
Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2010-04-11 
 

1. Årsmötet öppnades 
 
2. Röstlängd fastställdes till 16 st. 

 
3. Till mötets ordförande valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare valdes Jenny 

Eriksson. 
 

4. Till justerare och rösträknare valdes Lars Pettersson och David Södermark. 
 

5. Årsmötet ansågs vara utlyst korrekt. 
 

6. Dagordningen fastställdes med tilläggen:  
a) Banans utveckling och kontakt med kommunen 
b) Forum på hemsidan 
c) Tröjor med klubbens logga 

 
7. Verksamhetsberättelsen blev godkänd med några ändringar. Ny verksamhetsberättelse 

bifogas i bilaga 1.  
 

8. Gunnar hade gjort i ordning den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2009 blev 
ett överskott på 7452kr.  Detta genererade ett slutresultat på 27044kr. 

 
9. Alla räkenskaper har revisorn tittat på och har funnit att föreningens räkenskaper 

skötts enligt god bokföringssed. 
 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för detta år.  
 

11. Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 100 kr för Herrsenior och dam. Utöver det 
kostar det 100 kr för att delta i kvällsdiscen. För att spela kd måste man uppvisa 
medlemskap i en discgolf klubb. Juniorer (f-91 el yngre) betalar 50 kr i medlemsavgift 
och då ingår spel i kvällsdiscen. Medlemsavgiften för familj är 300 kr och då ingår 
spel i kvällsdiscen. 

 
12. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi  

- öka medlemsantalet 
- ha en sanktionerad tävling 
- skicka hem information om klubben och medlemskort till nya medlemmar 
- ordna klubbmästerskap 
- ordna arbetsdagar (under punkt 16 finns en beskrivning över vad som ska 
göras) 
 

 
13. Inga motioner inkomna 
 
14. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes  
 Tomas Björkén (ordf.) 
 Jenny Eriksson (sekr.) 
Gunnar Johansson (kassör) 



Daniel Anens (ledamot) 
Fredrik Nordfelth (ledamot) 
Hampus Johansson (ledamot)  
Peder Boberg (ledamot) 
 
Suppleanter: Roland Nordfelth och Lars Johansson 
Revisor: Mattias Hedenström 
Valberedning: Greger Jansson (sammankallande), Tomas Östberg och Ronny Ekman 
 
15. Valda till arbetsgrupper blev som följer, understrukna är sammankallande: 
Bangrupp: Fredrik Nordfelth, Daniel Anens, Erik Eriksson och Andreas Lundqvist 
Ungdomsgrupp: Styrelsen  
Kommungrupp: Roland Nordfelth och styrelsen  
Pressgrupp: Roland Nordfelth och styrelsen  
Sponsor/Företag: Styrelsen  
Tävlingsgrupp: Fredrik Nordfelth, Daniel Anens, Peder Boberg och Tomas Björkén 
Medlemskort: Mattias Hedenström 
Medlemsregistering och brev till nya: Jenny Eriksson 
KD-kort: Roland Nordfelth och Tomas Björkén 
Kvälldiscansvariga: Peder Boberg och Hampus Johansson 
Hemsideansvariga: Daniel Anens och Tomas Björkén 
Medlemsrekrytering: Styrelsen 
 
16. Banan 

- Vi kommer att ha samma bansträckning i år som i fjol. 
- Vi kommer att ha banarbetar dagar då vi ska jobba med  

* Gräva diken vid hål 7, 8 och 12 så att vattnet rinner bort. 
* Röja i skogen vid hål 13 så att man ser korgen från utkastet. 
* Kolla på alternativ till hål 5, 6, 7, 13 och 16. 
* Sätta upp nätet vid 7:ans utkast. 
* Flytta anslagstavlan 

 
17. Kvällsdiscen 

Kvällsdiscen kommer denna säsong att spelas på tisdagar och torsdagar. Nytt för i år 
är att vi endast spelar 1 runda/kd. Det kommer att ske lottning av grupper kl 18.10. 
Vilka hål som helst kan vara starthål. Om man vill spela två st. tillsammans kan man 
lägga en disc i lottningen men den räknas som två personer. Kvällsdiscen startar tisdag 
1 juni med en runda och grillning efteråt. I september så spelas kd en kväll på veckan 
och på söndagar. Kvällsdiscen avslutas söndag den 26 september med en runda och 
grillning.  
 
Poängsystemet blir i år nytt. Skillnaden är att det är de 10 bästa rundorna som räknas. 
Poängsystemet fram till 10 rundor är som tidigare. 
 
Nytt för i år är att vi på söndagar 14.00 kan samlas och spela. Det kommer då också 
finnas discar till försäljning. På söndagar kommer det också ibland att vara mindre 
tävlingar så som One Disc Challenge, Par-golf, Handikapptävling osv. Styrelsen 
ansvarar för söndagarna enligt ett rullande schema. 

 
18. Klubben arrangerar följande tävlingar 2010:  



a. Norrlandstouren 28 augusti 
b. KM 
Vanligt: 1 augusti 
Pargolf: 3 juli 
Skills: 29augusti 
 
c. Uttagning till Lag-SM i Karlstad sker efter följande regler: 

 
Uttagning del 1: 
De två spelare i Umeå Discgolf Club med bäst PDGA-rating den dag laget skall 
vara uttaget är direktkvalificerade till laget. Skulle någon av dessa två spelare inte 
vara intresserade att delta ersätts de av spelare från den andra delen av 
uttagningen. 
 
Uttagning del 2: 
Övriga spelare till laget tas ut utifrån totalställningen i Norrlandstouren aktuell 
säsong. De två (fler om någon från första delen av uttagningen tackade nej) 
återstående platserna tas av de bäst placerade openspelarna. Om någon icke 
openspelare (dam, junior, master eller grandmaster) vill delta räknas deras resultat 
(icke finalrundorna) om till poäng i openklassen. Om någon av de uttagna spelarna 
väljer att tacka nej, tas nästa spelare utifrån Norrlandstourställningen. 

 
19. Priser beslutar styrelsen över. 
  
20. Övriga frågor 

 
a) Banans utveckling och kontakt med kommunen – Roland har gjort ett antal 

broschyrer. Roland ska träffa kommunen angående att få bidrag till korgar, 
utdikning, stubborttagning, gräsklippning, broar osv. Detta står beskrivet i 
Bilaga 2 

b) Forum till hemsidan – vi skapar ett forum till hemsidan för att lättare kunna 
föra diskussioner och att var diskussion har sin plats. 

c) Tröjor med logga – vi tar med tröjorna som finns kvar till kd för försäljning. 
Anskaffning av nya tröjor tar styrelsen tag i. 

 
 
21. Årsmötet avslutades 

 
 
Jenny Eriksson, Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Justerat av:      Lars Pettersson  David Södermark
   
 
 



Bilaga 1 
 
Verksamhetsberättelse för Umeå Discgolf Club 2009  
  
Banan 
Under säsongen gjordes inga större förändringar på banan. Vi behöll bansträckningen från 
2008. Det har dock röjts en hel del på hål 7 för att få lite öppnare in till korgen. I övrigt har vi 
underhållit banan med klippning av gräs, rensning av buskar och kvistar, ob-linjer och annan 
städning. Skyltningen vid varje hål har också förbättrats.  
 
Ett stort problem vi hade under 2009 var klippningen av gräset på ängarna. Gräset har alltid 
klippts av kommunen men i år beslutade kommunen att det inte skulle göras. Klubben har i 
och med detta synts i media både i VF, VK och Lokal-TV, betydligt mer än förut.  
Detta är viktigt och förhoppningsvis gör det att några fler får upp ögonen för klubben. 
Kommunen klippte trots allt gräset inför vår Norrlandstourtävling. Det tackar vi för.  
 
Gräsproblemet kvarstår dock och en diskussion kommer att föras med kommunen inför 
säsongen 2010.  
 
 
Turistbyrån 
Vi sålde under säsongen ett antal discar till turistbyrån. Vi gjorde även en broschyr som följde 
med discarna. Detta har gjort att turistbyrån nu lånar ut discar till turister som då kan spela på 
banan. 
 
 
Hemsidan 
Under våren fick hemsidan ett nytt utseende och en uppfräschning tack vare Daniel. 

 
 

Tävlingar 
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar: 
 
- Battle of the giants 21/5 2009  
Segrade gjorde Peder Boberg. 
 
- Pargolf KM 4/7  
Segrade gjorde Henrik Vännström, Jonathan Forsberg och Johannes Högberg. 
 
- Norrlandstouren deltävling i Umeå 18/7 
Under vår deltävling i Norrlandstouren deltog 65 st. Vi hyrde skidstugan på Bräntberget för 
att ha som bas. Vi hade i år inte möjlighet att stå för lunch så det fick var och en fixa. Vi lade 
då ut en längre lunchpaus. Vädret var strålande och tävlingen genomfördes väl. Umeå 
ansvarade för hemsidan och priser till Norrlandstouren. I den totala ställningen för 
Norrlandstouren var Peder Boberg, Udgc bästa spelare i Open på en tredje plats. 
Masterklassen vanns av Greger Jansson, Udgc och amatörklassen vanns av Christer Hedman, 
Udgc. Jenny Eriksson tog hem andra platsen i damklassen. 
 
- KM 29/8  
Segrade gjorde Fredrik Nordfelth. 



Resultat 
 
SM Skellefteå 10 – 12 juli 
Under SM medverkade 10 st. spelare från klubben. 
 
Husum Open 15 – 16 augusti 
I denna tävling på den nationella touren hade Udgc sina främsta framgångar under året. I open 
kom Daniel Anens på en andra plats. I master delade Gunnar Johansson och Greger Jansson 
på andra platsen och damklassen vanns av Jenny Eriksson. 
 
 
Kvällsdiscen 
Kvällsdiscen pågick från maj och till september. Vi startade och avslutade kvällsdiscen med 
korvgrillning som var mycket uppskattad. I kvällsdiscen deltog det 26st personer. 
Segrare: 
Open – Johannes Högberg 
Amatör – Lars Pettersson 
Dam – Jenny Eriksson 
 
 
Medlemsfakta 
Vi har under säsongen jobbat lite extra med att skaffa medlemmar. Detta har vi gjort genom 
att ha skyltar på träd utmed banan, blad som vi delat ut när vi träffat på folk på banan och en 
söndag då vi pratade med alla som spelade på banan. Det genererade att vi under 2009 har 
haft ca 50st medlemmar i klubben.  
 
 
Tack 
Tack till alla som lägger ner tid, kraft och energi på att hjälpa till i klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


