Verksamhetsplan 2018
UDGC planerar
Arrangera en deltävling i Norrlandstouren på Mariehemsängarna den 1:a september.
Arrangera individuella KM söndagen den 12:e aug.
Arrangera pargolf KM söndagen den 17:e juni.
Arrangera KD mariehem 3/6 - 30/8 tis 18.30, tor 18.30, sön 10.00
KD i20 2/6 - 28/8 mån 18.30, ons 18.30, lör 10.00
Arrangera en PDGA sanktionerad serie: Umeå Öppna sö 18.00 (24 juni),(1,8,15,22, 29
juli),(5,19,26 aug) pris 20kr/gång. (täcker pdga + metrix)
Arrangera vårdiscen på I20, 1/4 - 30/5, Ons 18:00, Sön 12:00 (ej 27/5 då Toughest genomförs)
Arrangera höstdiscen på både I20 (lördagar 12:00) samt Mariehem (söndagar 12:00) 1:a
september - 25:e nov.
Ändringar på mariehem:
Se över tee och korgplacering Röd 3.
Se över korgplacering Röd 4.
Grön 9 utkast behöver grävas fram.
Röd 7 håldragning ses över.
Röd 8 tillfälligt utkast permanentas alternativt återgår vi till tidigare utkast position. Spångar
behöver fixas. Fortsatt slyröjning.
Röd 9 slyröjning, spångar ses över.
Röd 10 öppna upp övre väg till korg? Slyröjning.
Grön 14 rensa upp kring korgplacering.
Röd 11 slyröjning.
Testa ny dragning av Röd 16. Ca 100m spikrakt, kräver flytt av utkast och korg. Ev. nedtagning
av träd.
Röd 17 nya spångar över sankmark.
Försöka hitta ytterligare två gröna hål för att få till en komplett 18-håls kortbana.
Se över skyltning på banan (hålskyltar grön och röd slinga, next tee skyltar, mando mm.)
Ändringar på I20:
Anläggning av ny slinga på nytt område om vi får klartecken från Mex.
Spång på fairway hål 13.
Spång mellan korg/utkast hål 15-16.
Plocka bort träbro som ligger i vattnet på hål 2.
Fler trappor där det är sluttning vid bäck.
Öka synligheten av en del korgar.
Försöka hitta en mindre grupp som tar bäcksjöbanan till nästa nivå.
Delta på Mariehemsdagen 19:e augusti 2018 .
Planera för temporära banor 2019 nära skolor alt. möjliga uthyrare av discar.
Utvärdera Discgolf Metrix under vårdiscen, för att kanske övergå redan på KD 2018.
Tillsätta en grupp som utreder möjligheten att skapa en ny bana i Umeås närområde.
Isac L och David E tar ansvaret för pdga rapportering för Umeå Öppna.
Önskemål om träning för nybörjare. Kräver någon, några som tar ansvar för detta. Gärna
före en KD.
Jesper Karlberg kan ta ansvar för en ungdomsträning. Mikael Brandt kan hjälpa till.

