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DUKK
Dette er universitetets kasteklubb (videre omtalt som DUKK) er en nyoppstartet
ifi-forening som ønsker å tilrettelegge for, og formidle gleden av, Disc Golf til studenter
- uavhengig av ferdighetsnivå.
Disc golf er en av landets raskest voksende idretter, og har i Norge utkonkurrert
tradisjonell golf på antall baner i landet. Disc golf er på mange måter likt ‘vanlig’ g
 olf,
hvor hovedforskjellen ligger i at en skal treffe kurver med frisbee - kontra ball og hull.
Som et av norges raskest voksende idretter ønsker vi å introdusere studentene ved ifi til
gleden av sporten. Dette gjør vi gjennom å arrangere introduksjoner til discgolf,
mini-turneringer og puttekonkurranser. Dette er en idrett som kan passe absolutt alle,
og det kreves absolutt ingen forkunnskaper, atletiske krav, eller massive
utstyrsinvesteringer for å starte.
Vi ønsker å søke om driftstøtte til innkjøp av utstyr som vil hjelpe oss med rekruttering
og arrangering av konkurranser og forskjellige type arrangementer.
Totalt søker DUKK om støtte på 5 776 kr fordelt på følgende punkter
Produkt

Antall

Pris

Total

(1) Kurv

1

2 599,00 kr

2 599,00 kr

(2) Nybegynnersett

3

469,00 kr

1 407,00 kr

(3) Disc til vinterspill

9

119,00 kr

1 071,00 kr

(4) Oppbevaringsekk

1

699,00 kr

699,00 kr

Sum

5 776,00 kr

1. Kurv

Med en egen kurv vil vi i DUKK ha stor fleksibilitet når det kommer til foreningens virke.
Dette vil ikke bare tillate oss å spille gjennom hele vintertiden, men også ha mindre
formelle konkurranser hvor alle kan delta. Kurven vil også være en uvurderlig
rekrutteringsverktøy og vil tillate oss å på en god måte representere sporten på
Foreningsdagen og ikke minst IFI-Olympiaden i årevis fremover.
Kurven vi har sett oss ut er en Dynamic Disc Recruit. Dette er en utrolig solid og
portabel kurv til en helt uslåelig pris.
Produkt

Antall

Dynamic Disc
Recruit

Pris

Total
2 599,00 kr

1

2 599,00 kr
2 599,00 kr

Sum

2. Nybegynnersett

I den korte tiden vi har holdt på med DUKK har vi hatt mange turer ut på Oslos baner
med nye håpefulle som ønsker å starte opp. Det har vært begrenset med antall nye vi
har kunnet tatt med oss på tur, da vi til nå har lånt ut våre egne disker. Vi søker derfor
om midler til å gå til innkjøp av tre nybegynnersett (à 3 disker). Dette vil gjøre oss i stand
til å ta med enda flere som ønsker å teste sporten. Discene vi ønsker å gå til innkjøp av
er også meget nybegynnervennlig, noe våre egne disker i stor grad ikke er. Disker som
er laget med nybegynnerne i tankene vil sørge for at uerfarne spillere får litt ekstra
gratis, noe som vil øke gleden og mestringsfølelsen.
Produkt

Antall

Pris

Total

Star Leopard

3

175,00 kr

525,00 kr

Star Mako3

3

175,00 kr

525,00 kr

DX P&A Aviar

3

119,00 kr

357,00 kr

Sum

1 407,00 kr

3. Rekruttering
En av utfordringene vi har støtt på når vi har snakket med studenter om foreningen og
sporten vår, er at det ofte kan være vanskelig å forklare omfanget av den. Det er ofte
lettest å vise. Siden vi ikke har store åpne sletter å disponere over på stand, søker vi om
9 puttere, hvor nye studenter enkelt kan prøve å kaste litt. Her vil de kunne se hvordan
det er å kaste en golf disc og få konkurrert innad i foreningen.  Dette lavterskeltiltaket
er noe vi håper at kan bringe inn nye medlemmer, og arrangement deltakere. Vi søker
derfor om 9 puttere slik at vi har muligheten til å ha ulike små konkurranser med
studentene.
Får vi innvilget kurv og disker ønsker vi også gjennom vinteren å få til å ha en Putteliga
og noen innendørstreninger. Halleie til treningene tenker vi foreløpig å betale ut fra
egen lomme. En putteliga er en konkurranse der du skal putte fra ulike distanser for å få
poeng. Vi jobber også for å skaffe premiedisker til slike arrangementer hvor vinneren
eksempelvis får en disk.
Produkt

Antall

Pris

Total

Classic Aviar

7

119,00 kr

833,00 kr

DX Aviar3

2

119,00 kr

238,00 kr
1 071,00 kr

Sum

4. Oppbevaring

For å på en hensiktsmessig måte kunne ta vare på, oppbevare og frakte discene rundt på
arrangementer søker vi støtte om en sekk å kunne ha discene i. Sekken det er snakk om
er designet for frisbeer og er en av de billigste det kan fåes tak i for formålet. Sekken
har, til tross for den rimelige prislappen, kapasitet for å romme alle discene vi søker om.
Produkt
Dynamic Disc
Trooper
Sum

Antall

Pris
1

Total
699,00 kr

699,00 kr
699,00 kr

