
                      

 
Repræsentantskabsmøde 2020 

 
Hvornår: Lørdag 7. marts kl 15.00 

Hvor: Vojens DiscGolfPark®, Overgårdsvej, 6500 Vojens 
 

Formandens beretning 
 
Den nuværende hovedbestyrelse har nu siddet på posten i et år. Det har været et år 
præget af tre hovedfokusområder. For det første ville vi have genoprettet en 
skrantende Danish Tour. For det andet ville vi have skabt overblik over 
administrationen i DDGU, og til sidst ville vi skabe, eller reorganisere, et 
organisatorisk fundament for DDGU, der vil sikre driften af et nationalt forbund for 
fremtiden. 
 
Danish Tour  
Et kritikpunkt, der genlød på banerne i 2018, var at DDGU ikke engang kunne 
organisere en tour, så hvorfor skulle man støtte unionen? Derfor var det helt 
naturligt, at det første vi tog fat på, var at genrejse DDGU Danish Tour i 2019. På 
kort sigt var det alene at stable en tour på benene, der var vores primære mål. På 
den længere bane ønsker vi at højne kvaliteten af den danske tour på flere 
parametre. Det gælder både på det sportslige og organisatoriske niveau. Det er 
vores håb for fremtiden, at DDGU Danish Tour udvikler sig til at være flagskibene for 
hjemlige turneringer med deltagelse af de absolut bedste danske spillere. 
Fra sæson 2020 har vi desuden ændret på rækkerne, der udbydes til DDGU Danish 
Tour. Ændringerne er baseret på PDGA ratings, hvor vi kunne se, at Danmark stort 
set ikke råder over MA1 spillere. Der er i februar 2020 254 aktive PDGA medlemmer 
i Danmark, hvoraf 32% har en rating højere end 935, men af dem er stort set ingen 
aktive i am-rækken. Vi har 31% af aktive mellem 900 og 850 ratingspoint, og altså 
37% med en rating under 850. Tallene bekræfter os i, at ændringerne er til det 
bedste for de fleste. Dertil kommer at touren er blevet standardiseret i henhold til 
PDGAs retningslinjer for rækkerne. 
 
Ændring af organisation 
Ændringer af organisationen af dansk disc golf er vores største opgave, og vi er godt 
på vej. I efteråret afholdt DDGU en ekstraordinær generalforsamling, hvor det 
enstemmigt blev besluttet, at DDGU i fremtiden skal baseres på klubmedlemskaber. 
Det skal pointeres, at beslutningen ikke blev truffet på baggrund af en lille snæver 



                      
kreds af mennesker og deres holdninger, men er baseret på mange samtaler med 
aktive folk i disc golf sporten, både “gamle” og nye. Bortset fra enkelte kritiske røster 
har det vist sig, at der er et stort flertal i dansk disc golf for denne beslutning.  
Hovedbestyrelsen anerkender det store arbejde med udbredelsen og forbedringen af 
sporten ude i klubberne, hvorfor det er helt naturligt at sætte klubarbejdet i centrum 
for udviklingen af disc golf på national plan. Dette gøres lettest ved at have en 
klubbaseret union, hvor afstanden mellem klub og union ikke er stor. Det næste 
skridt på vejen er at inddrage klubberne i unionens virke, sa unionen arbejder i 
henhold til klubbernes ønsker og behov. 
Udadtil syner disc golf også af mere nu. DDGU har i skrivende stund 579 
medlemmer fordelt på 16 medlemsklubber. Det er helt andre tal at kunne præsentere 
end de hidtidige medlemstal. Hovedbestyrelsen er dog godt klar over at de reelle tal 
nok først kommer til næste sæson, da denne sæson for det første er gratis, dernæst 
har mange spillere et medlemskab af flere klubber. 
 
Oprettelse af en instruktøruddannelse 
Et af tiltagene der skal styrke klubarbejdet er oprettelsen af en instruktøruddannelse 
kopieret fra det finske forbund. Der herskede ingen tvivl fra DDGUs side, hvorvidt det 
var noget, vi skulle forfølge, da vi blev kontaktet af Lars Lau  vedr. dette. Det bliver 
spændende at se effekten af dette i klubberne over tid. Det er vores håb, at dette 
blot er endnu et skridt af flere på vejen mod, at disc golf konsoliderer sig som 
anerkendt idrætsgren på lige fod med de mere traditionelle idrætsgrene. Fra marts 
2020 råder vi over to uddannede instruktører, så Danmark er (næsten) selvkørende 
her fra. 
 
DFSU samarbejde 
Én ting jeg personligt havde i tankerne fra begyndelsen af mit engagement i DDGU 
var igen at nærme sig DFSU. Oprindeligt var det altoverskyggende hensigt at sikre 
driften af disc golf på et organisatorisk plan, såfremt vi igen havner i en situation, 
hvor ingen vil påtage sig posterne i bestyrelsen. Fordelene ved et samarbejde med 
DFSU står dog efterhånden klarere og klarere som dialogen med DFSU har udviklet 
sig. Et samarbejde omkring skoleprojekter kan have fordele, forbundene kan deles 
om udgifter til et sekretariat, vi syner af mere når der ansøges om midler osv.  
For nyligt havde formanden for DFSU, Jonas Skovgaard, og jeg et godt møde, hvor 
vi fik drøftet mulige scenarier for et fremtidigt samarbejde. Der arbejdes ihærdigt på 
at blive optaget i DIF, og frisbeesporten som helhed står stærkere i den forbindelse, 
hvis ultimate og disc golf samarbejde. I øjeblikket er der 1200+ organiserede 
frisbeespillere i Danmark. Og ingen tvivl om at tallet er stigende.  



                      
Begge formænd tager et samarbejde op til de respektive repræsentantskabsmøde 
(DFSU 1. marts). Næste skridt er et møde med de to bestyrelser i løbet af foråret, så 
kære medlemmer, hvad synes I, at hovedbestyrelsen i DDGU skal bringe til mødet? 
 
Klubberne i centrum  
Det har hele tiden været tanken, at klubberne skal i centrum for arbejdet i forbundet. 
Indtil videre har vi blot ændret på de strukturelle rammer, men indholdet skal vi til at 
forme i de kommende sæsoner. Det er mit håb, at klubberne og disses 
repræsentanter har mod på og lyst til at bidrage med denne proces.  
 
Tak! 
Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet. Jeg synes, at vi er kommet godt i gang 
med de store opgaver, der lå foran os.  
Der skal også lyde en stor tak til alle de klubrepræsentanter, der tog sig tid til at 
diskutere DDGU med mig i løbet af året. Det var især gennem disse gode samtaler 
sidste vinter, at jeg fandt motivationen til at gå ind i arbejdet med at skabe et nyt 
fundament for DDGU.  
Sidst skal også lyde en kæmpe tak til de mange ildsjæle rundt om i klubberne. Som 
formand har jeg været mere opmærksom på, hvad der rører sig rundt omkring i 
landet, og det har været en yderst positiv oplevelse at blive bekendt med de mange 
tiltag til disc golf relaterede aktiviteter på og udenfor banerne.  
 
Jeg mener, at det var i 2003, at vi for første gang (i min tid ihvertfald) rundede 40 
deltagere ved DM. Dengang var vi alle helt oppe at køre, for nu rykkede vi. Det 
gjorde vi måske ikke helt, men her i ved indgangen til 2020 sæsonen, sidder jeg med 
samme følelse. Jeg synes bare, at den bygger på et mere solidt grundlag i dag. 
Disc golf er inde i en god udvikling - den skal vi alle hjælpe med at føre videre.  
 
Tak for ordet. 
 
Dennis Thygesen 
Formand 
 
 
 


