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Innledning 
 

I 2021 startet det som nå har blitt etablert som Malvik IL Disksport, ved at Vikhammerløkka 

Diskgolfpark ble etablert. Banen ble finansiert takket være 10 sponsorer som bidro med 10.000,- 

hver. Dette sikret økonomiske midler til å kjøpe inn nødvendig materialer til å få på plass både 

utkastfelt med kunstgress oppå, kurver og skilting.  

Vikhammerløkka Diskgolfpark ble etablert og seriespill ble gjennomført, likevel manglet det noe i et 

år preget av COVID-19. Muligheten til å ha en offisiell åpning, og muligheten til å drive med 

rekrutteringstiltak av noen grad. Forhåpentligvis er dette ting som lar seg gjøre allerede i 2022. 

Der 2021 var preget av å være et oppstartsår der ting ble etablert, er det nå på tide å legge en plan 

for tiden fremover. Denne strategi- og handlingsplanen ble påstartet tidlig i 2022, med mål om å bli 

vedtatt på årsmøtet 28.02.2022. Det vil være et styrende dokument for all av klubbens 

utviklingsaktivitet de nærmeste tre årene.  

Dokumentet består i realiteten av tre hoveddeler. Det første er strategiplanen. Denne beskriver hva 

vi ønsker å oppnå, hva vil prioritere m.m. Deretter følger en handlingsplan som beskriver hvordan vi 

skal nå målene og ønskene fra strategiplanen. Til slutt er det laget en kommunikasjonsplan. Denne 

organiserer hvordan avdelingen skal kommunisere, og hvem med. 

Dokumentet er skrevet rettet inn mot styret og eventuelle komiteer, men vil være tilgjengelig for alle 

som måtte ha interesse av å lese den. Dokumentet vil også bli revidert ved hvert årsmøte, før en ny 

plan vil ta over på årsmøtet tidlig i 2025. Perioden for planen vil dermed være fra 1. mars 2022 til 1. 

mars 2025. 

Skulle du som leser dette ha spørsmål eller innspill til planen, kan disse sendes til 

disksportleder@malvikil.no. 

 

 

Mvh 

for Styret 

 

Hans-Christian Ristad 

leder – Malvik IL Disksport  

mailto:disksportleder@malvikil.no
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Strategiplan 
Malvik IL Disksport er en underavdeling av Malvik IL, og har ansvar for de idretter som faller under 

begrepet disksport. Per i dag har klubben aktivitet innen diskgolf, men på lengre sikt vil det potensielt 

kunne etableres tilbud for andre idretter som ultimate frisbee, diskathon m.m. 

Malvik IL Disksport skal jobbe i tråd med Malvik IL verdier. Disse ble vedtatt i 1992 og er som følger: 

1.   Malvik idrettslag skal ha plass til alle 

2.   Det skal være trivelig og trygt i Malvik idrettslag 

Det første punktet vil Malvik IL Disksport prøve å etterleve ved å sikre at vi har tilbud for alle aldre, 
på alle nivå. Fra ung til senior, fra hobbykaster til profesjonell. Vi vil også etterstrebe at våre anlegg er 
så tilgjengelig som mulig også for de med fysiske funksjonsnedsettelse. 

Det andre punktet vil Malvik IL Disksport prøve å etterleve ved å sikre at vi ivaretar alle medlemmer 
på en god måte. Du skal føle deg velkommen og føle deg hjemme hos oss.  

Avdelingens hovedoppgaver kan oppsummeres slik: 

- Malvik IL Disksport skal etablere og drifte ønskelige disksporttilbud 
- Malvik IL Disksport skal synliggjøre det tilbudet vi har, og at det er ment for alle 
- Malvik IL Disksport skal sikre at alt arbeid det gjør er i tråd med klubbens verdier. 
- Malvik IL Disksport skal sikre en god arena for konkurranse og fellesskap. 
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Organisering 
 

Organisering – Malvik IL  
Da denne strategi- og handlingsplanen ble utformet, var Malvik IL Disksport på prøveperiode som ny 

avdeling i Malvik IL. Avdelingen ønsker og håper å være en fast del av klubbens organisasjon fra 

årsmøtet 2022. Klubben vil da se slik ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disksport er plassert inn som en av 12 avdelinger i klubben. For medlemmer innebærer dette at de er 

medlem i Malvik IL og betaler en medlemskontingent til hovedlaget. I tillegg kan disksport som 

avdeling kreve inn en treningsavgift der det kan skilles prismessig mellom medlemmer over og under 

12 år.  

Klubben har en ansatt daglig leder som allerede har vært til god hjelp i forbindelse med etableringen. 

Det var daglig leder som først kontaktet miljøet for å se på et samarbeid for etablering. Daglig leder 

sto også for finansieringen av banen, i samarbeid med styreleder i avdelingen. 

Disksport har også et samarbeid etablert med Messebygget, for vinterlagring av kurvene fra 

Vikhammerløkka Diskgolfpark. Kurvene ble lagt til lagring november 2021 og hentes ut april 2022. 

Messebygget 

Håndball Innebandy Fotball Ski 

Svømming Orientering Friidrett Sykkel 

Seniorklubben eSport Padling Disksport 

Daglig leder 

Markedsutvalg 

Sportslig utvalg 

Årsmøtet 

Hovedstyret 



Malvik IL Disksport – Strategi- og handlingsplan 2022-2025 

 

6 

Organsisering – Malvik IL Disksport 
Disksport har per 1.1.2022 et styre bestående av tre personer som eneste organisasjonsledd. Styret 

hadde ikke styremøter i 2021. Tiltak ble vedtatt gjennom elektroniske fora som Messenger og Teams. 

For å sikre en sterkere organisasjon i fremtiden benyttes følgende struktur i avdelingen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonsleddenes oppgaver: 

 
Årsmøtet: 

Årsmøtet er det øverste organet i avdelingen og består av alle avdelingens medlemmer. Årsmøtet 

holdes hvert år i februar. Årsmøtet skal gjennomføre de oppgaver som er beskrevet i avdelingens 

håndbok. Dette inkluderer behandling av regnskap og budsjett, valg av styre, samt å behandle de 

saker som ev. kommer inn. 

Hovedstyret: 

Hovedstyret er det øverste organ mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minst 5 medlemmer + vara. 

Styret skal gjennomføre de oppgaver som følger av årsmøtet og strategi- og handlingsplan for 

perioden. 

Komiteer: 

Det opprettes fire komiteer. Disse skal ha hovedsansvar for sine respektive områder. Hver komite 

ledes av et av medlemmene fra hovedstyret, og rapporterer til hovedstyret. 

Arrangementskomiteen har ansvar for arrangering av seriespill og eventuelle turneringer. Komiteen 

er også ansvarlig for den offisielle åpningen av Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Anleggskomiteen har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og utvikle avdelingens baner. For hver bane 

velges en baneansvarlig, som sitter som medlem i anleggskomiteen. Komiteen er også ansvarlig for å 

arrangere dugnader for vedlikehold av banen, rydding av området m.m. Her skal det også opprettes 

en dugnadsgruppe som er åpen også for de som ikke ønsker å være medlem av avdelingen. 

Rekrutteringskomiteen skal stå for tiltak for rekruttering av nye medlemmer. Dette inkluderer 

ansvaret for nybegynnerkurs og klubbens bidrag til diskgolffestivalen. 

Sosialkomiteen er ansvarlig for klubbens sosiale arrangement, heriblant en samling etter sesongslutt 

hvor pokaler til vinnere av seriespillet deles ut.  

Årsmøtet 

Hovedstyret 

Arrangements-

komite 

Anleggs-

komite 

Rekrutterings-

komite 

Sosial- 

komite 
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Visjon og verdier 
 

Visjon 
Malvik IL Disksport sin visjon er «Alle kan finne glede i å kaste en disk!» 

Visjonen er forankret i den nevnte målsetningen fra klubben om at Malvik Idrettslag skal ha plass til 

alle. Skal Disksport bidra til dette, må vi ha et fokus på å ha et bredt tilbud. Alle skal kunne finne 

glede i å kaste disk. Uansett om det er for å ha noe å gjøre en finværsdag, eller om man ønsker å 

konkurrere på høyt nivå. Vårt tilbud skal dekke bredden av dette.  

Verdier  
Malvik IL Disksport sine verdier er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiene sier alt om hvem vi ønsker å være som avdeling. Slike verdier må naturligvis være forankret 

i klubbens verdier og da står inkludering naturlig som den første verdien. Felles for alle verdiene er at 

det handler om et fellesskap. Selv om disksport inneholder mange muligheter for å være en 

individuell utøver, ønsker vi å stå sammen som gruppe. Sammen om å skape et miljø som alle føler 

seg hjemme i.  

Verdiene skal være sentrale i alle valg som tas i det videre arbeidet. Enten det er vedtak på årsmøtet, 

i hovedstyret, eller ned til aktiviteten i komiteene. Alle valg man tar kan måles i om de oppfyller våre 

verdier, og hjelper oss å realisere verdiene og vår visjon. 

 

 

  

INKLUDERENDE 

Hos oss skal alle føle seg velkommen, 

og kjenne at de er en del av en 

gruppe der alle har en plass. 

MÅLRETTET 

Hos oss skal det vi gjør være rettet 

mot et tydelig mål. Et mål vi har blitt 

enige om og jobber sammen for å nå. 

IDRETTSGLEDE 

Hos oss skal det å kaste disk 

forbindes med mestingsfølelse. Det 

skal være positivt å være i aktivitet.  

ENGASJERENDE 

Hos oss skal alle oppleve at det å 

bidra har en verdi og at det virkelig 

blir satt pris på. Alle skal med! 
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Strategiplan som verktøy 
En strategiplan har ingen verdi dersom den ikke brukes. For at strategiplanen skal være et nyttig 

verktøy for avdelingen må den: 

- Ha tydelig mål som alle kan jobbe for å nå 

- Avklare roller og ansvar 

- Være oppdatert og relevant (revideres årlig) 

- Legges til grunn for det daglige arbeidet som gjøres i avdelingen 

- Være sentral i valgene om hvilke tiltak som iverksettes 

- Være tilgjengelig for innsyn fra offentligheten 

- Rulleres jevnlig 

 

Satsningsområder 
Malvik IL skal i denne perioden satse på følgende områder i prioritert rekkefølge: 

- Rekruttering 

- Nytt anlegg 

- Sosiale tiltak 

- Flere deltakere i våre arrangement 

For å sikre at det investeres nok innsats i hver av disse områdene opprettes det komiteer under 

hovedstyret som har ansvar for hver av disse satsningsområdene. 

Rekruttering 
Per 1.1.2022 står Malvik IL Disksport med 18 medlemmer, hvorav 2 er under 18 år. Begge disse er 

under 6 år gamle og har begrenset aktivitet. Vi har sett at anlegget brukes aktivt av langt flere enn 

disse 25 medlemmene, og ønsker dermed å rekruttere flere av disse. 

Vi ser også at en del medlemmer har geografisk tilhørighet utenfor Malvik Kommune, da gjerne 

knyttet til miljøene i Stjørdal Frisbeeklubb, Trondheim Frisbeeklubb og Nidaros Diskgolfklubb. Disse 

medlemmene er selvfølgelig hjertelig velkommen i klubben, samtidig som den primære satsningen vil 

være å rekruttere nye medlemmer med Malvik Kommune som nedslagsfelt. 

Mål: 

Ønsket medlemsutvikling per år: 

2022 – 75 medlemmer hvorav minimum 25 kvinner+yngre 

2023 – 125 medlemmer hvorav minimum 50 kvinner+yngre 

2024 – 150 medlemmer hvorav minimum 60 kvinner+yngre 

Nytt anlegg 
Vikhammerløkka Diskgolfpark er et anlegg rettet veldig mot nybegynnere. Det er det også meningen 

at det skal forbli.  Det er verken plass til, eller ønskelig, å endre banen til et vanskeligere anlegg. 

Behovet for en konkurransebane er imidlertid høy. Det er flere årsaker til at det er ønskelig å få på 

plass et nytt anlegg: 

- Mer utfordrende tilbud etter hvert som spillerne utvikler seg fra nybegynner 

- Mulighet til å arrangere lokale, regionale, nasjonale og internasjonale turneringer 

- Økt eksponering for sponsorer 

For å få mest mulig ut av et nytt anlegg, legges følgende til grunn for utformingen av banen: 
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Banen skal holde internasjonal standard. Det vil si at den, uten endringer, kan brukes til konkurranser 

på internasjonalt nivå. For å sikre at spranget fra Vikhammerløkka til den nye banen ikke blir for 

stort, skal det også være amatørutkast på et flertall eller alle hull. Dette sikrer at banen dekker to 

nivå. Banen skal bestå av enten 18 hull, eller tre sløyfer på 9 hull hver (til sammen 27).  

Mål: 

2022 – Finne sted for nytt anlegg og signere bruksavtale. Sikre minst 50 % av nødvendig finansiering 

2023 – Sikre nødvendig finansiering og realisere anlegget 

2024 – Åpne anlegget for bruk 

Sosiale tiltak 
Aktiviteten i 2021 har vært noe preget av COVID-19 og de restriksjonene dette har medført. Det har 

f.eks. ikke vært mulig å gjennomføre en offisiell åpning av banen på den måten som vi ønsker. Det 

har også ført til at ikke så mange av medlemmene kjenner hverandre, som man kanskje kunne sett 

for seg. 

Klubben skal derfor sørge for flere sosiale arrangement for å gi klubbens medlemmer mulighet til å 

bli bedre kjent med hverandre. Dette kan være både arrangement på Løkka der man f.eks. spiller 

eller trener først, og deretter griller, eller det kan være arrangement bort fra Løkka, f.eks. på 

Messebygget. 

Mål: 

2022 – Sosialt tiltak i.f.m Diskgolffestivalen. Arrangement etter endt sesong. 

2023 – Som 2022 + 2 sosiale tiltak i løpet av sesongen 

2024 – Som 2023 

Flere deltakere i våre arrangement 
I 2021 deltok i snitt 17,3 personer per serierunde, hvorav 11,1 av disse var gjester. Det vil altså si kun 

6,2 utgjorde medlemmer av klubben. Med 18 medlemmer er det altså bare ca 34 % som deltok per 

runde. Sammenlignet med andre klubber, er dette en relativt normal andel. Det er likevel lavere 

deltakelse enn vi ønsker. 

Spesielt ønsker vi å øke deltakelsen på damesiden der vi hadde kun 1 deltaker i hver av klassene 

dame og master dame, samt yngreklassene der vi hadde ingen deltakere. 

For å stimulere til mere aktivitet må følgende forhold vurderes: 

- Er dagens serieordning optimal for våre medlemmer? 

- Kan vi rekruttere flere medlemmer, spesielt i de klassene med lavest deltakelse? 

- Får vi frem budskapet om at seriespillet er for alle, også de som er nybegynnere? 

- Bør vi legge til flere klasser for å treffe bedre med deltakelse? 

- Er det andre tiltak vi kan gjøre for å sikre høyere deltakelse på serierundene? 

Mål: 

2022 – Snitt på minimum 12 medlemmer per serierunde 

2023 – Snitt på minimum 25 medlemmer per serierunde 

2024 – Snitt på minimum 40 medlemmer per serierunde  



Malvik IL Disksport – Strategi- og handlingsplan 2022-2025 

 

10 

Periode og årshjul for strategiplan 
Denne strategi- og handlingsplanen dekker en periode på 3 år, fra årsmøtet i februar 2022, til 

årsmøtet i februar 2025. Den gjelder altså sesongene 2022, 2023 og 2024.  

Arbeidet med ny strategi- og handlingsplan bør starte kort tid etter årsmøtet i 2024 slik at ny plan 

kan legges frem for vedtak på årsmøtet i 2025.  

Utgangspunktet er at strategi- og handlingsplanen lages for tre år av gangen. Dette vil sikre at man 

ser langt nok frem i tid til å kunne ha en noenlunde langsiktig plan, samtidig som den ikke strekker 

seg så langt frem at årsmøtet ikke kan skifte kurs dersom det blir nødvendig. 

For å sikre at planen er så tidsaktuell som mulig, bør den revideres årlig i forbindelse med årsmøtet. 

 

Årshjul: 
 

Februar – Revidert/ny plan vedtas på årsmøtet 

Mai til August – Styret foreslår revidering av planen 

September/oktober (etter endt seriespill) – Forslag til revidering/ny plan sendes ut på høring blant 

klubbens medlemmer 

1.  November – Frist for høring 

November/Desember – Styret fullfører revidert/ny plan og legger ved årsmøtepapirer 

Januar/februar – Frist for innsending av forslag til årsmøtet 
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Handlingsplan 2022 
En handlingsplan beskriver hvilke tiltak som skal gjøres for å sikre at man når de målene som settes i 

strategiplanen. Handlingsplanen utformes for 1 år av gangen på årsmøtet. Dette sikrer forankring hos 

klubbens medlemmer. Samtidig sikrer det at hvis man ikke oppnår målsetningene for ett år, kan man 

justere kursen for å forsøke å ta igjen det tapte. Det gir også åpning for omprioriteringer dersom man 

har overgått målene på noen områder, men ligger bak på lavere prioriterte områder. 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i en SWOT-analyse og en TOWS-analyse. 
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SWOT-analyse 
En SWOT-analyse er et verktøy for å se hvilke styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), 

muligheter (Opportunities) og trusler (Threats) man står ovenfor.  

For Malvik IL Disksport ser matrisen slik ut: 

 

 

 

Styrker 
Etableringen av Vikhammerløkka Diskgolfpark har sikret at klubben har et anlegg godt egnet for 

rekruttering, med en veldig attraktiv beliggenhet. Det gir synlighet for idretten og den har nærhet til 

et fint område for grilling m.m.  

Synligheten av den allerede sterke organisasjonen og rollen til daglig leder kom godt frem i arbeidet 

med å etablere banen. Det å ha en sterk organisasjon å lene seg på for erfaring, samtidig som man 

har en daglig leder som jobber for klubben, er en luksus få disksportklubber har.  

Samtidig har man sett at medlemmene ikke er tunge å be for å delta på dugnader m.m. De er 

engasjerte og ønsker det beste for banen og klubben. 

Svakheter 
Som en ung klubb, står man fortsatt med relativt få medlemmer. I 2021 var det 18 medlemmer, 

hvorfor 2 av disse var under 18 år. Det er altså få individer som kan være med å «dra lasset». 

Arbeidet med både arrangement, anlegg, rekruttering og det sosiale faller dermed på få personer.  

STRENGTHS 

Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Organisatorisk styrke i klubben 

Daglig leder 

Engasjerte medlemmer 

WEAKNESSES 

Få medlemmer 

Mangler konkurranseanlegg 

Få som bidrar enda 

Begrensede midler 

OPPORTUNITIES 

Kan arrangere mye på Løkka 

Kan få assistanse av daglig leder 

Samarbeid om nytt anlegg 

Godvilje i nærmiljøet 

THREATS 

Næringsliv tar aktuelle områder 

Får ikke finansiert nytt anlegg 

Dårlig rekruttering 

Frafall til andre idretter 
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Det at man mangler et konkurranseanlegg gjør det vanskeligere å holde på mer erfarne spillere. Det 

er et stort hull i tilbudet til disse utøverne. Med få medlemmer, vil det også være slik at få bidrar. Selv 

om man har fått noen bidrag fra utenfor avdelingen, har man ikke store styrker å ta av for å få 

gjennomført tiltak.  

Med få medlemmer og uten konkurranseanlegg, er det heller ikke like lett å dra inn midler til 

avdelingen. Økonomien er ikke dårlig, men man har heller ikke særlig handlingsrom per nå. Med få 

medlemmer, vil det heller ikke automatisk komme særlig midler inn til avdelingen. 

Muligheter 
Løkka gir gode muligheter til arrangement. Det at man har nærhet til benker, griller og 

fiskemuligheter gjør at man kan arrangere ting der diskgolf kun er en del av det man leverer. Videre 

har man en daglig leder i klubben som kan tenkes å bidra ved å løse en del oppgaver. Akkurat hva 

daglig leder kan bistå med og ikke, må naturligvis avklares i det enkelte tilfellet.  

Når man ser på mulighetene for å etablere et nytt konkurranseanlegg, er det mulig å samarbeide 

med andre aktører for å få til et anlegg som kan brukes av flere. Det kan være for å skape tursti rundt 

området, aktivitetsposter rundt, downhillanlegg m.m. 

Tilbakemeldinger fra både privatpersoner og Malvik Kommune tyder på at man har mye godvilje i 

nærmiljøet. Det er mange som ser på anlegget på Løkka som et positivt innslag og ønsker aktivitet på 

Løkka velkommen. Området har vært lite benyttet over lengre tid, og har til en viss grad vokst igjen. 

Denne godviljen har bl.a. medført at folk utenfor klubben har stilt på dugnad. 

Trusler 
I jakten på områder som er godt egnet for et konkurranseanlegg, er næringslivet potensielt den 

største trusselen. Det kan være interesser for å etablere større lager og industri i de samme 

områdene som kan være godt egnet for å få på plass en større bane. 

Skal man etablere et nytt anlegg er man også avhengig av å finansiere anlegget. Dersom man ikke 

finner måter å finansiere det på, hjelper det lite å finne et egnet område.  

Skulle man slite med å rekruttere når de tradisjonelle idrettene nok en gang får drive som normalt, vil 

det også vanskeliggjøre finansiering og det nødvendige dugnadsarbeidet for å kunne etablere en 

konkurransebane. 

I forlengelsen av dette vil man også potensielt se at de som driver med diskgolf i dag går tilbake til 

andre idretter når disse igjen får drive som normalt. Dermed vil man kunne risikere at man ikke bare 

sliter med å rekruttere, men også at man sliter med å beholde de man har.  
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TOWS-analyse 
En TOWS-analyse er å se på styrkene opp mot muligheter og trusler, og svakheter opp mot 

muligheter og trusler. Her går man altså dypere i analysen av det som kom frem av SWOT-analysen, 

og setter det opp mot hverandre. Under analyseres resultatene fra SWOT-analysen ovenfor: 

Styrke: Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Muligheter 
Kan arrangere mye å 
Løkka 

Kan få assistanse av 
daglig leder 

Samarbeid om nytt 
anlegg 

Godvilje i nærmiljøet 

Å arrangere mye på 
Vikhammerløkka 
Diskgolfpark vil kunne 
gi synlighet, økonomi 
og skape engasjement. 
Det er en god arena 
for rekruttering.  

Det kan være 
administrative 
oppgaver som daglig 
leder kan bidra med, 
som frir opp frivillige 
til å drive med annet 
arbeid. 

Vikhammerløkka 
Diskgolfpark er god 
reklame for hva et 
diskgolfanlegg kan 
være. Både med 
tilgjengelighet, lite 
inngrep og mye bruk. 

Kan brukes til å få 
hjelp til dugnader, 
samt å skape 
engasjement rundt 
etablering av et 
konkurranseanlegg. 

 

Trusler 
Næringsliv tar aktuelle 
områder 

Får ikke finansiert nytt 
anlegg 

Dårlig rekruttering Frafall til andre 
idretter 

Det er per i dag lite 
som tyder på at 
næringsliv vil være 
interessert i, eller få 
mulighet til å overta 
Vikhammerløkka. 

Tiltak på 
Vikhammerløkka kan 
bidra til finansiering av 
ny konkurransebane. 

Nybegynnerkurs og 
lignende tiltak på 
Vikhammerløkka kan 
bidra til god 
rekruttering. 

I motsetning til 
idrettshallen har 
Vikhammerløkka mye 
ledig kapasitet. 

 

Styrke: Organisatorisk styrke i klubben 
Muligheter 

Kan arrangere mye å 
Løkka 

Kan få assistanse av 
daglig leder 

Samarbeid om nytt 
anlegg 

Godvilje i nærmiljøet 

Støtte i en sterk 
organisasjon kan åpne 
for større 
arrangement, samt 
flere ideer om hva 
man kan arrangere. 

Stor sannsynlighet for 
at denne muligheten 
vil fortsette å eksistere 
på grunn av en sterk 
organisasjon 

En sterk organisasjon 
med mange kontakter 
kan bidra til å realisere 
et nytt anlegg. 

Mange kan være 
positive til å bidra til at 
et anlegg blir realisert, 
uten at de selv er 
involvert i 
disksportmiljøet. 

 

Trusler 
Næringsliv tar aktuelle 
områder 

Får ikke finansiert nytt 
anlegg 

Dårlig rekruttering Frafall til andre 
idretter 

Det kan være en 
styrke å vise til en 
sterkt organisasjon 
som Malvik IL i 
konkurranse med ev. 
næringslivsinteresser. 

En sterk organisasjon 
kan bidra til at man 
kan spare utgifter 
gjennom 
stordriftsfordeler 
m.m. 

Organisasjonen kan 
potensielt bidra med 
erfaringer på hva som 
virker og ikke m.m. 

Det at Malvik IL har et 
bredt spekter kan 
være en ulempe, men 
kan også være et 
salgsargument for 
medlemskap. 
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Styrke: Daglig leder 
Muligheter 

Kan arrangere mye å 
Løkka 

Kan få assistanse av 
daglig leder 

Samarbeid om nytt 
anlegg 

Godvilje i nærmiljøet 

Kan potensielt bidra 
med administrativt 
arbeid i forkant av, 
under og etter 
eventuelle 
arrangement. 

Dette kan gjelde 
generelle oppgaver, 
finne potensielle 
styremedlemmer, 
andre ressurser m.m. 

Dersom det skal 
samkjøres med andre 
avdelinger vil daglig 
leder kunne bidra til å 
samkjøre prosessen. 

Daglig leder har, og 
kan fortsatt spre gode 
ord om vår aktivitet og 
forsterke den 
godviljen som ligger i 
nærmiljøet. 

 

Trusler 
Næringsliv tar aktuelle 
områder 

Får ikke finansiert nytt 
anlegg 

Dårlig rekruttering Frafall til andre 
idretter 

Daglig leder har «øret 
til bakken» og kan 
plukke opp prosesser 
med en gang de 
igangsettes. Dette kan 
sikre at vi kommer inn 
i prosesser tidlig. 

Daglig leder kan 
potensielt bidra med 
nytenkning om 
finansiering, eller 
alternative ruter til 
realisering av nytt 
anlegg 

Daglig leder kan 
potensielt bildra ved 
rekrutteringstilbak, 
med synliggjøring av 
tilbudet m.m. 

Daglig leder kjenner 
kanskje til hvilke 
årsaker som gjør at 
folk slutter, og kan 
dermed gi oss råd om 
hva vi må passe på, 
strategi m.m. 

 

Styrke: Engasjerte medlemmer 

Muligheter 
Kan arrangere mye å 
Løkka 

Kan få assistanse av 
daglig leder 

Samarbeid om nytt 
anlegg 

Godvilje i nærmiljøet 

Det å ha engasjerte 
medlemmer gjør det 
enklere å iverksette 
arrangement. Flere vil 
være villig til å bidra 
med frivillig innsats. 

Daglig leder er et kjent 
fjes for mange i 
nærmiljøet og kan 
dermed sikre at de 
som er engasjert for 
idretten finner veien 
til avdelingen. 

Skal man realisere et 
nytt anlegg vil man 
være fullstendig 
avhengig av 
dugnadskraft. 
Engasjerte 
medlemmer er en 
forutsetning for dette. 

Engasjerte 
medlemmer kan gi 
god reklame for 
idretten i et nærmiljø 
som allerede er veldig 
mottakelig for våre 
budskap. 

 

Trusler 
Næringsliv tar aktuelle 
områder 

Får ikke finansiert nytt 
anlegg 

Dårlig rekruttering Frafall til andre 
idretter 

Engasjerte 
medlemmer kan 
samtidig være blant 
de med 
næringsinteresse. 
Dette kan være både 
til fordel og ulempe. 

Dersom man sliter 
med finansiering vil 
engasjerte 
medlemmer kunne 
bidra med dugnad, 
loddsalg, sponsorjakt 
m.m. 

Engasjerte 
medlemmer har en 
smittsom effekt på de 
som sitter på gjerdet 
og vurderer å melde 
seg inn i klubben. 

Engasjerte 
medlemmer kan være 
akkurat det som 
forhindrer at 
medlemmer faller ifra, 
spesielt om de ikke 
opplever samme 
engasjement i andre 
avdelinger. 
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Mål 
Målene for strategiplanen er beskrevet i strategiplanen under “satsningsområder” for 2022 er 
målene definert som: 

Rekruttering:  

2022 – 75 medlemmer hvorav minimum 25 kvinner+yngre 

Målet innebærer et behov for å rekruttere 57 nye medlemmer dersom man ikke mister noen av 

dagens medlemmer. Av disse 57 nye medlemmene må minimum 21 være kvinner eller yngre (under 

18 år) for å oppfylle delkravet om minimum 25 kvinner+yngre. 

Nytt anlegg:  

2022 – Finne sted for nytt anlegg og signere bruksavtale. Sikre minst 50 % av nødvendig finansiering 

Første del av målet innebærer å finne et egnet sted for anlegget og signere en bruksavtale med 

eieren av anlegget. Avtalen bør strekke seg minimum 20 år frem i tid for å sikre at anlegget er verdt å 

investere i.  

I tillegg skal det sikres 50 % av nødvendig finansiering. I dette beløpet inngår kun den delen av 

finansieringen som er økonomiske midler til kjente utgifter. Det vil si utgifter til kurver, utkastfelt, 

skilting og eventuelle benker, klopper/gangbaner, m.m. 

Estimerte totale utgifter er 250.000,-. Dette betyr at målet er å ha 125.000,- på bok 31.12.2022 

Sosiale tiltak: 

2022 – Sosialt tiltak i.f.m Diskgolffestivalen. Arrangement etter endt sesong. 

Pinsen 2022 (4.-6. Juni) arrangeres Diskgolffestivalen. Dette er et arrangement i regi av Trondheim 

Frisbeeklubb og Stjørdal Frisbeeklubb, der Malvik IL Disksport har signalisert at vi ønsker å delta i 

arrangementet. I den sammenhengen er målet å ha et sosialt arrangement, kombinert med sportslig 

aktivitet. 

Videre innebærer målet at det skal være et sosialt arrangement etter endt sesong, der det bl.a. vil bli 

delt ut premier for seriemesterne for 2022. 

Flere deltakere på våre arrangement: 

2022 – Snitt på minimum 12 medlemmer per serierunde 

Målet om 12 medlemmer per serierunde i snitt er kun en dobling i forhold til 2021. Med et mål om å 

tredoble antall medlemmer kan dette virke noe lavt. Dette skyldes imidlertid at rekrutteringen 

potensielt vil skje gjennom hele sesongen, og antall medlemmer per serierunde da i snitt vil kunne 

være lavt i starten av sesongen, men høyere mot slutten. Mål for snittet er derfor satt til 12 

medlemmer per serierunde. Dette krever både at man rekrutterer flere medlemmer, men også sikrer 

at det er attraktivt for våre medlemmer å delta i serierundene. 
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Prioriteringer 
Målene ovenfor er oppgitt i prioritert rekkefølge. Den viktigste jobben for 2022 er å rekruttere flere 

medlemmer. Det høye bruksnivået på Vikhammerløkka Diskgolfpark viser at det er et godt grunnlag 

for å rekruttere mange nye medlemmer. Veldig mange har spilt på anlegget, uten at de er medlem i 

noen klubb. I tillegg er det mange som ikke nødvendigvis trekker til mer tradisjonell idretter som 

potensielt kan finne en ny aktivitet gjennom diskgolf. Inngangskravene er noe helt annet, og det er 

en idrett der utøverne står mer fritt til å drive på sin måte. 

For å sikre muligheten til å bygge ut et nytt anlegg, vil man være avhengig av at flere bidrar. Jo flere 

medlemmer man er, jo flere vil kunne bidra både med arbeid i styre eller komite, men også på 

dugnad. Derfor er rekruttering satt som høyeste prioritet, spesielt i 2022. 

Neste prioritet er å starte prosessen med å bygge et nytt anlegg. Å bygge en 18-hullsbane av denne 

standarden er et langt større prosjekt, og krever god planlegging. Ved økt aktivitet, vil også presset 

for å ha en fullverdig konkurransebane øke. Samtidig vil det kunne bidra til økt rekruttering. Av disse 

årsakene er dette arbeidet prioritert som nummer 2, kun bak rekruttering. 

Etter disse to, er prioriteten lagt på å ha sosiale arrangement for våre medlemmer, og at flere 

medlemmer skal delta i vårt seriespill. Rekkefølgen her er valgt rett og slett fordi vi mener det er 

viktig at vi nå etter at covid slutter å dominere våre liv, finner veien sammen også i sosiale 

sammenhenger. Samtidig er det viktig å opplyse våre medlemmer godt nok om hvilket tilbud 

seriespillet på Vikhammerløkka er ment å være, så flest mulig velger å benytte seg av det. 
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Tiltak 

Rekruttering: 
Tiltak 1 – Nybegynnerkurs 

Fra og med april måned arrangeres nybegynnerkurs 1 gang i måneden. Tilbudet skal være gratis og 

rettet mot både medlemmer og ikke minst mulige nye medlemmer. På nybegynnerkurset får 

deltakerne både instruks i hvordan man kaster, samt mulighet til å spille en runde på banen etterpå. 

Deltakerne informeres om medlemskap, fordelene det gir, samt den hjelpen det er for klubben at 

man melder seg inn. 

Foran hvert kurs reklameres det ved at medlemmer i klubben står på sentrale plasser som 

kjøpesenter/dagligvarebutikker og Midtsandtangan og promoterer kurset. 

Tiltak 2 - Utdeling av flyers 

Det trykkes opp og deles ut flyers som viser til våre tilbud (inkludert nybegynnerkurs). Disse legges i 

postkasser i Malvik, Vikhammer, Vikhammeråsen og Saksvik. Det deles også ut til klubbens 

medlemmer som kan ha disse i baggen når de går runder på Vikhammerløkka, og da kan dele ut til de 

som bruker banen men ikke er medlemmer. 

Tiltak 3 – Samarbeid med skolene 

Klubben avtaler med ungdomsskolen og videregåenda tilbud om instruks i diskgolf for skoleklasser 

(tilsvarende nybegynnerkurs). Deltakerne informeres om medlemskap, fordelen det gir, samt den 

hjelpen det er for klubben at man melder seg inn. 

Nytt anlegg: 
Tiltak 1 – Diskgolfevents 

Klubben tilbyr bedrifter en eventpakke som inkluderer en intro til diskgolf, runde på banen, og legger 

opp til grilling i etterkant. Klubben stiller med instruktør, disker til å låne, føring av resultat for 

“turneringen” og premie til en vinner.  

Tiltak 2 – Hullsponsorer 

Som ved opprettelsen av Vikhammerløkka Diskgolfpark, tilbys sponsorer å kjøpe et hull på den nye 

banen. Kjøp av hullet gir reklame på hullets teeskilt og kurv, samt ev. videopresentasjon av hullet. I 

tillegg får sponsor rett til å delta på åpningsdagen med aktivitet/reklame knyttet til bedriften på det 

aktuelle hullet (for eksempel seil ved siden av utkastfelt, utdeling av “stjæsj” m.m.). 

Sosiale tiltak 
Tiltak 1 – Diskgolffestivalen 

Klubben arrangerer nybegynnerkurs, åpen dag eller lignende i forbindelse med diskgolffestivalen. I 

etterkant av dette arrangement inviterer vi til grilling på Vikhammerløkka, området nordvest av selve 

banen. Her er vi avhengig av at kommunen får på plass mer benker i forkant av tiltaket. 

Tiltak 2 – Klubbfest etter endt sesong 

Klubben arrangerer årlig klubbfest etter endt sesong for å feire sesongen, vinnerne av de forskjellige 

klassene, samt å bare bli bedre kjent med hverandre. Tiltaket kan med fordel legges til for eksempel 

Messebygget. 
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Flere deltakere på våre arrangement 
Tiltak 1 – Reklame for seriespillet 

Det er mye som tyder på at mange fortsatt tror at listen for å delta i seriespillet henger litt høyt. Vi 

må derfor gå ut med god informasjon til både gamle og nye medlemmer om at seriespillet virkelig er 

for alle, uansett nivå, erfaring, alder osv. Dette bør også være sentralt i promotering av 

medlemskap/rekruttering. 

Tiltak 2 – Bedre promotering av seriespillet 

Det må reklameres mer og bedre for seriespillet både i våre sosiale medier, men også til folk som 

bruker banen utenom seriespill. Dette kan innebære å lage videoer, intervju, poste bilder, til rett og 

slett å snakke med folk på banen. 

Tiltak 3 – Se på hvilke klasser som tilbys 

Det kan være behov for en amatørklasse i tillegg til Open. På yngresiden kan det opprettes en egen 

klasse for deltakere fra for eksempel ungdomsskolen og en fra videregående.  

Tiltak 4 – Kåring av årets spiller 

Det opprettes en pris for “årets spiller”. Vinneren kåres ikke basert på spilleferdigheter eller 
resultater, men heller med basis i hvor mye vedkommende deltar, hva de bidrar med utenfor 

seriespillet osv.  
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Finansiering 
Flere av tiltakene avhenger mer av frivillige bidrag fra medlemmene enn av økonomiske midler. Noen 

av tiltaken krever imidlertid finansiering. Hovedfinansene for 2022 vil være: 

Treningsavgift fra medlemmene – 15.000,- 

Forutsetter at målet om 75 medlemmer nås, og at disse hver betaler 200,- i treningsavgift. 

Events – 50.000,- 

Forutsetter 2 events per måned for perioden mai-september, med et snitt på 20 deltakere som 

betaler 250,- hver. 

Salg av hull på ny bane – 90.000,- 

Forutsetter at 9 av 18 hull selges, til kroner 10.000,- per stykk. 

Stønad - 15.000,- 

Forutsetter at søknad om midler innvilges 

Disse inntektene skal i hovedsak dekke to ting: 

Finansiering av ny bane (125.000,- som mål for 2022) 

Utgifter til trykk av flyers/infobrosjyrer 

 

Konsekvenser ved manglende finansiering: 

Trykk av flyers/infobrosjyrer bør være en prioritet for å nå målet om antall medlemmer. Man 

kommer langt bare med de midlene man har per 01.01.2022, samt treningsavgift for 2022. 

Ved manglende finansiering av ny bane, vil den manglende økonomien potensielt forsinke oppstart 

på bygging av banen i 2023. Det vil da være viktig å ta igjen den manglende finansieringen tidlig i 

2023 for å sikre at forsinkelsen blir minimal.  

Dersom man har fått inn deler av finansieringen vil man i første omgang prioritere å få opp kurver og 

ett utkastfelt per hull. Deretter det andre utkastfeltet, skilting og alternative kurvplasseringer. 
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Kommunikasjonsplan 
Kommunikasjonsplanen er del 3 av denne strategi- og handlingsplanen. Den skal sikre at Malvik IL 

Disksport gir ut riktig informasjon, i de rette kanaler, med riktig budskap, til de riktige mottakerne og 

til riktig tidspunkt.  

Kommunikasjonsplanen er delt inn ifølgende deler, og bør revideres årlig: 

Interessentanalyse – En analyse av hvem som har interesse av den aktiviteten som Malvik IL 

Disksport driver med 

Kommunikasjonsstrategi – En beskrivelse av hva man ønsker å oppnå med den kommunikasjonen 

man gjør og prioriterer. 

Kommunikasjonsplatformer – En oversikt over hvilke kommunikasjonsplatformer Malvik IL Disksport 

bruker, hva hver av disse skal brukes til og hvem som kan bruke dem. 

Budskap – En oversikt over hvilke budskap vi ønsker å nå ut med oghvordan disse skal inngå i all 

kommunikasjon.  

Tidsplan – En oversikt over når de forskjellige typer kommunikasjon skal skje 

Kampanjer – En oversikt over hvilke kommunikasjonskampanjer som skal gjennomføres i løpet av 

året. 

Suksesskriterier – En liste over suksesskriterier som beskriver hva som skal sikre at Malvik IL 

Disksport når frem med sitt budskap, til riktig mottaker, til riktig tid, på riktig måte.  
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Interessentanalyse 
Første del av en interessentanalyse er å se hvem som kan ha en interesse av den aktiviteten som 

Malvik IL Disksport har. Under listes disse med informasjon om hvorfor de kan ha en interesse av vår 

aktivitet, hvor stor interessen deres er, hvor mye innflytelse de har og hvilke holdninger de har til oss 

som utgangspunkt. 

Grad av interesse er rangert fra A til D, der A er mye interesse og D er liten. Siden dette er 

interessenter, anses også D som å ha noe interesse i klubbens aktivitet. De som ikke har noen som 

helst interesse i vår aktivitet er ikke inkludert i en slik analyse. 

Innflytelse er rangert fra 1-4, der 1 er høy innflytelse og 4 er lav innflytelse. 

Holdning er rangert fra svært positiv til svært negativ. Interessenter der holdninger ikke er angitt 

anses å per i dag være nøytral til vår aktivitet. 

Interessent Hvorfor Interesse 
(A-D) 

Innflytelse 
(1-4) 

Holdninger 
(++ + - --) 

Malvik IL Høyere organisasjonsledd B 1 ++ 
Daglig leder Jobber for alle orgledd A 1 ++ 
Medlemmer Benytter seg av vårt tilbud A 1 ++ 
Skoler i 
nærheten 

Er interessert i vår kunnskap om 
idretten 

C 4 + 

Malvik 
Kommune 

Eier områder vi bruker D 1 + 

Grunneier ny 
bane 

Eier grunnen vi bruker til anlegget C 1  

Sponsorer Ønsker eksponering blant våre 
medlemmer og de vi når ut til 

C 3 ++ 

Potensielle 
medlemmer 

Kan være interessert i vår 
aktivitetstilbud 

B 3 ++ 

Foreldre Er interessert i hvilket tilbud deres barn 
har hos oss. 

C 2 + 

Andre 
brukere av 
området 

Ønsker at vår bruk av området ikke 
påvirker dderes bruk av området. 

D 4  

Bane NOR Eier av parkeringsområdet ved 
Vikhammerløkka Diskgolfpark 

D 4  

Andre 
klubber i 
regionen 

Kan ha interesse av vår aktivitet, eller 
samarbeid om aktivitet. 

B 4 + 

Medlemmer i 
andre klubber 

Kan ønske å delta i vår aktivitet. C 4 + 

NAIF Overliggende organisasjonsledd C 3 + 
PDGA Ønsker at våre spillere skal være 

medlem, og at vår aktivitet skal være 
PDGA-aktivitet. 

D 4  

Messebygget Oppbevarer våre kurver. Kan være 
lokale for eventuelle sosiale tiltak 

C 3 + 

Andre 
avdelinger i 
klubben 

Kan ønske samarbeid. Konkurrerer om 
medlemmer og potensielle 
medlemmer og deres tid. 

D 3 + 



Malvik IL Disksport – Strategi- og handlingsplan 2022-2025 

 

23 

For å få en bedre oversikt over interessentene, settes de inn i en matrise basert på innflytelse og 

interesse. Hvor disse befinner seg i matrisen forteller oss hvilken form for og grad av kommunikasjon 

vi trenger å ha med hver interessent. 

De fire områdene defineres slik: 

Interesse Innflytelse Hva trenger de? Hva betyr det? 
Høy Høy Tett oppfølging Disse er det viktig å engasjere og gi 

god og hyppig informasjon til. 
Lav Høy Tilfredstilles Disse er det kun viktig å gi 

informasjon som er direkte 
relevant til deres interesse i vår 
aktivitet. 

Høy Lav Holdes informert Da dette er interessenter som kan 
ha nyttig informasjon bør de holdes 
informert 

Lav Lav Minimal innsats Dette er personer, grupper, 
virksomheter som man kun skal 
følge opp, ikke bruke mye ressurser 
på når det gjelder kommunikasjon 

 

Basert på interessentanalysen ovenfor, plasseres de forskjellige interessentene da slik: 

  Interesse 
  Lav Høy 

Innflytelse 

Høy 
Malvik Kommune 

Grunneier ny bane 

Malvik IL 
Daglig leder 

Medlemmer 
Foreldre 

Lav 

Skoler i nærheten 
Sponsorer 

Andre brukere av området 
Bane NOR 

Medlemmer i andre klubber 
NAIF 

PDGA 
Messebygget 

Andre avdelinger i klubben 

Potensielle medlemmer 
Andre klubber i regionen 

 

Dette betyr at oppfølgingen blir slik: 

Tett oppfølging: Malvik IL, daglig leder, medlemmer og foreldre 

Tilfredstilles: Malvik Kommune og grunneier ny bane 

Holdes informert: Potensielle medlemmer og andre klubber i regionen 

Minimal innsats: Skoler i nærheten, sponsorer, andre brukere av området, Bane NOR, medlemmer i 

andre klubber, NAIF, PDGA, Messebygget og andre avdelinger i klubben. 

Da klubben har som høyeste prioritet å rekruttere, må det likevel vurderes om potensielle 

medlemmer skal flyttes til gruppen tett oppfølging.  
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Kommunikasjonsstrategi 
For å sikre at vi verken oppfattes som å overøse med informasjon eller være fraværende, er det viktig 

å ha en klar strategi for hvordan vi skal drive vår kommunikasjon. Dette innebærer å ha klare mål 

med kommunikasjonen, koblinger til strategi, definerte målgrupper og klare tiltak. 

Kommunikasjonsmål 

For 2022 settes følgende kommunikasjonsmål 

Facebook: 

Malvik IL Disksport side skal øke fra p.t. 101 som liker, til 250 som liker 

Malvik IL Disksport gruppe skal øke fra p.t. 46 medlemmer til 125 medlemmer 

Vikhammerløkka Diskgolfpark side skal økre fra p.t. 275 som liker, til 500 som liker 

Instagram: 

Skal økes fra dagens 62 følgere til 150 følgere 

Hjemmeside: 

Skal publisere, med bilde, fra hver serierunde 

Skal publisere andre nyhetssaker minst 1 gang i uken i perioden f.o.m. april t.o.m. september 

Skal publisere andre nyhetssaker minst 1 gang i måneden i perioden f.o.m. oktober t.o.m. mars 

 

Kobling til strategi 

Malvik IL Disksport har som sin øverste prioritet i strategiplanen å øke antall medlemmer. God 

kommunikasjon ut om vår aktivitet og tilbud er sentral for å nå frem til potensielle medlemmer. Det å 

være mer tilstede på Facebook og Instagram kan dermed sees på som sentralt for å nå frem til 

potensielle nye medlemmer. Samtidig kan eksponering av spesielt Vikhammerløkka Diskgolfpark 

være sentralt for å vise en eventuell grunneier hva sporten vår innebærer både mtp inngrep i 

naturen, men også aktivitetsnivå m.m. Dette vil altså være aktuelt for etablering av ny bane. 

Hjemmesiden vår er kanskje mest rettet mot våre medlemmer, samt noen andre interessenter. 

Denne vil dermed være sentral både i å reklamere for våre sosiale tiltak, samt å bidra til økt aktivitet 

blant våre medlemmer. I tillegg vil spesielt Malvik IL Disksport gruppe være en sentral arena for å 

informere om sosiale tiltak, samt stimulere til mer aktivitet. 

Målgruppe 

De fleste interessenter vil være blant de som er i målgruppen for våre tiltak. Noen vil imidlertid kreve 

andre typer kommunikasjon enn de som er listet med spesifikke mål. De som krever tett oppfølging 

vil f.eks. tenkes å motta e-post, snakkes med på telefon eller ansikt til ansikt. Det vil også være 

interessenter som faller utenfor de gruppene som kommunikasjonsmålene er rettet mot. 

Tiltak 

For hvert kommunikasjonsmål må det finnes et eller flere tiltak som skal sikre at vi når det spesifikke 

målet. I tabellen på neste side er det satt opp en oversikt over hvilke tiltak som skal gjøres for hvert 

mål, hvilke av satsningsfeltene i strategiplanen disse kobles til, samt hvilke interessenter som er 

målgruppen for tiltaket. 
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Oversikt over tiltak for å nå gitte kommunikasjonsmål 

Kommunikasjonsmål Kobling til 
strategi 

Målgruppe Tiltak 

Malvik IL Disksport 
side fb 

Rekruttering, 
Ny bane 

Malvik IL, daglig leder, 
medlemmer, sponsorer, 
potensielle nye medlemmer, 
andre klubber i regionen, 
medlemmer i andre klubber,  

Promotere fb-siden i 
reklamemateriell 
samt ved kurs og 
andre tiltak. 

Malvik IL Disksport 
gruppe fb 

Sosiale tiltak, 
Økt aktivitet 

Medlemmer, potensielle nye 
medlemmer, foreldre, 
medlemmer i andre klubber,  

Informere om 
gruppen til spesielt 
medlemmer og 
foreldre 

Vikhammerløkka 
Diskgolfpark side fb 

Rekruttering Malvik IL, daglig leder, 
medlemmer, skoler i nærheten, 
grunneier ny bane, sponsorer, 
potensielle nye medlemmer, 
andre brukere av området, andre 
klubber i regionen, medlemmer i 
andre klubber,  

Promotere fb-siden i 
reklamemateriell 
samt ved kurs og 
andre tiltak. 

Instagram Rekruttering, 
Ny bane 

Malvik IL, daglig leder, 
medlemmer, skoler i nærheten, 
grunneier ny bane, sponsorer, 
potensielle nye medlemmer, 
medlemmer i andre klubber,  

Reklamere for 
instagramkontoen i 
reklamemateriell og 
på fb og 
hjemmesiden. 

Hjemmeside – 
Serierunder 

Økt aktivitet Medlemmer, grunneier ny bane, 
sponsorer, potensielle nye 
medlemmer, foreldre, 
medlemmer i andre klubber,  

Ta bilder fra runde, og 
publisere en sak fra 
hver serierunde. 

Hjemmeside – 
Nyhetssaker apr.-
sept. 

Rekruttering, 
Ny bane, 
Sosiale tiltak, 
Økt aktivitet 

Malvik IL, Daglig leder, 
medlemmer, skoler i nærheten, 
Malvik Kommune, grunneier ny 
bane, sponsorer, potensielle nye 
medlemmer, foreldre, andre 
klubber i regionen, medlemmer i 
andre klubber, andre avdelinger i 
klubben 

Sikre at det publiseres 
minst en nyhetssak 
per uke i form av 
f.eks. intervjuer, 
nyheter om tiltak, 
informasjon om 
strategi og 
handlingsplan m.m. 

Hjemmeside – 
Nyhetssaker okt.-
mars 

Rekruttering, 
Ny bane, 
Sosiale tiltak 

Malvik IL, Daglig leder, 
medlemmer, skoler i nærheten, 
Malvik Kommune, grunneier ny 
bane, sponsorer, potensielle nye 
medlemmer, foreldre, andre 
klubber i regionen, medlemmer i 
andre klubber, andre avdelinger i 
klubben 

Sikre at det publiseres 
minst en nyhetssak 
per måned i form av 
informasjon om hva 
som skjer utenfor 
sesongen, intervjuer 
m.m. 
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Kommunikasjonsplatformer 
For å sikre at vi når frem til alle våre interessenter, er det viktig å ha klart hvilke 

kommunikasjonsplatformer vi skal være på, og hvordan hver av disse skal brukes. I det følgende 

beskrives de valgene som er tatt rundt plattformer: 

Primær kommunikasjonsplatform ved flere mottakere– Hjemmeside 
Vår hjemmeside www.malvikil.no/disksport skal være vår primære kommunikasjonsplatform når vi 

ønsker å nå flere mottakere samtidig. Det vil si at det meste av  kommunikasjon vil ha hjemmesiden 

som utgangspunkt. De fleste saker som skal legges ut på facebook vil altså lages på hjemmesiden og 

deretter lenkes det til saken på hjemmesiden på fb-siden. 

Primær kommunikasjonsplatform ved en eller få mottakere – Telefon og samtale 
Når enkeltpersoner eller små grupper skal ha informasjon vil det vanligvis være mest hensiktsmessig 

at dette skjer ved muntlig kommunikasjon, enten via telefon eller direkte samtale ansikt til ansikt. 

Det vil imidlertid være tilfeller der det er ønskelig å kunne dokumentere den aktuelle 

kommunikasjonen. Da vil e-post være en god muligeht. 

Sekundære platformer: 
En del platformer vil være viktige, men sekundære.  

Malvik IL Disksport facebookside – Brukes til å reklamere for vår aktivit, normalt med lenke til saker 

fra hjemmesiden. 

Malvik IL Disksport facebookgruppe – Brukes for å kommunisere aktivtet og tiltak direkte til 

medlemmer og andre interessenter. 

Vikhammerløkka Diskgolfpark facebookside – Brukes for å reklamere for anlegget og den aktiviteten 

som skjer på anlegget. 

Instagram – Brukes for å synliggjøre våre anlegg og vår aktivitet 

E-post – Brukes for å kommunisere om konkrete saker, samt reklamere for aktivitet og tiltak. 

 

Budskap 
For å sikre at det vi kommuniserer ut bidrar til at vi når våre strategiske mål er det viktige å ha noen 

generelle budskap som går igjen i vår kommunikasjon.  

Vår visjon «Alle kan finne glede i å kaste en disk!» er det viktigste budskapet å nå ut med. Dette 

gjelder spesielt kommunikasjon rettet mot rekruttering, nytt anlegg og økt aktivitet. Budskapet kan 

knapt gjentas for ofte, og bør dermed være et som når frem gjennom flere av våre tiltak. 

«Vi har rom for alle». Malvik IL Disksport skal ha rom for alle, og dette bør også være et budskap vi 

gjentar ofte. Vi skal vise at uansett hvilket nivå du er på og hvordan du vil utøve idretten, så er du 

hjertelig velkommen hos oss. 

«Vi har en nybegynnerbane, vi trenger en konkurransebane». Dersom vi ønsker å få på plass et nytt 

anlegg bør dette budskapet bygges inn der hvor det er hensiktsmessig. Vi må synliggjøre både hva vi 

har i vårt anlegg på Vikhammerløkka, men også hva vi mangler. 

«Vi står sammen». Vi skal ikke bare være en klubb på papiret, vil skal være en møtearena for folk fra 

Malvik. Vi skal vise frem det sosiale i idretten og avdelingen. 

«Seriespillet er virkelig for alle». Skal flere delta i seriespillet må vi nå ut med et budskap om at det er 

tilgjengelig for absolutt alle. Uansett alder, nivå og ambisjon.  

http://www.malvikil.no/disksport
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Tidsplan 
Noe kommunikasjon må gjøres basert på en spesifikk hendelse eller situasjon, men det meste av 

kommunikasjon kan planlegges på forhånd. Dette er en oversikt over den kommunikasjonen vi 

planlegger på forhånd, og når den skal skje.  

Årsmøte 

Når Type kommunikasjon Ansvar 
Senest 2 måneder før Minne valgkomite om å starte sitt arbeid. Varsle 

daglig leder om dato for årsmøtet. 
Styreleder 

Senest 1 måned før Varsle medlemmer om dato, sted og om frist for å 
sende inn forslag til saker per e-post. 

Styreleder 

Senest 14 dager før Sende ut saksliste og møtepapirer til medlemmer, 
daglig leder og hovedstyret. 

Styreleder 

7 dager før Informasjon om årsmøtet på hjemmesiden, lenke på 
fb-siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 dag etter Skrive om årsmøtet på hjemmesiden og lenke på fb-
siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

Senest 14 dager etter Sende ut referat og publisere det på hjemmesiden. 
Lenke til hjemmesiden på fb-siden til Malvik IL 
Disksport 

Styreleder og 
Kommunikasjons-
ansvarlig 

 

Serierunder 
Når Type kommunikasjon Ansvar 
3 dager før Lage arrangement på fb, knyttet til fb-siden til Malvik 

IL Disksport.  
Arrangements-
ansvarlig 

1 dag før Minne om morgendagens serierunde i fb-gruppen og 
på fb-siden til Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Arrangements-
ansvarlig 

1 dag etter Referat fra serierunden på hjemmesiden, lenket på 
facebooksiden.  

Kommunikasjons-
ansvarlig 

 

Nybegynnerkurs 

Når Type kommunikasjon Ansvar 
Senest 3 dager etter 
årsmøte 

Publisere terminliste inkludert dato for 
nybegynnerkurs 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

Senest 1 måned før Lage arrangementet og åpne for påmelding. Kursansvarlig 
2 uker før Lage arrangement knyttet til fb-siden til Malvik IL 

Disksport og reklamere for det. Henge opp plakater 
og dele ut flyers. 

Kommunikasjons-
ansvarlig og 
kursansvarlig 

1 uke før Minne om kurset på fb-gruppen Kommunikasjons-
ansvarlig 

Helgen før Reklamere for kurset med «stunt» på kjøpesenter, 
Midtsandtangen eller lignende. 

Kursansvarlig 

1 dag før Minne om kurset på fb-gruppen og fb-siden til Malvik 
IL Disksport. 

Kommunikasjon-
sansvarlig 

Under kurset Dele ut flyers om medlemskap i klubben Kursholder 
1 dag etter Skrive om kurset på hjemmesiden, lenke på fb-siden 

til Malvik IL Disksport.  
Kommunikasjon-
sansvarlig 

1 uke etter Sende ut e-post med oppfordring til å bli medlem av 
klubben. 

Rekrutterings-
ansvarlig 
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Events 
Når Type kommunikasjon Ansvar 
Fra mars måned og 
utover sesongen 

Sende ut reklame for tilbudet om events på e-post, til 
spesifikke bedrifter/organisasjoner. Ta kontakt på 
telefon, gjennom fb og andre mulige kanaler. 

Eventansvarlig 

Mars Reklamere for events på hjemmesiden, og lenke på 
fb-siden til Malvik IL Disksport. 

Eventansvarlig og 
Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 uke før Sende dagsprogram til kontaktperson i 
bedriften/organisasjonen 

Eventansvarlig 

2 dager før Informere om at banen er stengt i det aktuelle 
tidsrommet på fb-siden til Vikhammerløkka 
Diskgolfpark 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 dag etter Skrive om gjennomført event på hjemmesiden og 
lenke på fb-siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

 

Spillerfest 

Når Type kommunikasjon Ansvar 
Senest 2 måneder før Publisere dato for arrangementet i terminlisten. Arrangements-

ansvarlig 
Senest 1 måned før Lage arrangement og åpne for påmelding. Reklamere 

på klubbens hjemmeside, med lenke på fb-gruppen. 
Sende ut e-post til klubbens medlemmer. 

Arrangements-
ansvarlig og 
kommunikasjons-
ansvarlig 

3 dager før frist for 
påmelding 

Minne om frist for påmelding på fb-gruppen og e-
post til medlemmer 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 uke før Minne om arrangementet på fb-gruppen Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 dag etter Skrive om gjennomført spillerfest på hjemmesiden og 
lenke på fb-siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

 

Turnering 

Når Type kommunikasjon Ansvar 
Senest 2 måneder før Publisere dato for turneringen i terminlisten Arrangements-

ansvarlig 
Senest 1 måned før Lage arrangement og åpne for påmelding. Reklamere 

på klubbens hjemmeside, med lenke på fb-siden til 
Malvik IL Disksport. Sende ut e-post til klubbens 
medlemmer og andre klubber. 

Arrangements-
ansvarlig og 
kommunikasjons-
ansvarlig 

3 dager før frist for 
påmelding 

Minne om frist for påmelding på hjemmesiden og 
lenke til fb-siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 uke før Minne om arrangementet på fb-siden til Malvik IL 
Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 dag før Sak om turneringen på hjemmesiden og lenke på fb-
siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

1 dag etter Skrive om gjennomført turnering på hjemmesiden og 
lenke på fb-siden til Malvik IL Disksport 

Kommunikasjons-
ansvarlig 
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Styremøter 
Når Type kommunikasjon Ansvar 
På årsmøtet Vedta terminliste som inkluderer dato for styremøter Styreleder 
14 dager før møtet Minne styret om å melde inn saker senest 1 uke før Styreleder 
6 dager før Lege saksliste på hjemmesiden og i Teams. Informere 

styret om at sakslisten er lagt ut. 
Styreleder 

1 dag etter Publisere referat på hjemmesiden og i Teams. Styreleder 
 

Undervisning for skoleklasser 
Når Type kommunikasjon Ansvar 
Fra mars måned Ta kontakt med skoler per e-post, telefon eller 

oppmøte og tilby å undervise skoleklasser i diskgolf 
på Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Rekrutterings-
ansvarlig 

1 uke før Bekrefte avtale om undervisning med ansvarlig lærer Rekrutterings-
ansvarlig 

1 dag før Varsle om at banen er opptatt i det aktuelle 
tidsrommet på fb-siden til Vikhammerløkka 
Diskgolfpark 

Kommunikasjons-
ansvarlig 

I økten Dele ut flyers for medlemskap i klubben Kursholder 
1 dag etter Skrive om saken på hjemmesiden og dele på fb-siden 

til Malvik IL Disksport. 
Kommunikasjons-
ansvarlig 

 

Rekrutteringskampanjer 
 

For å øke muligheten for rekruttering, planlegges det rekrutteringskampanjer i perioder med godt 

vær. Da er sjansen størst for å møte folk som bruker banen men ikke er medlem i klubben. Slike 

kampanjer planlegges ikke lang tid i forveien, men tas heller på sparket når folk har mulighet i 

forbindelse med at det er meldt godt vær. 

Målet er å kjøre minst 3 slike kampanjer i løpet av sommeren.  

Dagen før reklameres det på fb-siden til Vikhammerløkka Diskgolfpark om at klubben vil ha 

representanter på banen i et gitt tidsrom, og at man da kan få tips eller en kort opplæring i hvordan 

kaste, regler m.m. 

På den aktuelle dagen stiller representantene fortrinnsvis i klubbklær og er tilstede på banen. Man 

tar kontakt med de som kommer og tilbyr opplæring, å gå sammen en runde sammen med dem osv. 

Det deles ut flyers med informasjon om klubben, medlemskap og vårt aktivitetstilbud. 

Dagen etter publiseres det sak på hjemmesiden med lenke til fb-siden til Malvik IL Disksport. 
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Suksesskriterier 
Graden av suksess måles på to nivå: 

1. Er tiltaket gjennomført 

2. Har tiltaket gitt ønsket effekt 

Er tiltaket gjennomført 
Basert på planlagte tiltak, vil det være lett å identifisere hvilke tiltak som ikke er gjennomført. Dette 

bør gjøres fortløpende ved hvert styremøte, slik at det kan gjøres justeringer utover sesongen og 

tiltak eventuelt kan gjennomføres forsinket.  

I tillegg må det vurderes om tiltak er gjennomført i tråd med planen. Er alle steg av tidsplanen 

gjennomført. Dersom deler ikke er gjennomført, må det vurderes om tiltaket likevel har hatt suksess, 

eller eventuelt om manglende gjennomføring av steg har påvirket suksessen av tiltaket. Vurderingen 

bør gjøres fortløpende ved hvert styremøte og eventuelle justeringer gjøres neste gang tiltaket skal 

gjennomføres. 

Ved sesongslutt må en endelig vurdering da vise tiltak som ikke er gjennomført, tiltak som har 

mangler og tiltak som er gjennomført som planlagt. 

Har tiltaket gitt ønsket effekt 
Når tiltak ger gjennomført enten delvis eller helt, må det vurderes om disse har hatt den effekten 

man har ønsket. Dersom den ikke har hatt ønsket effekt må det undersøkes hvorfor effekten ikke er 

oppnådd og se på hvilke tiltak som kan gjøres for å gi ønsket effekt. Dette kan være å gjenta tiltaket, 

justere tiltaket, eller erstatte tiltaket med noe annet. 

Slik vurdering kan gjøres fortløpende på styremøter for de tiltak som gjennomføres hyppig. For andre 

tiltak er det mer hensiktsmessig å gjøre en evaluering etter endt sesong. 

Vurderingen av om tiltaket har gitt ønsket effekt gjøres ved å se på om målsetninger er oppnådd. 

Dette gjelder både om de har bidratt til oppnåelse av kommunikasjonsmålene, og de strategiske 

målene. 

Endelig vurdering av hvilke tiltak som er gjennomført og om de har gitt ønsket effekt skal inkluderes i 

arbeidet med revisjon av handlingsplan og kommunikasjonsplan. Videre skal den gjengis i 

årsmeldingen for Malvik IL Disksport. 
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VEDLEGG 1 – Aktivitetstall 2021 
 

Serierunder: 

Runde Open menn Open dame Master 
menn 

Master 
dame 

Gjest Totalt 

1 6 0 3 0 14 23 
2 4 1 2 0 16 23 
3 6 0 4 1 17 28 
4 4 1 1 0 10 16 
5 3 0 2 0 16 21 
6 3 1 2 1 7 14 
7 4 0 1 0 21 26 
8 4 0 3 1 27 35 
9 4 1 2 1 19 27 
10 3 0 2 1 20 26 
11 5 0 3 0 17 25 
12 3 0 2 1 7 13 
13 1 0 2 1 14 18 
14 3 1 2 1 4 11 
15 3 0 2 1 8 14 
16 1 0 1 1 6 9 
17 2 0 2 0 8 12 
18 1 0 1 0 11 13 
19 3 0 4 1 24 32 
20 4 0 3 1 8 16 
21 5 0 3 1 13 22 
22 1 0 2 1 7 11 
23 5 0 3 1 9 18 
24 1 0 3 0 6 10 
25 2 0 4 1 14 21 
26 2 0 1 1 3 7 
27 2 0 4 1 14 21 
28 2 0 3 0 9 14 
29 2 0 4 1 9 16 
30 1 0 1 0 0 2 
31 5 0 4 1 5 15 
32 5 0 2 1 8 16 
33 3 0 3 1 9 16 
34 2 0 1 0 1 4 
35 0 0 2 0 8 10 
SNITT 3,0 0,1 2,4 0,6 11,1 17,3 
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VEDLEGG 2 – Medlemstall 2021 
 

 


