Verksamhetsberättelse 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 korg. I övrigt har vi
underhållit banan med klippning av gräs, buskar, kvistar, ob-linjer och annan städning. Det
har också förbättrats med skyltarna vid varje hål.
Ett stort problem vi hade under 2009 var klippningen av gräset på ängarna. Gräset har alltid
förut klippts av kommunen men i år beslutade de att det inte skulle göras. Vi fick de trots allt
att klippa inför vår Norrlandstourtävling. Detta är ett stort problem för klubben och en
diskussion vi kommer att för med kommunen inför säsongen 2010.

Tävlingar
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar:
- Battle of the gigants 21/5 2009
Segrade gjorde Peder Boberg.
- Pargolf KM 4/7
Segrade gjorde Henrik Vännström, Jonathan Forsberg och Johannes Högberg.
- KM 29/8
Segrade gjorde Fredrik Nordfelth.
- Skills 30/8
Hittade inga resultat.
- Norrlandstouren deltävling i Umeå 18/7
Umeå ansvarade för hemsidan och priser till Norrlandstouren. I den totala ställningen så var
Peder Boberg bästa open-spelare på en tredje plats. Masterklassen vanns av Greger Jansson,
Udgc och amatörsklassen vanns av Christer Hedman, Udgc.

Resultat
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 skett 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 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.

