
Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2007-04-15 
 

1. Årsmötet öppnades 
2. Röstlängd fastställdes till 11st 
3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson. 
4. Till justerare valdes Fredrik Nordfelth och Daniel Svanbäck. 
5. Årsmötet ansågs vara utlyst korrekt. 
6. Dagordningen fastställdes med tilläggen:  

a) Förbundets nya medlemsavgifter 
b) Klubbstuga  
c) Nolia  
d) Reklam för medlemskap  
e) Discförsäljning 

 
7. Verksamhetsberättelsen blev godkänd med två tillägg. Ny verksamhetsberättelse 

bifogas i bilaga 1. 
8. Gunnar Johansson läste den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2006 blev        

+ 8752 kr.   
9. – 
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för detta år.  
11. Medlemsavgifterna för 2007 fastställdes till 150 kr för Herr senior (f -87 och äldre), 

150 kr för dam och 50 kr för junior. Medlemmarnas mailadresser är viktiga för 
klubben därför ordnar Daniel detta via hemsidan.  

12. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi  
- bygga en klubbstuga 
- färdigställa de två hål som inte hann bli klara ifjol 
- göra om bansträckningen 
- köra igång en träningsgrupp 
- ha en sanktionerad tävling 
- göra skyltar vid utkasten 
- Km 
- öka medlemsantalet. 

13. Inga inkomna motioner. 
14. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes Fredrik Nordfelth (ordf) 
Jenny Eriksson (sekr), Gunnar Johansson (kassör), Daniel Svanbäck, Mattias Hedenström, 
Hampus Johansson och Peder Boberg. Suppleanter: Petter Huittfeldt och Lars Johansson  
Till revisor valdes Tomas Östberg och till valberedning valdes Tomas Östberg och Ronny 
Ekman. 
15. Valen till arbetsgrupper blev som följer 
Bangrupp Mattias Hedenström, Tomas Östberg 
Ungdomsgrupp - 
Kommungrupp Styrelsen 
Pressgrupp Lars  Johansson 
Sponsor/Företag Fredrik Nordfelth, Daniel Svanbäck 
Tävlingsgrupp Fredrik Nordfelth, Daniel Svanbäck, Jenny Eriksson 
Medlemskort Mattias Hedenström 
Medlemsreg. Daniel Svanbäck 
KD-kort  Gunnar Johansson 
Kvälldiscansvariga Mattias Hedenström, Lars Johansson, Daniel Svanbäck, Jenny 

Eriksson 



Hemsideansvarig Daniel Svanbäck 
16. Tomas kollar upp med berörda när grävningen vid 4,5,6 och 7 skall vara klar. Vi 

färdig ställer två hål i skogen inför kd-starten. En tillfällig bansträckning kommer att 
göras inför Kd-starten. Mer info kommer senare. Skyltar vid utkasten ska göras. När 
alla hålen är spelbara kommer ny bansträckning att införas. Ordningen blir då: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, skogshål, skogshål, 8, 9, skogshål, skogshål, 2, 10, 11, 12, 17 och 18. 

17. Kvällsdiscen startar den 28 maj med en runda och grillning efteråt. Därefter så får det 
max spelas två rundor varje måndag och torsdag. Från och med den 1 sep så spelas Kd 
endast på lördagar. Poängsystemet är det samma som i fjol. Kd- kort delas ut kl. 18.00. 
Lottning sker för dem som vill vid varje kd. 

18. Klubben arrangerar följande tävlingar 2007: KM pargolf (25/8), Lag-SM-uttagning 
(19/5), KM (28/7), KM i Matchspel, deltävling i Norrlandstouren, Skills (26/8) 

19. Priser i KM är discar. Övriga priser beslutar styrelsen över.  
20. Se punkt 12. 
21.  
a) Förbundets nya medlemsavgifter: Avgiften för medlemskap är nu 100kr. Om du vill 
vara försäkrad och få frisbeelagan så kostar det 150 kr till. 
b) Klubbstuga: Det var stora diskussioner om klubbstugan. Alla var överrens om att vi ska 
bygga en klubbstuga. Hugo visade upp en ritning för hur klubbstugan kunde se ut och var 
den skulle ligga. Hugos förslag bygger på att vi bygger klubbstugan från grunden. Den är 
anpassad efter våra behov. Gunnar visade upp ett alternativ till klubbstuga som redan är 
klar och som man sätter ihop. Årsmötet kunde in besluta om vilket alternativ som ska 
gälla. Fredrik ska kolla med Peter Berggren om vi fixar att bygga vår egen stuga. Tomas 
kollar med kommunen om vi får bygga stugan där vi vill och om det är några krav på 
stugans storlek. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare på klubbstugan. 
c) Nolia: Vi beslutade att inte medverka på Nolia. 
d) Reklam för medlemskap: Vi beslutade att vi ska ha en Öppet hus dag på banan med 
olika happenings osv. Dag för detta beslutar styrelsen över. Vi ska även prata med folk på 
banan så de får upp ögonen att det finns en klubb osv. 
e) Discförsäljning: Jenny säljer och bokför discar. Fredrik köper in discarna.  
22. Årsmötet avslutades 

 
 
 
 
 
Jenny Eriksson, Sekr 
 
 
 
 
 
 
Justerat av:     Fredrik Nordfelth   Daniel Svanbäck 
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelse 2006   Bilaga 1 

 
Banan 
Det gjordes en hel del arbete med banan under sommaren. Det köptes in 4 st korgar. Vi 
började bygga fyra nya hål. Två st par 3, ett par 4 och ett par 2 hål. Fokus för klubben var 
under sommaren att få de nya hålen färdigställda och det lades ner många timmars hårt jobb 
på det. Vi gjöt 4 st utkast, röjde från utkast till korg och barkade vid korgarna. Vi i klubben 
vill tacka alla som jobbade med att färdigställa dessa hål.  Par 3 hålen användes under Lag 
SM. De andra två ska färdigställas under sommaren 2007. 
 
De hål som ändrades var: 
Hål 7 – korgen flyttades 40 meter upp så hålet fick ett helt nytt utseende. Det ändrades till ett 
par 4 hål. Det krävdes en hel del röjning för att få en rimlig väg fram till korgen. 
 
Tävlingar 

Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar: 
 
- Pargolf KM 17/6 – Det deltog 14 st i klubbmästerskapet för pargolf. Vinnare blev Nils 
Rittfeldt och Markus Berglund. 
 
- Matchspels KM 1/7 – Det deltog 8 st och vinnare blev Peter Berggren. 
 
- Lag-Sm uttagning  26-27/7 –Det deltog 13 personer. Det genererade tre st lag i lag SM.  
 
- KM 5/8 - 17 st deltagare. Avgjordes en väldigt varm och solig dag. 
Vinnare blev: 
Open: Fredrik Nordfelth 
Dam: Jenny Eriksson 
Amatör: Tomas Östberg 
 
- Inför Lag Sm driven 18/8 – Det deltog 31 st. Vinnare blev Jesper Lundmark, SDG 
 
- Lag SM 19-20/8 – Det deltog 14 st lag från hela Sverige. Umeå DGC hade tre st lag med. 
Detta var den stora tävling som klubben ordnade under sommaren. Alla måltider serverades i 
Bergsgården och där hade vi även högkvarteret, det fungerade väldigt bra. Vi hade kanon 
väder hela helgen och vi vill tacka alla spelare och funktionärer för trevliga dagar. Resultatet 
för klubbens del blev: 
Umeå 1, 6:a 
Umeå 2, 9:a  
Umeå 3, 10:a.   
 
- Norrlandsmästerskapen 16/9 – DM avgjordes i fyra klasser Open (29 st) , Dam (3st), 
Herrjunior (9st) och Master (3st). Det var deltagare från hela norrland.  
Vinnare var: 
Open:Tomas Ekström, SDG 
Dam: Jenny Eriksson, UDGC 
Herrjunior: Magnus Lindahl, SDG 
Master: Johan Åström, SDG  
 



Resultat 
Mattias Nilsson tog SM-guld i SCF (open) och Längd (open). 
Jenny Eriksson tog SM-brons i Pargolf (dam) tillsammans med Linnea Hagenbjörk, Kalmar. 
 

Kvällsdiscen 
Från maj och till september pågick kvällsdiscen. I open deltog 24 st, amatör 15 st, junior 0 st 
och i dam 4 st. Segrade i open gjorde Petter Huittfeldt, amatör Andreas Gustavsson och i dam 
Jenny Eriksson.  
 
Medlemsfakta 
Under året har vi haft 50 st medlemmar i klubben.  
 
Tack 

Vi tackar alla som bidragit med arbete i klubben. Oavsett om det är stort eller smått så har det 
varit värdefulla bidrag. Vi hoppas att ni vill fortsätta engagera er i klubbens verksamheter 
kommande år. 
 


