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1. YLEISTÄ 

1.1. Liiton tarkoitus 
 
Suomen frisbeegolfliitto ry jatkaa toimimista frisbeegolfin edistämiseksi koko Suomessa. 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 
● palkkaa osa- tai kokopäiväisiä työntekijöitä johtamaan toimintaa 

1.2. Liiton jäsenet ja harrastajat 
 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn, LIKES-tutkimuskeskuksen sekä Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden laatimaan Aikuisväestön liikunnan 
harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimuksen mukaan yhteensä 263000 
suomalaista aikuista harrastaa frisbeegolfia ainakin kerran vuodessa. Vähintään kerran viikossa 
frisbeegolfia harrastaa tutkimuksen mukaan arviolta 49000 henkilöä.  
 
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 2019 lopussa SFL:lla oli 161 jäsenseuraa ympäri Suomea, joissa yhteensä noin 5600 
henkilöjäsentä. 2875 pelaajalla oli kilpailulisenssi, joka oikeuttaa kilpailemisen SFL:n alaisissa 
kilpailuissa. Lisäksi jäsenseurat järjestävät alueillaan viikottain erilaisia matalan kynnyksen 
tapahtumia, kuten viikkokilpailuja.  
 
Vuoden 2020 aikana lajin harrastajien ja kilpapelaajien määrää on tarkoitus kasvattaa 
järjestelmällisen toiminnan avulla. Vision mukaisesti työssä keskitytään eritoten 
yhdenvertaisuuteen, lasten ja nuorten liikuntaan sekä huippu-urheiluun ja seuratoiminnan 
tukemiseen. 
 

2. VASTUULLISUUS  

2.1. Yhdenvertaisuus  
 
Vuonna 2020 liitto jatkaa yhdenvertaisuustyötään suunnitelmiensa mukaisesti. Päivitetty 
suunnitelma perustuu edellisen suunnitelman toteutumiseen sekä vuonna 2019 toistetun 
yhdenvertaisuuskyselyn tuloksiin. Vuonna 2020 yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisia 
toimenpiteitä ovat 
 

● Yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjinnän ehkäisemisen vahvistaminen osana liiton ja 
seurojen toimintakulttuuria (kampanjat, keskustelu, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, 
syrjintään puuttumisen mallin jatkotyöstäminen osana kurinpitosäännösten 
kokonaisuutta) 

● Vuoden 2018 loppupuolella käynnistettyä esteettömän frisbeegolfratahankkeen ja 
esteettömyyssertifikaattien hanke jatkuu, levitetään tietoisuutta esteettömistä 
harrastusmahdollisuuksista 

● Tuotetaan ja edistetään naisten ja tyttöjen harrastamista 
 

2.2. Visio  
 
Liiton visio päivitettiin vuonna 2019. Tuore visio luo suuntaviivoja kohti vuotta 2030. Visiossa on 
määritelty visiokaudelle liiton strategiset valinnat, jotka ovat: 
 



 
● Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö 
● Seuratoiminta ja liiton tukitoimet 
● Yhdenvertaisuus 
● Huippu-urheilu ja media 

 
SFL:n tavoitteena on edistää frisbeegolfia harrastuksena sekä sen kautta toimia myös 
urheiluyhteisön yhteisten strategisten tavoitteiden eteen. Frisbeegolf on matalan kynnyksen 
liikkumismuoto, joka on omiaan edistämään eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä. 
SFL on tunnettu ja tunnustettu toimija suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä 
kansainvälisessä frisbeegolfyhteisössä.  
 
SFL edistää erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja löytää sen pariin omaehtoisesti tai 
yhteisöjen kautta. Eri puolilla Suomea on tarjolla monipuolisia, yhteisöllisiä ja yhdenvertaisia 
tapoja harrastaa, liikkua ja kehittyä frisbeegolfin parissa. Liitolla on oleellinen rooli yhdessä 
jäsenseurojen kanssa levittää kasvavan harrastajakunnan keskuudessa tietoisuutta 
frisbeegolfarien yhteisestä etiketistä ja vastuullisuudesta.  
 
Lisäksi SFL on toimija, joka mahdollistaa lajin parissa mahdollisuudet kehittyä huipulle 
pelaajana, ohjaajana ja seurana. Liitto pitää huolta siitä, että näillä eri sektoreilla toimiville on 
tarjolla tietotaitoa sekä rakenteita, joiden kautta osaaminen leviää käytännön toimintaan.  

2.3. Naisjaosto  

Naisjaoston tehtävänä on tukea seuroja ja antaa seuroille työkaluja naisharrastajien määrän 
kasvattamiseen ja naisharrastajille sopivien aktiviteettien luomiseen. 

Naisjaoston pääasialliset viestintäkanavat ovat sen omat nettisivut, Facebook-sivut sekä 
Instagram-tili. Nykyisen jaoston toimintakausi päättyy, mutta uusi jaosto jatkaa näissä kanavissa 
naisten tapahtumien ja kilpailuiden markkinointia sekä naispelaajien esittelyjä myös vuonna 
2020. Vuonna 2020 järjestetään maailman laajuinen WGE-tapahtuma (Womens Global Event). 
Naisjaosto seuraa tapahtumaa aktiivisesti ja kannustaa naisia ja tyttöjä osallistumaan. 

Naisjaosto juhlistaa heinäkuista naistenviikkoa myös vuonna 2020 kannustamalla seuroja 
järjestämään silloin erityisesti naisille suunnattua toimintaa Jaosto jakaa aktiivisesti tietoa myös 
naisten viikon eri tapahtumista omissa kanavissaan. 



 

Vuoden 2020 aikana jaosto koordinoi viime vuosien tapaan naisille ja tytöille suunnattua 
kiertuetta, Lady Touria. Lisäksi naisjaosto osallistuu liiton messupisteelle 
GoExpo-tapahtumassa. 

2.4. 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 2019 elo-syyskuun vaihteessa 690 
kappaletta frisbeegolfradat.fi-sivuston mukaan. Ratojen määrä on edelleen vahvasti 
nousujohteinen, sillä ratoja oli viime vuoden syyskuussa 649 kpl, vuonna 2017 613 kpl ja 
vuonna 2016 vastaavaan aikaan 563 kpl. 
 
SFL tiedottaa aktiivisesti myös maksuttomien lähiliikuntapaikkojen rakentamisen eduista ja 
harrastusmuotona frisbeegolfin edullisuuden puolesta. 

2.5. Sitoutuminen antidopingtoimintaan  
 
Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan dopingsäännöstöön sekä 
Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin 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. 
 
Vuonna 2018 SFL laati yhteystyössä SUEKin kanssa oman antidopingohjelmansa. Vuonna 
2020 SFL jatkaa tietoisuuden lisäämistä tuoreesta antidopingohjelmastaan. SUEKin 
koordinoiman Reilusti paras -ohjelman esittelypiste kutsutaan paikalle avoimien luokkien 
SM-kilpailuihin. Lisäksi seuroille suunnatussa viestinnässä muistutetaan aika-ajoin seurojen 
vastuusta antidopingkasvatustyössä sekä kerrotaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista 
asioista. 
 



 
Arvokisoihin valittaville pelaajille toimitetaan tiedoksi ajantasaisin Kielletyt aineet ja menetelmät 
urheilussa -listaus. 
 
Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty SM-kilpailuissa sekä liiton kilpailukiertueilla ja käyttöä 
rajoitetaan muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa. 
 

3. TALOUS 

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. Lisäksi SFL pyrkii työllistämään koko- tai osa-aikaisen työntekijän etupäässä lasten 
ja nuorten liikuntahankkeen vetämiseen. Tämän tueksi haetaan hankeavustusta Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.  
 
Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja lisenssimaksuilla. Jäsenmaksumalli säilytetään 
kaudella 2014 voimaan astuneessa mallissa, jossa jäsenmaksun suuruus määräytyy 
jäsenseuran henkilömäärän mukaan. Lisäksi kilpapelaajilta vaaditaan kilpailulisenssi 
osallistuakseen SFL:n alaisiin kilpailuihin. 
 
Toiminnan tukemiseksi etsitään myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. 
  
 
 

4. IKÄRYHMÄTOIMINTA 

4.1. Junioritoiminta 
 
Vuonna 2020 liiton toiminnan painopisteenä on lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen. Liitto 
palkkaa koko- tai osa-aikaisen työntekijän valmennus-, koulutus- ja nuorisotoiminnan 
kehittämiseen. Toiminnan tueksi haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hanketukea. 
Työntekijän ensisijaisia tehtäviä ovat seurojen junioritoiminnan tukeminen, materiaalin 
tuottaminen seurojen ja koulujen käyttöön sekä nuorisovalmennusryhmän toiminnan 
perustaminen ja koordinointi. 



 
 
Uusien toimintojen lisäksi jatketaan jo vakiintunutta junioritoimintaa. Liitto järjestää vähintään 
yhden juniorileirin, jatkaa ohjaajakoulutusta sekä tukee seurojen junioritoimintaa varusteilla. 
Myös seurat järjestävät lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja lajitutustumisia, tekevät 
yhteistyötä alueen koulujen kanssa sekä osallistuvat lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 
alueellaan. 

4.2. Masteritoiminta  

Vuonna 2019 perustettu mastersjaosto jatkaa toiminnan käynnistämistä vuonna 2020. Jaoston 
tarkoituksena on kehittää masters- ikäluokkien toimintaa seuroissa ja pyrkiä lisäämään 
ikäluokkajäsenten määrää. 

Jaostolla on viestintäkanavana oma Facebook-sivu, jossa se julkaisee masters-ikäisten 
harrastamiseen liittyvää materiaalia ja on yhteydessä ikäluokkapelaajiin tiedon keräämiseksi. 
Vuonna 2020 jaoston tavoitteena on kerätä ja koostaa jaettava lehtinen, jota seurat voisivat 
halutessaan käyttää omassa toiminnassaan masters-ikäisille.  

Lisäksi Mastersjaosto osallistuu liiton messupisteelle GoExpo-tapahtumassa myös vuonna 
2020. Tavoitteena on kohdata erityisesti iäkkäämpiä messuvieraita ja esitellä lajia siitä 
näkökulmasta. 
 

5. 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 
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. 
 

6. KILPAILUTOIMINTA  
 
Vuonna 2020 järjestetään yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa yhteensä seitsemät 
SM-kilpailut: 
 

● Avoimet luokat (MPO/FPO), Sipoo 
● Masters-luokat 
● Junioriluokat 
● Amatööriluokat 
● Joukkuefrisbeegolf 
● Parifrisbeegolf 
● Sekaparifrisbeegolf 

 
Lisäksi vuonna 2020 järjestetään kiertuemuotoinen pro-sarja, amatöörikilpailusarja sekä 
erilliskilpailuja. 
 
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. SFL tarjoaa kaudella 2020 PDGA toimitsijatestit SFL alaisten 
kilpailujen kilpailunjohtajille ja apulaiskilpailunjohtajille. 
 
Liitto jatkaa vuonna 2019 käynnistettyä sanktiointimaksumallia, jossa liitto kustantaa 
sanktiointimaksut kaikille vain naisten tai junioreiden luokkia sisältäville kilpailuille. Näin 
Kilpailujen järjestäjiä kannustetaan ylipäätään tarjoamaan kilpaluokat aina myös naisille ja 
tytöille. SFL pyrkii jäsenseurojensa kautta tarjoamaan myös erityisryhmien kilpailutoimintaa. 
 



 
Kilpailujen järjestelyjä pyritään kehittämään yhteistyössä järjestävien seurojen kanssa. Kauden 
2020 kilpailukalenterin kokoaminen aloitetaan kauden 2019 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 2019 loppuun mennessä. 
 
Edelliskauden tapaan kaupallisen tahon on mahdollista lunastaa itselleen kalenterivuosittainen 
oikeus kilpailun järjestämiseen. Jäsenseuroille kilpailunjärjestäjän lisenssi on maksuton ja 
automaattinen etu. Kilpailunjärjestäjiltä edellytetään toiminnan yhdenmukaisuuden 
ylläpitämiseksi SFL:n osoittaman kilpailunhallintajärjestelmän käyttöä kilpailuiden organisointiin 
ja ilmoittautumiseen, aina kun se on mahdollista. 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 sekä alueellisten AM- 
kiertueiden 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. 
 

7. 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 myös suorassa vuorovaikutuksessa 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. 
 
Vuonna 2020 järjestetään frisbeegolfin EM-kilpailut Tsekissä. SFL kokoaa kilpailuihin Suomea 
edustavan joukkueen vuoden 2019 alussa julkaisttujen valintakriteerien mukaisesti. 
 

8. SEURATOIMINTA  

SFL rohkaisee frisbeegolfin harrastajia järjestäytymään paikallisiin 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 valmistunutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. SFL tukee seuroja erityisesti lapsi- ja 
nuorisotyön kehittämisessä ja yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa. 
 
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 2020. 
 
Mahdollisen valtionavun turvin seuratoiminnan kehittämistyöhön pyritään ohjaamaan lisävaroja. 
SFL pyrkii osaltaan tiedottamaan jäsenseurojaan aktiivisesti seuratoimijoille järjestettävistä 
koulutuksista, seuran toiminnan laadun parantamiseksi. SFL jatkaa vuonna 2018 lanseerattua 
varustekassitoimintaansa, jossa jäsenseurojen on mahdollista hakea hankkeeseensa tueksi 
frisbeegolfin välinekassia.  



 
 

9. TIEDOTTAMINEN JA TAPAHTUMAT 

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. 
 
Liiton eritasoisesta kilpailutoiminnasta ja sen tuloksista tiedotetaan säännöllisesti kansallista 
mediaa. 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 
sisäisen tiedottamisen kehittäminen jäsenseuroja ja harrastajia palvelevaan suuntaan. SFL 
jatkaa ePressi -tiedotepalvelun ja ajantasaisten medialistojen tilausta. 
 
Tietoa lajista ja sen erilaisista harrastusmahdollisuuksista levitetään osallistumalla erilaisiin 
tapahtumiin ja ilmiöihin. Toimintavuoden aikana liitto osallistuu esimerkiksi sille relevantteihin 
messutilaisuuksiin yksin tai yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Lisäksi liitto on mukana 
Suomessa järjestettävissä, kansainväliselläkin mittapuulla merkittävissä 
frisbeegolftapahtumissa, Tyyni- ja European Open -kilpailuissa. 
 

10. 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 kilpailuiden 



 
johtajille ja pelaajille testin suorittamista suositellaan . SFL tarjoaa kaikille sanktioidun kilpailun 
kilpailunjohtajille ja apulaiskilpailunjohtajille toimitsijatestin. 
 
SFL tiedottaa jäsenseurojaan sääntömuutoksista ja painottaa ajantasaisen sääntötuntemuksen 
merkityksestä kaikessa kilpailutoiminnassa. 
 
Kansallisista säädöksistä ja poikkeuksista julkaistaan SFL:n nettisivuilla ajantasainen lista. 
 

11. KOULUTUS JA VALMENNUS 

SFL:n koulutusjaosto, Suomen frisbeegolfkouluttajat, jatkaa koulutustoimintaa myös kaudella 
2020. Suomen frisbeegolfkouluttajien päätarkoitus on koulutus- ja valmennusjärjestelmän 
koordinointi ja jalkauttaminen siten että se palvelee sekä lajin harrastajia että kilpaurheilijoita. 
Toimintaa tukee nuoriso- ja valmennustoiminnasta vastaava työntekijä, joka palkataan osa- tai 
kokoaikaisena. 
 
Kaudella 2020 jatketaan ohjaajakurssien vetämistä sekä koulutusmateriaalin kehittämistä. 
Koulutusmateriaalia pyritään kehittämään erityisesti opettajien tarpeisiin. Lisäksi SFL järjestää 
vähintään yhden tasokkaan kansallisen juniorileirin. Juniorileirin lisäksi leiritystoimintaa 
järjestetään valmennusryhmätoiminnan puitteissa, jossa kohderyhmänä ovat nuoret, huipulle 
lajissa tähtäävät pelaajat. 

12. 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 etäpalavereihin. SFL on myös tiiviissä vuorovaikutuksessa PDGA Europen 



 
johtokunnan kanssa. PDGA Europen johtokunnan puheenjohtajana toimii suomalainen Kajsa 
Wickström. Suomalainen Ville Kotamäki on puolestaan PDGA:n sääntökomitean jäsen sekä 
PDGA Europen kurinpitokomitean puheenjohtaja. 
 
SFL etsii yhteistyön kautta synergiaetuja muiden kotimaisten lajiliittojen kanssa sekä 
urheiluyhteisön tukitoimijoiden kanssa. 
 


