
 
 

Årsmelding for Nidaros Diskgolfklubb 2019 
Framlagt av årsmøtet 4. Februar 2019 

 
Styrets sammensetning og arbeid 
Styret har bestått av følgende personer: 
 

● Styreleder: Leiv Aspén (1 år)  
● Nestleder: Sigrid Sandum (byttet plass med HG i september) 
● Kasserer: Stig Rune Øyra (2 år)  
● Styremedlem: Magnus Nyman (1 år)  
● Styremedlem: Jan Sindre Nordby (2 år)  
● Styremedlem: Camilla Pile Pedersen (1 år)  
● Styremedlem: Hans Gunnar Stensbråten Jensen (byttet plass med 

Sigrid i september)  
● Varamedlem: Magnus Bogen Brurok (1 år)  
● Varamedlem: Mats Kalland (inn for HG)  
● Revisor 1/Kontrollkomitee: Geir Olsvik  
● Revisor 2/Kontrollkomitee: Roger Karlsen 

 
I 2019 ble det avholdt 4 styremøter hvor 27 saker ble behandlet. Endringer 
underveis i året; på grunn av personlige begrensninger valgte Sigrid å 
rykke ned fra nestlederverv til varamedlem i styret. Hans Gunnar gikk da 
inn som nestleder, og Mats Kalland inn som ordinært styremedlem. 
 
 



 
 
Styrets arbeid har gått veldig bra, og flittig bruk av lukket Facebook-gruppe 
har ført til en smidig dialog og raske avgjørelser på mindre saker. 
 
Leiv og Sigrid deltok på klubbledersamling i januar som representanter fra 
Nidaros.  Her ble det vedtatt at Leiv går inn i seksjon Disksport som 
kommunikasjonsansvarlig. 
 
Styrets sportslige arbeid: 
 
Arrangementer 

- Ukesgolf (35 runder med over 100 unike spillere) 
- Trønder Tour (AHA Open, Othilienborg Open, Norbaggar Open) 
- Trilogy Challenge 
- Amateur Match Play 
- Klubbmesterskap 
- Næggelsprætten 
- Ale Open (Norgescup) 
- Winter Marksman League 
- Master of Putters 
- Nyttårspargolfen 

 
Bane 

- Prøveprosjekt på Sommersetra 
- Prøveprosjekt i Klæbu 

 



 

 
 
Medlemsmasse 
I januar 2019 var vi 15 medlemmer, mens vi i utgangen av 2019 telte 46, 
kun 4stk unna målet! 
30 medlemmer deltok på tilsammen 4 Norgescup-runder. 
Ingen medlemmer deltok på NM i diskgolf, ett medlem deltok på NM i 
pargolf. 
 
Økonomi 
Nidaros gikk i minus i 2019, men har en god økonomi til tross. Grunnen til 
underskuddet er en ikke-forutsett leieutgift for Klæbu-banen, samt vi sitter 
på endel verdier i klubbmerch (caps, luer, trøyer, birdiebags og minier).¨ 
 
Trenings- og aktivitetsgruppe 
Det ble opprettet en egen gruppe med ansvar for treningsoppsett og 
arrangementer. Her har dialogen stort sett gått via en facebook-chat, med 
stort hell. På slutten av året fikk vi inn en stor ressurs i Fredrik Weiseth, 
som har løftet torsdagstreningene med oppvarmingsøvelser og 
styrketrening. 
 
Samhold 
En av grunntankene til klubben har vært å skape et samhold mellom 
medlemmene, både på og av banen. Det har gått naturlig, men det er 
likevel viktig å belyse evnen hver enkelt medlem har utvist til å bygge alle 
aktiviteter og prestasjoner med et trygt og godt samhold. Det har vist seg at 



 
samholdet er noe av det beste med Nidaros, og det har også blitt lagt 
merke til i resten av miljøet i Norge. 


