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Dagsorden 
 

1. Velkomst og valg af dirigent og referent kl. 10.00 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Beretning fra sekretariatet 

4. Aflæggelse af regnskab 2018 og præsentation af budget 2019  

5. Beretning fra stående udvalg (Max 5 min til hver) 

● DM-udvalget  
● PR-udvalget  
● Eliteudvalget  
● Breddeudvalget 
● Spiritudvalget 
● Roskilde Frivillig 

● Discsalg 

● EUCR-repræsentant 

6. Behandling af anmeldte forslag – udgår 

Frokost kl. 12.00 

 



7. Valg af formand kl. 13.00 

8. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant  

Kaffe og kage kl. 14.30 

10. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede 
udvalg. Kl. 15.00 

11. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår  

12. Eventuelt  

Afslutning og foto  

 

Tak 
DFSU og dansk ultimate findes kun, fordi en flok engagerede personer lægger en flot frivillig 
indsats. Hver eneste dag udvikler sporten sig, hvad enten det er gennem lokale træninger, 
discsalg, udvalgsopgaver eller elitearbejde. DFSUs bestyrelse vil gerne rette en varm tak til alle jer, 
der gør en ekstra indsats. Og vi opfordrer alle andre til også at give jer et klap på skulderen og 
spørge, hvordan man selv kan hjælpe. Her er forsøgt at samle navnene på alle dem, der har gjort 
en indsats i 2018 eller meldt sig for faste opgaver i 2019. Nogen er måske glemt, og det beklages. 
Alles indsats er værdsat – også dig, der blot samler kegler sammen til DM-runderne – men  uden 
disse nøglepersoner og deres engagement, så det sort ud for dansk ultimate.  
Personerne er listet efter klubber for at synliggøre, hvem der yder meget, og hvem der måske i 
fremtiden kunne yde mere. Kontakt info@dfsu.dk hvis du vil være med.  
 
Aalborg Dinosaurs 
Rasmus Underbjerg, PR-udvalget 
 
Aarhus Universitets Ultimate 
Lasse Vestergaard Andersen, DFSU bestyrelsesmedlem, herrelandstræner ‘19 
Matthias Zaccarin, DFSU bestyrelsesformand, PR-udvalget 
Mathias Munk, DFSU kasserer 
Jonas Skovgaard, herrelandstræner ‘19 
Peter Mott, gymnasie-DM 
Christian Anker, breddeudvalget 
 
AUC Mojn 
Christoffer Gaarde, breddeudvalget  
 
Copenhagen Hucks 
Jesper Dyhr, frivilligkoordinator Roskilde Festival  
Maya Mileck, Beach damelandstræner ‘19, Gender Equity camps 
Camilla Trinderup, beach damelandstræner ‘19, coaching Camp 

 



Kristian “KH” Kjeldsen Hansen, ordstyrer til repræsentantskabsmødet 
Rikke Louise Kjær Knudsen, DFSU sekretariatet og DM-udvalget 
Freja Bak, spiritudvalget  
Christina Noer, spiritudvalget  
Mette Møller Nielsen, breddeudvalget 
 
 
Copenhagen Ultimate Spinners 
Louise Dyring Mbae, beach damemasterslandstræner ‘19 
Camilla Hassing Dragsted, beach damemasterslandstræner ‘19 
Hanne Hovmark, PR-udvalget 
Christian Mehlbye Buch Greisen, beach herremasterslandstræner ‘19 
 
Spinners afholdt Beach DM  
 
Discflyers  
Kasper Roholt, DFSU revisorsuppleant 
Lisbeth Møller, kursuskoordinator, discsalg Odense 
 
Dicsflyers afholdt Furious Five 
 
DTU Lyngby 
Anne Arildsen, gender Equity camps 
Line Hillerup, gender Equity Camps 
Mads Gotlieb, gender Equity camps 
Jonas Toftager-oster, spiritudvalget 
 
Flying Vikings Esbjerg 
Ninna Schultz, breddeudvalget 
Thomas Simonsen, DFSU revisor 
 
Esbjerg afholdt indendørs DM-finalestævne 
 
Frederikssund Ultimate Klub 
Jimmy Escherich, U20-herrelandstræner ‘19 
 
Københavns Frisbee Klub 
Rasmus Fink, DFSU bestyrelsesmedlem, PR-udvalget, bredde-udvalget, U24 herrelandstæner ‘19 
Maria Brask, DM-udvalget 
Astrid Helledi, discsalg 
Jeppe Ankjær, mixlandstræner ‘19 
Sofie Ankjær, mixlandstæner ‘19 
Laurits Hjermitslev, U24 herrelandstæner ‘19 
Sverre Stütz, U20 herrelandstræner ‘19 
Rasmus Otkjær, spiritudvalget 
 
KFK afholdt Frisbee and Friends 
 
Ragnarok 

 



Kristian Reckzeh, EUCR-repræsentant 
Bjarne Laursen, U24 mixlandstræner 
Magnus Magnussen, DM-udvalget 
Andreas Eiskjær, herrelandstræner ‘19, eliteudvalget  
Anders Ruge, DM-udvalget 
 
Ragnarok afholdt Kong Volmer 
 
 
Tørring 
Birte Bengtsson, Gymnasie DM 
 
Ultimate Dragons 
Mette Godiksen, DFSU bestyrelsesmedlem, eliteudvalget 
Astrid Alsted, DFSU bestyrelsesmedlem, U24 mixlandstræner, eliteudvalget 
Kirsten Hell, DM-udvalget 
 
Ultimate Dragons afholdt mix-DM og indendørs talentturnering 
 
Varde  
Sanne Nielsen, DFSU Sekretariatet og DM-udvalget 
 
Vivild 
Troels Schøning Johansen, efterskole-DM 
 
Vivild afholdt udendørs DM-finalestævne  
 
Uden for klubberne 
Frederik Hasle, frivilligkoordinator Roskilde Festival 
Tobias Thune, DFSU Sekretariatet 
Anette Rørvang, discsalg 
Gymnasielærernes Idrætslærerforening, Gymnasie DM 
 

Bestyrelsens beretning 
Intet bestyrelsesår uden turbulens; der har været udskiftning blandt det lønnede personale i 
sekretariatet, således at Rikke blev ansat som ny sportsdirektør i sommer og Tobias tiltrådte som 
pressechef inden jul, samtidig med at Sanne er reduceret i timetal som talentudviklingschef. 
Fremadrettet synes stabiliteten nu at være sikret. 
Danmarksturneringen har været flittigt debatteret siden sidste repræsentantskabsmøde med debat 
og afstemning i klubberne. På trods af at det stadig halter for klubberne at byde på afholdelse af 
DM runder, er det lykkedes at etablere et Beach DM med stor tilslutning. 
Segmentet af ungdomsspillere er i høj grad blevet tilgodeset med både U24 Camp og Youth Cup 
turneringen for U14, U17 og U20 hold, dog måtte den ellers stort anlagte EYUCamp i sommer 
desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. Der kan dog forventes en ny ungdomssatsning i 
Øresundsregionen. 
Sportsåret indledtes med det danske U24 Mixlandshold deltagelse ved VM i Australien, og som en 
afledt effekt af den efterfølgende WFDF verdensrangliste, har DFSU udarbejdet et forslag til et nyt 

 



verdensrangliste pointsystem - omend forkastet, men debatten er skudt i gang. Ragnarok var 
eneste danske klubhold til WUCC i USA, dog med enkelte danske spillere som også gjorde det 
godt for deres internationale klubhold. Sidst på året blev Maya Mileck endda kåret som Europas 
bedste kvindelige defencespiller og Copenhagen Spinners damehold opnåede en imponerende 4. 
plads ved Beach EM for klubhold. 
Sekretariatets indtægtsgrundlag fra Roskilde Festival blev noget bedre end forrige år, men med 
naturlig afgang af to gode og stabile frivilligkoordinatorer er der behov for at ansætte nye folk til at 
varetage denne essentielle opgave. Desværre har bestyrelsen måttet erkende, at DFSU ikke har 
kunnet levere den fornødne frivillige arbejdskraft til “de 3 små festivaler” Tinderbox, Northside og 
Haven, som vi derfor må afbryde samarbejdet med. 
Samarbejdet med Aktiv Året Rundt kampagnen blev i foråret til instruktion af op mod 1000 
skoleelever primært i Aarhus og København men er desværre siden gledet lidt ud i sandet primært 
pga. manglende ressourcer i klubberne, til gengæld er DFSU inviteret med i deres nye projekt 
“Famly Sport” og “Kids Sport” - som i princippet svarer til de velkendte måltidskasser, blot med 
sportsgrene som indhold i stedet. 
Mange års persisteren overfor DIF har nu ført til oprettelsen af Trend Forum, hvor DFSU er 
inviteret med på lige fod med flere andre små sportsforbund, og bestyrelsen glæder sig til at se 
hvad fremtiden bringer. 
DFSU har endvidere arbejdet for at få etableret et Efterskole DM, som med forbillede i Gymnasie 
DM planlægges afviklet i forsommeren på Vivild Efterskole.  
Ydermere kan et samarbejde med Skole OL betyde eksponering overfor 60-70.000 skoleelever i 
4.-7. klasse, dog indledningsvis som sideevent til finalestævnet i Aarhus til juni. 
DFSU kunne fejre 40 års jubilæum i 2018, det er der kommet en special edition jubilæumsdisc ud 
af men de øvrige stort anlagte initiativer kunne desværre ikke realiseres. Der krydses fingre for, at 
den yngre generation får bedre held med 2028 - hvor ultimate måske bliver en del af OL i Los 
Angeles? 
Dansk Ultimate bliver fra DM finalen i Herning en professionelt livestreamet sport i samarbejde 
med Zibrasport, og der er store forhåbninger til fremtiden. EUF vil også i nær fremtid satse på 
indendørs ultimate med afvikling af EM for landshold og forventeligt også klubhold, hvilket DFSU 
bidrager aktivt til. 
Det kommende bestyrelsesår tegner sig særdeles spændende med hele 8 danske landshold 
(måske flere?) til internationale slutrunder, formulering af en ny vision for DFSU og måske endda 
en helt ny definition af et forbund, som inden længe igen skal favne discgolf og alle andre 
discsportsdiscipliner. 
 
Mette Godiksen, dameultimate & eliteudvalg 
Astrid Alsted, eliteudvalg og Gymnasie DM 
Rasmus Fink, PR & Equity 
Lasse Vestergaard Andersen, breddeudvalg 
Mathias Munk, kasserer & spiritudvalg 
Matthias Zaccarin, formand, PR & eksternt samarbejde 
 

Sekretariatets beretning 
Sportsadministration 
Rikke overtog posten tidligt på sommeren, og blev hurtigt kastet ud på international grund da hun 
deltog ved WFDF Kongress der blev afholdt under WUCC i Cincinnati.  
Herefter stod den på oplæring og introduktion til jobbet, samt overlevering af en masse forskellige 
opgaver.  

 



Ligesom sidste år har en del af opgaverne bestået i at løse problemer med hjemmesiden og 
mailservere, desværre er dette endnu ikke helt selvkørende, men der arbejdes hårdt på at løse 
dette.  
Der er i samarbejde med eliteudvalget lagt i scene til et spændende landsholdsår i 2019, arbejdet 
heromkring har primært bestået i interessetilmelding af landshold og kontakt med vores nye 
tøjleverandør VC. 
Da vi gennem de seneste år er vokset og flere hold deltager i vores Indendørs DM var det 
nødvendigt at lægge ekstra kræfter i at finde haller til afvikling af midtsæson. Men dette blev løst 
ved at opdele midtsæson og leje ekstra haller i Fredericia.  
Noget tid blev brugt på udarbejdelse af regler til Efterskole DM som afvikles for første gang i 2019 
på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. 
Det seneste nye er deltagelse i møder ved DIF omkring FamlySport og KidsSport, samt det 
nyoprettede TrendForum er et DIF initiativ tiltænkt sparring mellem mindre forbund og DIF.  
En selvfølge er vedligeholde af hjemmeside, besvarelse af henvendelser, disc-indkøb, interne 
møde mv. Men i år også ansættelse af ny PR-chef samt nye Roskilde koordinatorer.  
 

Børn og Ungdom 
Sanne var i foråret optaget af at koordinere frivillige kræfter til blandt andet Skolernes Frisbee dag i 
maj. Men også koordinerer instruktører til undervisning på skoler og til andre arrangementer rundt 
omkring i hele landet.  
I samarbejde med Skovklosteret stod Sannes i spidsen af afvikling af Youth-Cup hvor hele 16 hold 
var tilmeldt de tre ungdomsrækker U14, U17 og U20.  
Desværre lykkes det ikke afvikle den ellers planlagte EYUC-camp, en sommercamp for unge 
ultimatespillere, grundet for få tilmeldinger. I april blev der succesfuldt afholdt U24 camp med fokus 
på bredden og socialt sammenhold spillerne imellem.  
Sanne har desværre været sygemeldt gennem en længere periode og har nu valgt at fratræde sit 
job som Børn- og ungdomskoordinator i DFSU.  
 
Presse og kommunikation 
I slutningen af december 2018 blev Tobias ansat som pressechef i DFSU. Tobias har i sin endnu 
korte ansættelsesperiode, blandt andet beskæftiget sig med planlægning af kampagner, samt 
vedligeholdelsen af vores sociale medier og hjemmesiden. Tobias har også været med indover 
DFSU awards og deltaget aktivt i DIF trendforum, derudover bistår Tobias efter behov bestyrelsen 
og sekretariatet med diverse opgaver.   
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Budget 2019 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Medlemsstatistik 

 
 

Valg til bestyrelsen 
 
Jf vedtægter er det kun formanden og kassereren, der vælges på en periode af 2 år. I år er 
formanden på valg. Alle menige bestyrelsesmedlemmer vælges til en 1-årig periode, 
derfor er alle undtagen kassereren på valg i år, 2019. 
 
 
Bestyrelsen: 
Formand Matthias Zaccarin – på valg og genopstiller ikke 
Kasserer Mathias Munk – ikke på valg  
Bestyrelsesmedlem Rasmus Fink – på valg og genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Astrid Alsted – på valg og genopstiller  
Bestyrelsesmedlem Mette Godiksen – på valg og genopstiller ikke 
Bestyrelsesmedlem Lasse V. Andersen – på valg og genopstiller 
 

 



Til repræsentantskabsmødet 2019 skal der ud over formanden vælges minimum et nyt 
bestyrelsesmedlem. 
 

Vedtægter 
 
Kapitel 1. NAVN  
1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). 
Kapitel 2. FORMÅL  
2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i 
Danmark bl.a. ved at udskrive mesterskaber, afholde stævner, udgive oplysende publikationer 
m.m. 
Kapitel 3. ORGANISATORISK OPBYGNING 
 3.1 Som medlem af DFSU kan efter bestyrelsens samtykke optages enhver klub på mindst 5 
medlemmer mod at betale det til enhver tid gældende klubkontingent. 
Nøjagtig fortegnelse over klubbens medlemmer skal sammen med klubbens vedtægter vedlægges 
en skriftlig ansøgning.  
3.2 De tilsluttede klubber er forpligtet til løbende at vedligeholde deres medlemslister over for 
DFSU, samt årligt, pr. 31. december, at indsende en revideret medlemsopgørelse. Klubberne skal 
endvidere løbende meddele unionen om ændringer i medlemslisten.  
Medlemsfortegnelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger om klubbens medlemmer:  
• Navn  
• Fødselsdag og -år 
• Emailadresse  
• Telefonnummer 
DFSU kan, til enhver tid, kræve dokumentation for, at de, på medlemsfortegnelsen opførte 
medlemmer, reelt er medlem af klubben.  
3.3 De tilsluttede klubber er forpligtiget til årligt at indsende en fortegnelse over klubbens ledelse til 
DFSU´s sekretariat. Fortegnelsen skal indeholde kontaktoplysninger til klubbens formand samt 
klubbens DFSU kontaktperson i form af telefonnummer og e-mailadresse. 
3.4 Alle medlemmer er underkastet DFSU’s vedtægter og bestemmelser og nyder samtidig godt af 
de rettigheder, dette medfører.  
3.5 Ingen klub under DFSU må føre navnet dansk eller Danmark i sit navn.  
3.6 Spillere  
Som medlem af en klub tilhørende Dansk Frisbee Sport Union er man ligeledes automatisk 
medlem af DFSU. Spillere, der ikke er opført på den senest fremsendte medlemsliste, er ikke 
spilleberettigede i mesterskabsturneringer sanktioneret af DFSU. Forseelser behandles jfr. 
bestemmelserne i kapitel 9. Der kan søges dispensation for deltagelse hos DM-udvalget. 
3.7 Repræsentantskab  
Repræsentantskabet er DFSU’s højeste myndighed. Som medlem af repræsentantskabet kan hver 
klub udpege repræsentant/er i henhold til medlemstal ud fra følgende fordeling:  
10 eller færre medlemmer: 1 repræsentant 
11 - 30 medlemmer: 2 repræsentanter 
31 eller flere medlemmer: 3 repræsentanter 

 



3.7.1 Medlemmerne af DFSU´s hovedbestyrelse er desuden medlem af repræsentantskabet og 
har dermed stemmeret på lige fod med de øvrige repræsentanter.  
3.7.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i repræsentantskabet.  
3.8 Hovedbestyrelse  
Hovedbestyrelsen er DFSU´s daglige ledelse og består af minimum tre personer: En formand, en 
kasserer samt minimum et menigt medlem. Det skal sikres, at en flertalsbeslutning kan tages. 
3.8.1 Alle medlemmer til hovedbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. Formand og 
kasserer vælges for 2 år. Formanden vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige. Øvrige 
medlemmer vælges for 1 år. 
Kapitel 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 4.1 Repræsentantskabets møder er åbne for alle. Dog kan møderne lukkes under behandlingen 
af et eller flere punkter, såfremt 50 % af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer ønsker 
dette.  
4.2 Repræsentantskabet indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel.  
4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.  
4.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af hovedbestyrelsen, såfremt 25 % af de 
tilsluttede klubber eller en enig hovedbestyrelse ønsker dette. Ved indkaldelsen skal dagsordenen 
angives.  
4.5 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde 
følgende:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Beretning fra formanden  
3. Aflæggelse af regnskab  
4. Behandling af anmeldte forslag  
5. Valg af formand el. kasserer  
6. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem 
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant  
8. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede 
udvalg.  
9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår  
10. Eventuelt  
4.6 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal være hovedbestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen skal videresende de indkomne 
forslag til klubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.  
4.7 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal.  
4.8 Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis én eller flere 
repræsentanter kræver det. 
Kapitel 5. KONTINGENT  
5.1 Kontingentet for de tilsluttede klubber fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde på 
basis af klubbens medlemstal pr. 31. december det foregående år. Kontingentet består af et 
klubkontingent samt et spillerkontingent.  
5.2 Der kan fastsættes et særligt kontingent for nye klubber.  
5.3 Der kan fastsættes gebyrer for spillere og/eller holds deltagelse i turneringer på dansk grund.  
5.4 Kontingentet for de tilsluttede klubber betales helårsvis pr. 1. april.  

 



5.5 Gebyrer fastsat efter kapitel 5.3 skal indbetales til DFSU senest 1 måned efter turneringens 
afslutning. 
Kapitel 6. REGNSKAB 
 6.1 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af kassereren, samt efter 
revision af den af repræsentantskabet valgte revisor. 
Kapitel 7. TEGNING 
 7.1 DFSU tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem. 
Kapitel 8. UDVALG OG KOMITEER  
8.1 Til udarbejdelse af DFSU´s til enhver tid gældende retningslinjer eller udførsel af specielle 
opgaver kan repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen nedsætte udvalg eller komiteer.  
8.2 Kommissoriet for et udvalg eller en komité specificeres ved nedsættelsen. Nedsatte udvalg og 
komiteer refererer til den instans, de er nedsat under samt, hvis ønsket, til repræsentantskabet. 
8.3 Forslag fra udvalg og komiteer behandles på repræsentantskabsmødet under punkt 4.  
8.4 Der nedsættes et fast DM-udvalg til afvikling af Danmarksmesterskabet i både indendørs og 
udendørs ultimate.  
8.4.1 DM-udvalget har til opgave at planlægge og afvikle Danmarksturneringen i både indendørs 
og udendørs ultimate i samarbejde med de arrangerende klubber samt opdatere de gældende 
regler, der spilles under. 
Kapitel 9. BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORSEELSER 
 9.1 Det er ethvert medlems pligt, at indberette enhver spiller eller klub, som ved sin handling 
overtræder DFSU´s bestemmelser, tilsidesætter elementære hensyn eller på anden måde 
modarbejder DFSU´s formål. Dette skal ske til hovedbestyrelsen. 
9.2 Indberetningen skal sendes i to eksemplarer til hovedbestyrelsen, som inden 8 dage 
videresender klagen til den/de indberettigede samt deres klub. Eventuelle modsigelser bør være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter modtagelsen.  
9.3 Hovedbestyrelsen kan indkalde de implicerede parter til en samtale og senest 14 dage herefter 
afsige kendelse samt eventuel straf, dvs. udelukkelse fra konkurrencer i et givet tidsrum, eller 
eventuel udelukkelse fra DFSU.  
9.4 Afgørelser truffet af hovedbestyrelsen efter bestemmelserne i kapitel 9.1-9.3 kan indbringes for 
et repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de tilsluttede klubber er til stede. 
Kapitel 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 10.1 Ændring af DFSU´s vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 
halvdelen af de tilsluttede klubber er repræsenteret, og hvor et flertal på 2/3 af de fremmødte 
stemmer for. 
Kapitel 11. OPLØSNING AF DFSU  
11.1 Beslutning om opløsning af DFSU kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor 
mindst halvdelen af de tilsluttede klubber og mindst halvdelen af alle stemmeberettigede er til 
stede, og kun ved et stemmeflertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer. DFSUs midler overdrages 
til medlemsklubberne og fordeles andelsmæssigt efter antal af medlemmer. 

 


