Verksamhetsberättelse för Umeå Discgolf Club 2010
Banan
Under säsongen gjordes inga större förändringar på banan. Vi behöll bansträckningen från ifjol. Vi har
dock arbetat med att dika ur på hål 8. Vi röjde upp så att man kunde se korgen från utkastet på hål
13. Vi har satt upp skyltar med hålinformation vid varje utkast. I övrigt har vi underhållit banan med
klippning av gräs, rensning av buskar och kvistar, ob-linjer och annan städning. Vi hade tre
banarbetardagar under säsongen.
Anslagstavlan flyttades till en synligare plats för besökare på banan.
Kommunen klippte upp fairways till hålen på ängarna under hela säsongen.
Kvällsdiscen
Kvällsdiscen pågick från maj och till september. Vi startade och avslutade kvällsdiscen med
korvgrillning som var mycket uppskattad. I år räknades de 10 bästa rundorna och vi spelade på
tisdagar och torsdagar. I kvällsdiscen deltog det 39st personer.
Segrare:
Open – Daniel Anens
Amatör – Anton Sjögren
Dam – Jenny Eriksson
Höstdiscen
Höstdiscen pågick från oktober till november. Antal deltagare var 22st. Segrade gjorde Gunnar
Johansson.
Försäljning
Vi köpte in ett antal discar inför denna säsong. Vi köpte även in några väskor samt t-shirtar. Under
några timmar varje söndag i juni – augusti stod vi på banan och sålde. Det uppskattades, vi gjorde oss
synliga och vi sålde en hel del.
Facebook
Vi startade upp en facebooksida som komplement till hemsidan.
Medlemsfakta
Vi har under säsongen jobbat extra hårt 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 vi har stått och
informerat samt sålt discar varje söndag. Detta genererade i att vi ökade antalet medlemmar till 52st
i klubben.
Dokumentation
Varje större händelse i klubben dokumenterades med bilder. De ligger på facebooksidan. Klubben
gjorde även en promotion video för att visa upp klubbens aktivitet. Filmen ligger på youtube.
Resa
Klubben ordnade i början av sommaren en resa till Hörnefors för spel på deras bana.
Ansökning
Vi gjorde under hösten en ansökan till kommunen om att få köpa in 18st nya korgar. Denna
beviljades och under säsongen 2011 kommer alla korgar att bytas ut.

Tävlingar
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar:
- One disc challenge 16/5
Segrade gjorde Henrik Vännström.
- Pargolf KM 3/7
Segrade gjorde Nils Rittfeldt och Marcus Berglund.
- Klubbmästerskap 1/8
Segrare i open var Peder Boberg och i amatör Anders Edstedt.
- Bio-Race 15/8
Segrade gjorde Roland Nordfelth.
- Norrlandstouren deltävling i Umeå 28/8
Under vår deltävling i Norrlandstouren deltog 74 st. Vi hyrde några tält som ställdes vid Bergsgården.
Vi hyrde även en toalettvagn. 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 mulet och lite kyligt men tävlingen genomfördes väl.
Umeå ansvarade för hemsidan och priser till Norrlandstouren.
I den totala ställningen för Norrlandstouren blev resultatet för Udgc väldigt bra.
Open:
1:a Peder Boberg
2:a Henrik Vännström
3:a Daniel Anens
Masterklassen:
1:a Greger Jansson
2:a Gunnar Johansson.
Grandmaster:
1:a Thomas Björkén
3:a Roland Nordfelth.
Amatörklassen:
3:a Andreas Södermark
Dam:
2:a Jenny Eriksson
Norrlandstouren i Umeå var även distriktsmästerskap. Resultatet blev:
Open - Tomas Ekström, Skellefteå DG
Dam - Jenny Eriksson, Umeå DGC
Master - Gunnar Johansson, Umeå DGC
Grandmaster - Torbjörn Degerström, Skellefteå DG
Herrjunior - Christer Johansson, Husum DGK
Pojkjunior - Emil Snällfot, Skellefteå DG
Handikapptävling 19/9
Där segrade Daniel Lind.

Resultat
Lag-SM 11-12/9
Lag-Sm spelades i Karlstad. Peder Boberg, Greger Jansson, Daniel Anens och Henrik Vännström
spelade för Udgc. Placeringen blev en sjunde plats.
Vi har haft deltagare från Udgc i flera stora tävlingar under säsongen. Några som kan nämnas är Swiss
open där Roland var med. SM där Fredrik slutade som 24:a. Flera av våra medlemmar deltog i SDGO
och i SO.

Tack
Det är fantastiskt vad mycket det händer under sommaren på banan. Vi riktar ett stort tack till alla
som lägger ner tid, kraft och energi på att hjälpa till i klubben.

