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Årsberetning 2021 
 

Etablering av Vikhammerløkka Diskgolfpark og Malvik IL Disksport 
Allerede i januar ble den første kontakten etablert mellom daglig leder Merete R. Larssen-Aas og 

Hans-Christian Ristad. Daglig leder hadde vært i kontakt med Trondheim Frisbeeklubb for å få hjelp 

med å etablere diskgolf i Malvik og styreleder der tipset om at Ristad var flyttet til kommunen. 

13.01.21 var det første samtalene i gang og da ble det snakket om pris på kurver m.m. slik at det 

kunne søkes om midler. 

Allerede dagen etter hadde Ristad vært og funnet Vikhammerløkka som en mulig plassering og 

hjulene var i gang. I februar ble kontakt med kommunen opprettet og det ble tidlig klart at 

Vikhammerløkka kunne være en mulig arena for en bane. Det ble i første omgang planlagt 6 hull, det 

som etter hvert ble hull 1-6. 

I mars ble det søkt om midler fra SMN1, som etter hvert innvilget 10.000,- til banen. Kommunen 

hadde også sagt så godt som ja til at man bygget ut, men det var noen utfordringer med at 

Trondheim Kommune eide området.  

I april begynte det å komme inn mer midler til banen. Det ble laget et tilbud om å «kjøpe» hull for 

10.000,- hver, og etter hvert ble alle 9 hullene solgt. Dermed hadde man 100.000,- til å begynne å 

bygge bane. Og 14. april var alt falt på plass slik at kurver og materialer til utkastfelt og skilting kunne 

bestilles. 

24. april ble det første utkastfeltet snekret sammen og lagt på plass til hull 1. Den 25. var det invitert 

til dugnad og et 20-talls mennesker møtte opp for å bidra. Da kom 6 utkastfelt raskt på plass. Ikke alle 

ble gravd ned og planert ut denne dagen, men mye kom på plass. Samtidig ble det klart at vi måtte 

ha 3 hull til. 28. april kom det svar fra kommune og dermed var det bare å kjøre på med hull 7-9 i 

tillegg. 

1. mai ble utkastfelt 7, 8 og 9 bygget og lagt på plass. Nå var det kurvene og skilting som sto igjen. 

Kurver skulle vise seg å bli en utfordring på grunn av COVID-19. Det var vanskelig å få ting tilsendt og 

bestillingen tok tid. I mellomtiden ble det bygget og satt ut stativ for tee-skilt. Men mot slutten av 

måneden var kurvene også på plass, og den 25.05.21 var 9 kurver satt opp og banen klar til bruk. 

Det skulle også ta litt tid før kunstgresset som skulle oppå utkastfeltene ankom banen. Det var først i 

juli at dette kom, og dermed var det klar for ny dugnad. 08.07. var også kunstgress lagt å alle 9 

utkastfeltene. Og 16.08 var det endelig klart for permanent skilting. Både hovedtavlen og teeskilt ble 

hengt opp for å erstatte laminerte versjoner som hadde vært der til da. Mellom slagene var det også 

gjort en del arbeid med ryddesag for å få bort tornebusker og kratt rundt kurvene. 

Et styre måtte også på plass. Hans-Christian Ristad tok gledelig på seg rollen som leder, mens 

Torbjørn Dybsland stilte som økonomiansvarlig. Mats Paulsen ble også med i styret fra start. På 

styremøte i Malvik IL den 08.06.21 ble Malvik IL Disksport godkjent som midlertidig avdeling, med 

mulighet for å bli tatt opp som fullverdig avdeling ved årsmøtet i 2022.  
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Styrets sammensetning 
Styreleder – Hans-Christian Ristad 

Økonomiansvarlig – Torbjørn Dybsland 

Styremedlem – Mats Paulsen 

Styrets arbeid 
Styret har ikke hatt ordinære møter dette første året. I stedet ble saker diskutert gjennom facebook 

og teams. Det ble gjort noen vedtak, som innkjøp av ryddesag, premiering av seriemestere og diverse 

valg rundt banen og utstyr. 

Styret sto imidlertid sentralt i arbeidet med å få etablert banen. Både i form av kommunikasjon med 

kommunen, finansiering (som i all hovedsak ble ordnet av klubbens daglige leder) og 

dugnadsarbeidet som gjorde at banen ble bygd. 

Aktivitet 
Det var som utgangspunkt planlagt en offisiell åpning av banen. Det ble imidlertid vanskelig å 

planlegge en fullverdig åpning med de restriksjonene som COVID-19 pandemien la. Derfor ble det 

besluttet å utsette den offisielle åpningen til 2022. 

Banen ble bygd og tatt i bruk til seriespill. Det ble arrangert serierunder hver mandag og fredag fra og 

med 31.05 til og med 27.09. Totalt ble det arrangert 35 serierunder, med deltakere i fire klasser samt 

en god del gjester. I snitt deltok 17,3 personer per runde, hvorav 6,2 var medlem i klubben. 

Seriemestere ble: 

Open – Tom Skarsvåg 

Open Dame – Theresa Ristad 

Master – Roy Skogvold og Hans-Christian Ristad 

Master Dame – Lill Mona Tidemann 

Det ble arrangert et nybegynnerkurs den 16.08, der 11 stykk deltok.  

Sesongen ble avsluttet med en turnering etterfulgt av en dugnad til å plukke opp kurvene for 

vinterlagring. Turneringen ble arrangert 21.11 og 7 stykk deltok. I turneringen ble det spilt 18 hull 

(altså to runder rundt banen). Vinnere av turneringen ble: 

Open – Fredrik Svebak 

Master – Hans-Christian Ristad 

Kommunikasjon 
I 2021 ble det også opprettet en underside (www.malvikil.no/disksport) på klubbens hjemmeside. 

Her er det lagt ut informasjon rettet mot nybegynnere, samt om Vikhammerløkka Diskgolfpark og vår 

aktivitet. Det har vært publisert nyhetssaker etter hver serierunde og knyttet til aktiviteter som 

dugnader, nybegynnerkurs og medlemmers deltakelse i andre turneringer. 

http://www.malvikil.no/disksport
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Avdelingen har også etablert seg på sosiale medier. Det er laget en instagramkonto som per 

31.12.2021 hadde ca 60 følgere. Her er det kun publisert noen få bilder, så økt grad av publisering vil 

nok føre til flere følgere. 

På facebook er det opprettet to sider og en gruppe. Facebooksiden Malvik IL Disksport er ment som 

en informasjonskanal ut til de som er interessert i avdelingen og vår aktivitet. Her lages det 

arrrangement for alle serierunder, kurs, turneringer m.m. Alle nyhetssaker på hjemmesiden lenkes, 

og det kan publiseres annet knyttet til avdelingens aktivitet. Facebookgruppen Malvik IL Disksport er 

ment som et treffsted for klubbens medlemmer og andre som er interessert i vår aktivitet. Her kan 

man finne noen å gå runde med, etterlyse disker man har mistet eller bare ha en diskusjon om ting 

knyttet il klubben, vårt anlegg eller lignende. Til slutt er det opprettet en facebookside for 

Vikhammerløkka Diskgolfpark. Denne er ment som en informasjonskanal for aktivitet på banen. Her 

vil det publiseres når det skal være aktivitet på banen, når banen tas ned for vinteren og settes opp 

for våren, samt publiseres bilder fra anlegget. 

Økonomi 
Avdelingen har en sunn økonomi. I det første året har inntektene og utgiftene dreid seg rundt 

finansiering av Vikhammerløkka Diskgolfpark. Det kom totalt sett inn 100.000,- i form av tilskudd på 

10.000,- fra SMN1 samt at 9 sponsorer kjøpte hvert sitt hull på banen. Utgiftene fordelte seg på 

innkjøp av kurver, materialer til utkastfelt og skilting, samt selveste skiltene. I tillegg ble det kjøpt inn 

60 disker til utlån, og en ryddesag. 

Etter en vurdering av hovedstyret ble 10.000,- av de overskytende midlene satt inn på avdelingens 

konto og utgjorde dermed balansen. Av dette er det brukt penger på premier til serievinnerne, og 

man står altså igjen med et overskudd fra 2021. 

Medlemstall 
Medlemstall per 01.01.2022: 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26+ år Totalt 

Kvinner 0 0 0 0 2 2 

Menn 2 0 0 0 14 16 

Totalt 2 0 0 0 16 18 

 

I 2021 har det ikke vært gjort store grep for å sørge for rekruttering til klubben. Dette skyldes i stor 

grad at man var opptatt av å få banen oppe og gå, samt at covid-19 la noen begrensninger på hvor 

mye tiltak man kunne gjøre ut mot folk. 

Av de 18 medlemmene er en stor andel også medlem i andre klubber. Dette er altså spillere som 

allerede drev med diskgolf før avdelingen ble opprettet. Noen har imidlertid kommet til og startet 

som medlem i Malvik IL Disksport. 

En stor del av medlemsmassen (78 %) er menn over 25 år. For fremtiden vil det altså være ønskelig å 

både dra inn flere kvinner (kun 2 per 31.12.2021) og yngre (kun 2 per 31.12.2021). 
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Takk til dere! 
Det er mange som har stått på både for at Malvik IL Disksport skal være en realitet, men også 

Vikhammerløkka Diskgolfpark. Disse ønsker vi naturligvis å rette en stor takk til! 

Vi ønsker å starte med å takke støttespillerne som har gjort banen mulig gjennom å finansiere den. 

Disse er: Sparebank 1 Midt-Norge, Brageva, Bunnpris Hundhammeren, Byggmester Breivik og 

Lyngen, Sport og Trim, Eco-bygg, Nor-Contact Sport, Intakt, Eiendomsmegler 1 og Rema 1000 

Vikhammer. 

Videre vil vi takke daglig leder i Malvik IL, som har vært sentral i å finne våre støttespillere og å 

promotere anlegget både i media og ute blant folk. Vi vil også takke alle som har stilt opp på 

dugnader i løpet av sesongen og bidratt til at vi har en så fin bane som vi har.  

Til slutt vil vi rette en ekstra liten takk til Jan Ove Iversen som donerte av sin tid og kunstneriske evne 

til å lage tegningen som er brukt på premiene for årets seriemestere, og som du finner til høyre i 

toppteksten i dette dokumentet.  

Takk til dere alle sammen! 

 

Mvh 

For Malvik IL Disksport 

 

Hans-Christian Ristad 

styreleder 

 

 


