päätarkoitus on
koulutus- ja valmennusjärjestelmän rakentaminen, koordinointi ja jalkauttaminen siten että
se palvelee sekä lajin harrastajia että kilpaurheilijoita.
Kaudella 2018 jatketaan frisbeegolfohjaaja 1 ja frisbeegolfohjaaja 2 -kurssien vetämistä
sekä koulutusmateriaalin kehittämistä ja pilotointia. Ensimmäinen ohjaaja 2 -kurssi
toteutettiin 2017 ja tavoite on kouluttaa vuonna 2018 lisää 2-tason ohjaajia.
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SFL järjestää vähintään yhden tasokkaan kansallisen juniorileirin. Mahdollisen valtionavun
turvin leirejä voidaan järjestää useampia.
SFL tukee maamme parhaiden kilpaurheilijoiden harjoittelua perustamalla maajoukkueen ja
palkkaamalla sille osa-aikaisen päävalmentajan. Maajoukkueen päävalmentaja johtaa
maajoukkueen valmennustiimiä ja organisoi maajoukkueen käytännön toimet. Lisäksi
päävalmentaja valmistelee urheilijavalinnat hallitukselle ja osallistuu SFL:n hallituksen
määrittämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

11. Järjestöyhteistyö
SFL jatkaa varsinaisena jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa. SFL osallistuu aktiivisesti
valikoituihin Olympiakomitean tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin ja pyrkii nostamaan
frisbeegolfin asemaa kansallisessa liikuntayhteisössä.
Suomen frisbeegolfliitto toimii tiiviissä yhteistyössä lajin kattojärjestön PDGA:n,
eurooppalaisen kattojärjestön EDGF:n ja Euroopan muiden maiden liittojen kanssa.
Lisäksi SFL on yhteistyössä suoraan tai välillisesti maailman liitokiekkolajien kattojärjestön
WFDF:n kanssa.
Hallituksen nimeämä liiton edustaja Tapani Aulu jatkaa PDGA Europen jäsenvaltioiden
maakoordinaattoriryhmän jäsenenä ja osallistuu isompien kilpailuiden yhteydessä
järjestettäviin kokouksiin ja puhelinneuvotteluihin.
Lisäksi suomalainen Kajsa Wickström on valittu jäseneksi seitsenhenkiseen PDGA Europen
johtokuntaan. SFL on tiiviissä vuorovaikutuksessa Wickströmin ja koko johtokunnan kanssa.
SFL etsii yhteistyön kautta synergiaetuja muiden kotimaisten lajiliittojen kanssa sekä
urheiluyhteisön tukitoimijoiden kanssa.
***

