
UDGC Årsmöte för 2018/2019 

1. val av ordförande och sekreterare 

Isac Lundqvist ordförande och David Eliasson som sekreterare. 

2 Val av justerare 

Oskar Johansson 

3 fastställande av röstlängd för mötet  

16 röstande medlemmar deltar på mötet. 

4. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Ja, men motionerna har inte nått ut till medlemmarna i tid. Övrig information har funnits på 

hemsidan och på facebook. 

5. fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 

● Ordförande - Isac Lundkvist 

● Kassör – Richard Renmark (avgått under året) 

 - David Eliasson 

● Ledamot – Ulrik Nordberg 

● Ledamot – Fredrik Nordfelth (avgått under året) 

Samt suppleanter: 

● Daniel Anens 

● Thomas Björkén 

● Johan Lennestål 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av: 

● Oskar Johansson 



Revisor  

● Emil Bäckström 

Banorna 

I20: 

Under våren gavs ett muntligt löfte från MEX att UDGC skulle få tillgång till ett oanvänt 

område strax bortanför ordinarie bana för att anlägga fler hål på I20 området. Arbetet med 

detta pågick sedan hela säsongen och under hösten så togs banan i bruk. Ett välkommet 

tillskott då trycket på ordinarie bana är stort. En ny 9 håls slinga som kan kombineras med 

ordinarie slinga. Det mesta av arbetet under sommaren gjordes av delar ur I20 bangrupp 

(Gustav Germann, Johan Lennestål, Tony 

Blomkvist m.fl.). 

Träbron på ordinarie slingas hål 2 öppnades upp under sommaren och man fyllde igen 

håligheter 

runt platån där korgen stod för att skapa ett skydd för platån från bäckens framfart under 

vissa perioder av året. 

Allmän upprustning har skett runtom ordinarie bana med några nya broar samt byte av 

betongutkast (bl.a. hål 2 och 15) och viss rensning av sly och ett dött träd som tagits bort. 

Alternativt utkast på hål 12 har skapats. 

Banarbetsdagar har anordnats med bra uppslutning vid dessa tillfällen. 

Banan har vid ett flertal tillfällen också fått besök från Mickes Discgolf och Anhyzer. 

Trimning har skett vid ett flertal tillfällen. 

Begagnade korgar från Skellefteå köptes in och 8 sådana placerades ut på ordinarie slinga. 

De gamla grå flyttades istället ut till den nya slingan på området. 

En puttzone skapades också vid startplatsen vid 1:ans korg. 

Bankartor har designats underhållits av Gustav Germann. 

2 tävlingar genomfördes också på I20. 

Dels genom Johannes Larsson och ”Mickes 2+1 Disc Challenge” i början på September med 

stort deltagande. Där vann Alexander Dillman överlägset på låga 45 kast. Tvåa kom Andreas 

Säker och 3:a Johan Lennestål. 



Dels genom initiativ från Jesper Karlberg och en för säsongen sen invigningstävling av nya 9-

håls slingan på I20 den 17 november. 2 varv runt nya slingan resulterade i att Ulrik Nordberg 

tog hem Open klassen samt att Emanuel Bergqvist tog hem Amatörklassen. 

Mariehem: 

Byttes ut ett antal korgar till nyare begagnade från Skellefteå. En ny dragning med 19 hål 

gjordes inför NDT tävlingen och något som sedan behållits under hösten. Klippning har skett 

på delar av banan samt arbetsdagar har genomförts. 

Bäcksjön: 

Nyttjanderättsavtal förlängs årsvis. Minst 9 korgar finns utställda på område och 9 till behövs 

för att skapa en 18-håls slinga. Även en engagerad grupp som tar tillvara möjligheterna att 

skapa en 18 håls bana där klubben själv bestämmer dragning. Läget är bra med sjö och 

rekreationsmiljö i närheten. En liten nackdel är avståndet som kräver fordon för att ta sig ut 

samt en grusväg som kunde vara i bättre skick. Sikta på att köra ett enklare seriespel mot 

hösten om förutsättningar finns för att locka ut folk till området? Nicke Nyman? 

Tävlingar 

Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar: 

Pargolf¬KM 17/6 – Segrade i Open gjorde Åman/Enqvist, i Mixed Team Anhyzer 

KM 12/8 – Segrade i Open gjorde Henrik Vännström och i Grandmaster Mats Enqvist,  

i Dam Pernilla Nylander 

Vårdiscen I20 – 65 deltagare, se de olika segrarna på www.udgc.se 

Kvällsdiscen I20 – 67 deltagare, se de olika segrarna på www.udgc.se  

Kvällsdiscen Ängarna – 65 deltagare, se de olika segrarna på www.udgc.se 

Höstdiscen I20 – 30 deltagare, se de olika segrarna på www.udgc.se 

Höstdiscen Ängarna – 26 deltagare, se de olika segrarna på www.udgc.se 

Antal deltagare i seriespelet har ökat från 2017. Antalet tillfällen har också ökat under 2018 

då man kan spela vilket också kan vara en bidragande orsak till att fler deltagit. 

Under sommaren arrangerades också ett seriespel som var godkänd av PDGA. Umeå Öppna 

spelades totalt 9 ggr under sommaren. 55 deltagare. I Open vann Fredrik Nordfelth,  

i Dam Elin Tobiasson, i Master Andreas Johansson, i Grandmaster Mats Enqvist, i 

Intermediate David Eliasson, i Recreational Erik Hörnros. 

En NDT tävling arrangerades i Umeå 1/9. Vinnare i Open blev Anton Lindh. I Master Jimmy 

Dahl. I 



Dam blev det Linda Wahlberg. I Grandmaster blev det Gunnar Johansson. I Intermediate blev 

det Simon Persson. I Recreational blev det Emanuel Björnler. I Junior 18 blev det Anton 

Nordgren och slutligen i Junior 15 blev det Elliott Jonsson. 

Lag-Sm spelades i Söderhamn 25-26 Augusti och där deltog Henrik Vännström, Erik Eriksson, 

Marcus Berglund, Peder Boberg och Fredrik Nordfelth. Placering blev en 13:e plats. 

SM spelades i Örebro den 3-5 Augusti. Henrik Vännström bäst placerad på en 35:e plats. 

Övriga tävlingar utomlands, internationell representation av bl.a. Henrik Vännström 

(Konopiště Open 2018, Dynamic Discs Glass Blown Open - National Tour, Spring Fever Fling 

#29, The Vintage Open, Catch the Spirit in Mijas). Fredrik Nilsson (Catch the Spirit in Mijas, 

Latitude 64 Tyyni, Glass Blown Open, Spring Fever Fling #29), Annica Erixon (Catch the Spirit 

in Mijas, Latitude 64 Tyyni), Pernilla Nylander (Catch the Spirit in Mijas), Mats Enqvist (Tyyni 

Flex Start Nevas, NBDG Fuengirola Open, Latitude 64 Tyyni, Kokkedal Open, Glass Blown 

Open, Kivijärven Ruska Open, Venetsialais Open 2018, Samui Swine Classic V, Third Annual 

Hyzenbrownie Open - The Flaskenpouch 2018). 

I Skellefteå spelades en EuroTour tävling med flera deltagare från UDGC. 

Övrigt 

Under sommaren genomförde Jesper Karlberg ett ungdomsprojekt sponsrat av Umeå 

Kommun 

”Sommarlov 2018” där juniorer fick prova på discgolf och fick som tack behålla en disc för 

deltagandet. Bra initiativ av Jesper och stort tack för engagemanget mot en grupp vi normalt 

har svårt att nå.  

Kommentar Jesper? 

UDGC deltog också på Mariehemsdagen under sommaren med en puttävling och priser. 

Begagnade discar lämnades under våren in till Fritidsbanken (Ålidhem) som ett alternativ till 

en utlåning som klubben idag inte mäktar med. 

Under 2018 slog också klubben medlemsrekord och all-time high. Totalt 221 separata 

medlemskap har lösts in. I dessa ingår också ett antal familjemedlemsskap så antalet 

medlemmar är större än antalet lösta medlemskap. 

Metrix provat för seriespel under våren. Beslut togs dock att fortsätta med Daniel Anens 

egna framplockade poängsystem för seriespelet. 

2 personer som under lång tid engagerat sig i UDGC avgick under året. Roland och Fredrik 

Nordfelth. 



Ett stort tack till båda för det arbete ni lagt ner under många år och det engagemang som 

finns fördiscgolfen i Umeå.Tack till alla övriga som lägger ner kraft och energi på att hjälpa till 

i klubben! 

7. styrelsens verksamhetsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkneskapsåret 

Rickard var kassör och skulle komma igång med hjälp av Roland men Rickard fick personliga 

förhinder och kunde inte fortsätta uppdraget som kassör. 

David fick ta över rollen som ekonomisk ansvarig för klubben och hade delvis kontakt med 

Roland. Men det uppstod problem som kanske hade kunnat lösas med den hjälpen som 

Roland erbjöd men styrelsen inte tog vara på i stunden. 

Norrlandstourens pengar ligger på vårat konto. för 2017 var det ungefär 13'000. 

8. revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

Som revisiorn uppfattar det här så har han fått för lite information, ingen balansräkning. 

gamla pärmen är borta (den var hemma hos Roland men ingen från styrelsen efterlyste den), 

det finns en tunn kvittopärm. Han uppfattar det omöjligt att göra en berättelse i dagsläget. 

Han har insett med tiden att han kanske skulle satt in sig lite tidigare och lite mer i styrelsens 

ekonomi. Roland har betlat in under den period efter Rickard avgick. 

Ingående och utgående balans saknas i dagsläget. 

 

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Revisorn rekommenderar styrelsen att inte få ansvarfrihet. 

Nej det får dom inte. Revisorn ska få de papper som behövs för att kunna göra en revision 

tills den 4e april. Onsdag 10/4 innan vårdiscen extrainkallat möte för ansvarsfrihet.  

Kallelse skickas ut till medlemmarna. 

 

10. fastställande av medlemsavgifter 

Senior 250kr/år 

Junior 50kr/år 

11. förslag av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

Styrelsens föreslår att arrangera deltävling i norrlandstouren 7 september.  

14 september beslutas som nytt datum. 



Den nya styrelsen beslutar upplägget för tävlingen och meddelar via facebook + hemsida 

(alt 1 mariehemsängarna 90 deltagare alla klasser 

alt 2 båda banorna med 144 deltagare  alla klasser) 

Individuella km söndag den 18e aug. ängarna + i20.  

(beslutas att tas den 11e augusti istället) (skulle det krocka med tävling så får styrelsen kolla 

upp det.) 

Pargolf km söndag 16e juni 

KD mariehem 

4/6-29/8 tis tors 18.30 mariehem kl 10 

KD i20 mån ons 18.30 lördagar kl 10 

12. behandling av styrelsens förlag och i rätt tid inkomna motioner. 

Umeå öppna , ska vi arrangera pdga sanktionerad serie x9 söndagar 18.00 

(pris 20kr per tillfälle. (23, 30 juni) - (4,11,25 aug) (täcker pdga + metrix) 

Mötet röstar JA 

Vårdiscen 

i20 onsdagar 18.00 söndagar 10.00 3/4-29/5 

Höstdisc på både i20 (lördagar 10.00) och ängarna (söndagar 10.00 7/9-1/12) 

Vinterdisc 

i20 (lördagar 11.00 7/12-28/3 2020) 

 

Ändringar på mariehem 

Finns inga förlag för ändringar på banan i dagsläget. 

finns budgeterat för 9 nya korgar 

Ändringar på i20  

Förslag lämnas till nya styrelsen och budget beslutas på mötet som ger förutsättningar för 

ändringar. 

 



Bäcksjön  

Inga förslag för ändringar 

Förslag lämnas till nya styrelsen och budget beslutas på mötet som ger förutsättningar för 

ändringar. 

 

• Nybörjar kväll om det finns medlemmar som ställer upp. 

• Styrelsen får besluta om det men förutsättningar sätts i budget 

• Årsmötet uppmanar medlemmar att visa intresse om det finns.  

 

Angagerade medlemmar som ansvara för delar av verksamheten. Gärna flera namn på 

varje punkt 

 

Ungdomsansvaringa: David Eliasson  

Kommunansvarig: Roland Nordfelth 

Ansvarig för tävlingsgrupp för NDT: Nya styrelsen 

Bangrupp mariehemsängarna: Henrik Vännström, Peder Boberg, Johan Eriksson, Isac 

Lundqvist, Oskar Johansson 

Bangrupp i20: Tommie Bäcke, Ulrik Nordberg, Alexander Dillman, Thomas Björken 

Bangrupp bäcksjön: Nicke Nyman 

Eventansvariga: David Eliasson  

 

Årmötet röstar JA för ”godis” till den ansvarige ledaren för evenemanget för att kunna 

locka medlemmar att ställa upp vid event. 

 

 

Budget 



 

Budgetenföslag röstas: JA 

 

 

 

 



Motioner  

1. Förslag: minst en ansvarig för varje bana i styrelsen.   

Röstas: NEJ 

Motförslag: Att det finns en kontaktperson mot styrelsen. 

Röstas: JA 

2. Motprestation av medlemmar enligt motion 

Röstas: NEJ 

Motförslag: Klubbdisc delas ut vid tydliga klubbevent, till exempel arbetsdag. Inte vid kd, vd, 

hd. 

Röstas: JA   

(Nya styrelsen meddelar ut detta snarast.) 

 

13. val av  

Föreningens ordförande för en tid av 1 år. 

Oskar johansson 

Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år. 

David Eliasson 

Roland Nordfeltdh 

Johan Eriksson 

Nicke Nyman 

Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 

Tommie Bäcke 

Peder Boberg 

Revisor  

Emil Bäckström 

Valberedning 

Fredrik Nordfeldh 



 

15. övriga frågor. 

Ska udgc behålla 10% rabatt på anhyzer mot banner på i20 samt försäljning på banan? 

Röstas: JA 

Får bangrupperna flytta korgar och/eller utkast under pågående seriespel? 

Röstas: JA men det måste godkännas av styrelsen 

 

 

Årsmötet avslutas 

 

Medverkande på Mötet. 

Elin Tobiasson 

Fredrik Nilsson 

Roland Nordfelth 

Alexander Dillman 

Andreas Lindgren 

Adam Ideskär 

Peder Boberg 

Oskar Johansson  

Tommie Bäcke  

Stefan Johansson 

Ulrik Nordeberg 

Niklas Nyman 

Marcus Jacobsson 

Johan Eriksson 

David Eliasson 

Isac Lundqvist 

 

_____________________________  _____________________________ 

 

_____________________________  _____________________________ 


