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Hei Fondet!
Jeg, sammen med vennene mine Elias Larsen, Torkjell Romskaug og Erlend Sundøy ønsker å lage en
interessegruppe for diskgolf, kalt Floppy Disk. Interessegruppens idé har allerede blitt godkjent av Backlog, men vi
forsøker nå å løse det økonomiske.
Budsjettet er ganske høyt, men det bør kun være en enkel oppstartkostnad, og fra det bør interessegruppen kunne
kjøres helt fint på budsjettet til Backlog + OIL.
Diskene vi har kjøpt inn er for at folk som ikke eier disker skal kunne bli med å spille runder. Vi kommer sikkert til å
insje en del på å spille på Dragvoll/Othilienborg, og ønsker gjerne å vise folk diskgolf! I tillegg ønsker vi å kjøpe kurver
for å kunne ha øving på putting og for å lage baner vi kan spille rundt Gløshaugen. Etter hvert håper vi at vi kan
organisere turnering rundt Gløshaugen for hele Online!
Disk golf er en sport som vokser i stor grad nå, spesielt i Norge. Ekeberg i Oslo er den mest spilte banen i hele
verden, og Norge er rangert nr 3 i verden i hvor populært disk golf er per innbygger [0]. Vi tror dermed at det er høy
sannsynlighet for at det vil være mange Onlinere som kan sette pris på tilbudene interessegruppen kan gi, og at
gruppen vil fortsette å leve videre etter vi forlater åstedet.
Vi har ingen aktivitetsplan som sådan, men vil i all hovedsak invitere folk som ønsker med på treningsrunder på
diverse baner i Trondheim, og forhåpentligvis få til noen putte-treninger og en turnering på Gløshaugen i løpet av
semesteret V2022.
Vi har lagt ved et budsjett [1], både for oppstart og forventet årlig bruk.
[0] https://udisc.com/blog/post/where-is-disc-golf-most-popular-world
[1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AxLwOJhkYad0EYM3QYrsKpjVtL9UwXr5norDw-fzTkM/edit?usp=
sharing
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