Styrelsesammanträde 17 mars 2013 hemma hos Erik.
Närvarande : Fredrik Nordfelth, Roland Nordfelth, Petter Lindgren, Gunnar Johansson, Erik Eriksson,
Thomas Björkén.

I20
Vi har spännande år framför oss om vi känner att vi vill utveckla diskgolfen. Möjligheten finns nu att
fördubbla verksamheten i Umeå för att nå ut till ännu fler med denna sport. I20 gänget har åter ställt
frågan om att få bilda en egen klubb alternativt att bli integrerade i UDGC:s verksamhet.
Fördelarna är många för en integration:
-Variation med 2 banor. Den ena med längre utkast och mindre avancerad bana den andra kortare
och mer teknisk. Innebär en större variation för oss diskgolfare inför kommande säsonger. Man kan
veckovis arrangera några KD på mariehemsängarna och några KD på I20.
-En trolig effekt är också ett ökat medlemsantal.
-Vi slipper "tampas" med brännbollsgänget i maj då vi kan lägga en större del av verksamheten på I20
området.
-Attraktivt läge dels nära stan men även som ett alternativ för nybörjare och skolor som vill prova på.
-Försäljning av diskar kan ske på 2 ställen.
-Vi kan i en förlängning t.ex anordna en dubbelhelg för NT där vi kan erbjuda 2 varierande banor.
-Vi når fler personer genom att synas på flera ställen, attraktivt för sponsorer m.m. att vi syns på flera
ställen.
-Lokaler kanske finns i området där vi kan förvara utrustning?
Men visst finns det nackdelar som väger tungt och måste diskuteras:
-Kommunens plan för detta område? Här har vi idag ingen koll på vad som planeras.Någonting som
bör undersökas inom en snar framtid.
-Banan ej färdig, kräver en hel del kontinuerligt underhåll i form av klippning men kräver också stora
insatser av röjning, nya hål, anlägga broar, sätta upp tydliga banskyltar, banan behöver skyltas upp
ordentligt. Korgar uppgraderas. Anslagstavla med brevlådor o dylikt.
-Hemsida behöver uppdateras och integreras när det gäller kd för 2 olika banor. Och enligt Daniel ska
det fungera att lägga upp resultat för 2 banor i KD.
Förslag:
Vi bjuder in representanter från I20 för ett möte under tidig vår och diskuterar ett samarbete och
stämmer av hur deras visioner ser ut. Vi åtar oss att integrera även I20 banan under ett "prövoår" där
vi utvärderar potentialen med området och banan. Men även intresset från utövarna och respons på
arbetdagar m.m. I den mån vi kan och har möjlighet försöker rusta upp banskyltar, anslagtavla, röja
och titta över bandragningar. I förlängning även titta på möjligheter att skapa bättre broar över
vattnet, möjligheter till konstgräs och skapa nya bättre utkast.
Behövs dock skapas en separat bangrupp även för I20 där några av de drivande på den banan ingår +
någon/några ifrån styrelsen.
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FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsenavvaktar integration men vill gärna ta del av information om områdets framtid och vilka
möjligheter det finns att permanenta en discgolfbana i framtiden. Styrelsen uppmuntrar
verksamheten på I20 och lånar därför ut ytterligare 9 korgar för att höja standarden på banan. Vi
stödjer gärna I20 verksamheten genom att vid behov annonsera ut om tävlingar, arbetsdagar eller
andra händelser som har anknytning till deras bana via vår hemsida och FB. Bankarta för I20 skall
läggas upp på UDGC:s hemsida.

BEFINTLIG BANA
UDGC:s befintliga bana behöver ses över och justeras på vissa ställen, variationen kunde vara bättre
när det gäller höger, vänster hål och den tekniska nivån kan också höjas för att man som spelare ska
kunna utvecklas. Vi provade några alternativ under sommaren 2012 som definitivt kan diskuteras
vidare. Förslag är att vi skapar en bangrupp under tidig vår som sedan får i uppgift av årsmötet att
under början av säsongen lägga fram förslag på en uppdaterad banan som sedan kan godkännas av
styrelsen eller ett ev extra årsmöte (?). Detta kan sedan förberedas och åtgärdas under säsong 2013
för att sedan vara helt klart till 2014.Mattias Sjödin har lagt fram ett förslag på en banskylt i plåt som
kan produceras under vintersäsongen. Detta skulle kunna fördubblas för att sedan användas på I20
också om det alternativet antas.
Då får man enhetliga skyltar på bägge banorna.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsen vill skapa en aktiv bangrupp som har i uppdrag att underhålla och utveckla den befintliga
banans dragning under säsongen. En dialog sker mot kommun vid de tillfälle ingrepp görs i naturen.
Erik Eriksson föreslås som kontaktansvarig tillsammans med 3-4 andra engagerade medlemmar som
driver detta projekt. Bangruppen går under våren igenom banan och lägger förslag till styrelsen på de
förändringar som bör göras. Större förändringar kan påbörjas till hösten efter KD:s avslutning och
skall vara klart till säsongsstart 2014.Området mellan hål 9 och hål 12 skall också undersökas om vilka
möjligheter vi har att nyttja denna del.Inför säsong 2013 föreslår styrelsen tillfällig flytt under maj
månad av korg på hål 11 för att komma längre ifrån gångvägen. Om detta faller väl ut kan den
fortsätta att stå på sin nya plats under resterande säsong. Alternativet kan vara dogleg på lykstolpen
på samma hål. Ur säkerhetsynpunkt bör vi hålla oss från alternativ att kasta ut på gångväg. OB linje
på hål 18 föreslås markeras på den hitre sidan av bäcken med vita pinnar. Väg förbi hål 10 och hål 16
föreslås vara OB och markeras ut på bankartor.

TRÄNINGSUTBILDNING 2013
Syftet att få kompetens inom klubben för att kunna anordna teknikevent, att kunna hålla event med
företagsgrupper och även vid några tillfällen ta emot skolklasser eller delta i teknikträningsdagar.
Petter Lindgren och Fredrik Nordfelth har anmält intresse, likaså Andreas Halvarsson.
Intresse finns också från några i I20 gruppen.
Kontakt tas med Frisbee förbundet och förslag läggs att under hösten lägga en (?) träningsdag i Umeå
med t.ex. Tomas Ekström eller annan behörig person.
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FÖRSLAG ÅRSMÖTET: 4 Intressenter finns i dagsläget (Fredrik N/Petter L/Andreas H/Erik H)från
UDGC men även intresse har visats avnågon/några ur I20 kollektivet. När datum bestäms och
upplägg finns tar styrelsen beslut på hur många som kan delta och kollar samtidigt upp på vilket sätt
UDGC har nytta av deltagarnas utbildning.

AVGIFT 2014
Förslag att öka medlemsavgift till 200:- men då ingår även fritt deltagande på KM och KD/HD.
Klubbens grundavgift har legat still ett antal år men kostnaderna för banan ökar. Fördelar är att vi får
ett enklare system att hantera och kommer ifrån "jagandet" och det extraarbete som sker på
medlemmar som inte betalt avgift för KD men ändå deltar, vi slipper frågor om man kan vara med
eller inte på KD fastän man inte betalt den specifika avgiften. Skulle ett positivt beslut tas om I20 så
finns det än större motivation att vi "höjer" medlemsavgiften eftersom klubben får ökade
omkostnader.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs f.om. 2014 till 200:-. 50:- för juniorer och Familj kostar
300:-. Då ingår även möjlighet att delta i Kvällsdiscen och Höstdiscen. Klubbens medlemsavgift har
legat still ett antal år men kostnaderna för banan ökar. Fördelar med en höjning är att vi får ett
enklare system att hantera för kassör och styrelse men vi blir ocksåtydligare mot medlem med en
enda samlad avgift. I denna avgift ingår alla tidigare förmåner man har som medlem med rabatterade
diskar/väskor + att man kan delta i Kvällsdisk utan att betala extra för detta.

TEKNIKTRÄNING 2013
Teknikträning för intresserade discgolfutövare har nu genomförts 2 år i rad och varit väldigt
uppskattat. Behovet finns och det har också diskuterats att använda egna tränare ur styrelsen till
detta. Dock vill man avvakta tills en viss tränarutbildning har hållits under hösten för att öka
kompetensen.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsen tar kontakt med Tomas Ekström och lämnar en förfrågan om att upprepa succén med
teknikträning under en helgdag i maj/juni ?

KVÄLLSDISCEN PERIOD
Förslag 1 – Behålla nuvarande period Juni-Augusti men hålla ett aktivitetsprogram typ träning under
maj månad men det innebär också att vi måste ha några frivilliga som orkar hålla i detta under en
månads tid.
Förslag 2 – Utöka till Maj-Augusti. Enligt höstenkäten så var en övervägande del för en förlängning av
KD. September är svår med mörka kvällar vilket innebär att KD måste koncentreras till helgerna så
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det är naturligare att den månaden hamnar på en höstdisk. Syftet med KD är ju också i första hand
att träna och utveckla sig, att vi sedan får ”störningsmoment” i form av brännbollsgubbar under maj
månad bör vi kunna hantera. Kanske kan vi sätta upp några extra skyltar vid hål 3 med information
om att en av discgolf banans hål passerar här.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsen föreslår att det anordnas en ”Vårdisc” på I20 banan under maj månad. Onsdag kl 18.30 och
Söndag kl 12.00 varje vecka från 2-30 maj. Då undviker vi krock med bränbollsspelet som pågår på
ängarna framförallt i slutet av maj månad. Statistik förs och redovisas på UDGC:s hemsida. Vårdiscen
är öppen för alla. Vi kör samma klasser som KD och HD (Open/Amatör/Master/Dam/Junior).
Kvällsdisken startar då Söndag 2 juni och avslutas Torsdag 29 augusti. Spelas 3ggr/vecka Tisdag
(18.30), Torsdag (18.30) och Söndag (12.00).

HÖSTDISCEN PERIOD
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Höstdiscen är en förlängning av säsong och är en serie som är öppen för alla.Period 1 september – 30
november. Lördag och Söndag varje vecka kl 12.00

UDGC APP
Tobias Tovedal har ställt frågan om UDGC själva vill fortsätta att utveckla och betala för den app som
han utvecklat. Idag måste den ”förnyas” genom att man betalar in en summa till Appstore. Tanken
från början var att Tobias själv ville prova att göra en app för Iphone där resultat registrerades direkt
i telefonen och kontaktade då klubben för ett godkännande att använda vår bana som mall.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET:
Styrelsen föreslår att vi inte betalar en avgift för denna app. Daniel har samtidigt utvecklat ett
fungerande redskap via webläsare där man registrerar t.ex. KD rundor vilket har varit det största
behovet för klubben. Vi tackar dock Tobias för det arbete han har lagt ner påappen som varit
uppskattad.

TÄVLINGAR
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
??/? KM PAR-GOLF + SKILLS LÄNGDTÄVLING – Avgörs samma dag
??/? KM
??/? NORRLANDSTOUREN
??/?-??/? PAR-GOLF SERIE
??/? DM
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??/? LAG-SM

FÖRSÄLJNING :
En fördel att vara medlem är att man har möjlighet att köpa discgolf utrustning till rabatterade priser.
Framförallt väskor och discar från latitude är det som erbjuds. Problemet just nu är att vi inte har en
fast plats (lokal) att hålla till i med vår försäljning vilket gör att vi har en begränsad möjlighet att
erbjuda medlemmarna tillgång till diskarna. Tills vidare kommer diskarna i den mån det går att
medtagas till KD rundorna. Latitude har de senaste året accelererat när det gäller sortiment och vi
kan numera köpa både Latitudes egna men även Dynamic Discs och Westside discar.
FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Nya discar köpes in under april från Latitude 64. Klubben försöker variera utbudet så att det finns ett
urval både för amatör och proffs. Klubbdiscar med tryck har låg omsättning och prissänkes för att
frigöra kapital och ge plats för nya modeller.

BRÄNNBOLLSCUPEN
I år har man en ny arrangör, klubben ska försöka kontakta dem innan tävlingen går av stapel och
stämma av eventuell ersättning ifall skador uppstår. Roland och Thomas undersöker detta.
LOKAL/FÖRVARING
Bidrag för lokal/container är ansökt och beviljat. Problemet är att få tillstånd på en lämplig plats ute
på banan där vi kan placera detta. Energileverantör, olika avdelningar inom kommunen och
hyresgäst för Bergsgården är några av de inblandade som måste kontaktas och de som vi försöker
hitta en lösning för.Förvaringsfråga ? Har vi någon dialog för tillfället?
Ingenting är klart ännu. Bör lyftas under tidig vår med kommun och sedan tas beslut om. Parkeringen
finns ju som alternativ om hyresgästen har synpunkter.

HUR KAN VI SKAPA MER ENGAGEMANG ?
En fråga som ställdes av ordförande som vill få in nya unga krafter. Finns ett stort engagemang ute
bland medlemmarna som vi borde försöka få in i styrelsen också. Alla vill dock inte involveras i
styrelsen men kanske kan tänka sig att delta i någon av arbetsgrupperna.
Varje grupp bör bestå av minst 3 personer, minst 1 från styrelsen men gärna medlemmar som idag
inte är med i styrelsen. Varje grupp har en egen verksamhetsplan och är också de som driver dessa
frågor.
Bangrupp : Ansvar för skötsel och underhåll. Sammankallar till banarbetsdagar och fördelar ut arbete
vid dessa tillfällen.
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Tävlingsgrupp : Här ingår ansvar för Norrlandstouren och dess genomförande men även att styra upp
och vara aktiv vid de lokala KM tävlingar + KD.
Kommungrupp : Ansvarar för kontakt med kommunen, Bergsgården m.m. och skapar en dialog som
gynnar klubben och dess verksamhet.
Ungdomsgrupp : Engagera ungdomar, skolor att vilja pröva på discgolf. Skicka ut information till
skolorna om vår verksamhet. SFF har ett projekt där man delar ut gratis frisbees till ungdomar. Kan
vara något för denna grupp att titta på.
Sponsor/Försäljningsgrupp : Några av oss tycker det är kul att sälja andra inte, vore bra om vi var
några få som kunde bolla detta mellan varandra istället för att tvinga på alla. Här handlar det
framförallt om försäljning på banan och fånga upp nya medlemmar. Sponsorbiten finns med men
kräver stort engagemang.
OBS Innebär inte att de som är med i resp grupp ensamma skall genomföra arbetet. ALLA ska
engagera sig men respektive arbetsgrupp får frihet att inom vissa ramar skapa förutsättningar och
engagera övriga att delta. En dialog med ordförande och styrelse krävs också vid större åtgärder
innan dessa genomförs.
Då fördelas ansvaret ut från den lilla kärntrupp som finns och vi kan också integrera fler i
verksamheten utan att "tvinga" in dem i styrelsen direkt från början. Det känns ibland som att vi
stänger dörrar för intressanta förslag som i en separat grupp kan diskuteras och konkretiseras för att
sedan få möjlighet att utvecklas mot styrelsen.
Vi har idag benämningen arbetsgrupper dock styrda helt mot styrelsen och inte så effektiva som de
kunde vara. Inget beslut har tagits om detta, beror lite grann på hur stort intresset är ute bland
medlemmarna att få möjlighet att delta mer i vår verksamhet.
KLUBBKASSA :
Finns i dagsläget ca 39000kr. Inga större investeringar är planerade. Ev kommer det att bli när de nya
skyltarna skall sättas upp. Klubben har ingen riktig häcksax för att klippa kvistar och grenar kan
eventuellt behöva köpas in. Förbrukningsmaterial i form av vita linor och stolpar för ob kan behöva
läggas ut för.

MEDLEMSHANTERING
Vore önskvärt om hanteringen av medlemsrutinerna på ett smidigt sätt kan integreras med kassören.
Kanske t.o.m så att den som hanterar inbetalningarna också sköter om notering, bekräftan och
utskick av medlemskort. Bör diskuteras med ny kassör om detta är möjligt.

6

MOTION :
(Andreas Södermark)
Hej!
Några kortfattade motioner till årsmötet.
1. Höja par på hål 3 och 5 till 3.
PDGA definierar par enligt följande:
Par As determined by the Director, the score an expert disc golfer would be expected to make on a
given hole with errorless play under ordinary weather conditions, allowing two throws from close
range to hole out.
Ett par under 3 (utkast + 2 puttar) är alltså inte förenligt med PDGA:s riktlinjer.
Ytterligare ett skäl att höja par på hålet är det demoraliserande, inte minst för nybörjare, att det
bästa man kan åstadkomma är att inte misslyckas (hamna över par).
Då PDGA ingenstans (som jag lyckats hitta) anger att banans totala par har någon relevans anser jag
att detta ska höja banans totala par och inte innebära att man sänker par på andra hål.
1.1 Höja par på hål 3 till 3.
Att hålet är vad somliga anser vara för kort kompenseras gott och väl med att det är ett sk blint
utkast med en skarp kurva.
1.2 Höja par på hål 5 till 3.
På hål 5 är också svårighetsgraden hög med smal fairway, grov terräng och OB längs hela banan och
nära korg.
2. Rensa grenar längs fairway på hål 12.
Längs fairway på hål 12 finns ett antal kluster av grenar som hänger ner från träden som inte syns
ordentligt. Eftersom det är hinder som inte syns ordentligt och går i vad jag anser vara flera av de
logiska vägarna man kan kasta tillför det ett ovälkommet slumpmoment på hålet. Då det är svårt att
skriva ett detaljerat förslag på hur det ska rensas föreslår jag att bangruppen eller motsvarande avgör
hur rensningen ska se ut och genomföras om motionen bifalles.

FÖRSLAG ÅRSMÖTET :
Styrelsen bifaller punkt 1.1 + 1.2 med ändring till KD start i juni. Dock skall ”svårighetsgraden” ökas
på dessa hål. Förslag finns att anlägga ett lågt hinder ett antal meter framför korg på 5:an. 3:an har
inte diskuterats ännu men även där anser styrelsen att något bör göras för att motivera en höjning av
par antingen i form av korgflytt eller helt enkelt byta ut hålet mot ett annat.
Styrelsen avslår punkt 2 med motivering att det mer handlar om hur den enskilda individer upplever
hålet. Man kan anpassa kastet utifrån det synfält man har och då behöver man inte göra ingrepp på
hålet.
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