VERKSAMHETSÅRET 2012
Henrik Söderhäll anordnade en CTP tävling i april.
OneDisc Challenge och Skills genomfördes under maj.
Kvällsdisken startade i juni och pågick till sista augusti, och utökades med en ny Masterklass.
UDGC app för Iphone skapades av Tobias Tovedal.
3 banarbetsdagar har genomförts under året. Där bl.a. nya banskyltar satts upp.
Teknikträning med Tomas Ekström genomfördes i början av juni.
UDGC delade ut jubileums minidisk till medlemmarna för att fira 30 års jubileum som klubb.
KM i Pargolf genomfördes i juni där Petter Lindgren/David Lundkvist segrade.
I juni genomfördes också en lyckad tjejkväll.
XL-Bygg killarna fixade en temporär bro vid 4:ans utkast i väntan på den ordinarie som kommunen
skulle plocka fram.
Diskbytardagar genomfördes ett par ggr under sommaren.
Daniel skapade en ”app” för redovisning av KD resultaten som har använts under sommaren och som
fungerat riktigt bra.
Discsport Nationella Tour genomfördes 21-22 Juli.
Ett kort reportage sändes i SVT från DNT tävlingen och även VK och VF rapporterade.
SM spelades i Skellefteå i slutet av Juli där ett antal UDGC:are deltog.
KM avgjordes i Augusti där David Lundkvist tog hem 1:a platsen.
UDGC firade 30 års jubileum den 25 augusti genom att skapa en jubileumsbana och samtidigt bjuda
på korv och lottade ut diskar till deltagarna. Stort deltagande och en lyckad tillställning.
KD 2012 avslutades i augusti med en delad första plats mellan Petter Lindgren och Henrik Vännström.
1 September genomfördes den sista deltävlingen i Norrlandstouren i Umeå. Bra placeringar var
Gunnar Johansson och Greger Jansson i Master klassen. 1:a resp 3:a. Anders Edstedt som tog hem
Motionsklassen, Jonathan Forsberg 6:a i Open och Thomas Björkén 2:a i Grandmaster.
I september startade också höstdisken där vinnare blev Gunnar Johansson i Open.
UDGC (Henrik Vännström, Peder Boberg, Fredrik Nordfelth och Jonatan Forsberg) deltog också i LagSm som spelades i Lillsjön. Laget slutade 10:a.
Medlemsantalet till dags dato 94 + några familjemedlemsskap, fler än i fjol.
Antal deltagare i KD oförändrat. 53st
Både mobila korgar (2) + stationära (3) har inköpts av klubben.
Bro finns nu på plats vid 4:ans utkast.

