
STYRELSESAMMANTRÄDE Umeå Discgolf Club  2011-03-30 

Närvarande: Gunnar Johansson, Roland Nordfelth, Fredrik Nordfelth, Thomas Björkén, Jenny 

Eriksson och Peder Boberg 

1. Kvällsdiscen 2011 

Styrelsen anser att förra årets kvällsdisc blev bra därför fortsätter vi med samma 

upplägg detta år. En runda per kväll och de tio bästa rundorna räknas. Förslag på 

dagar för kvällsdiscen är tisdag 18.30, torsdag 18.30 och söndag 14.00. 

 

Kvällsdiscen startar 5 juni med grillning efteråt. Kvällsdiscen har möjlighet att starta 

den 2 juni men det är beroende på om vi hunnit ställa ut de nya korgarna på banan.  

 

Kvällsdiscen avslutas söndag den 28 augusti. Därefter spelas Höstdiscen på söndagar 

13.00 i september, oktober och november. 

 

2. Tävlingar 

Förslag på tävlingsdatum i sommar: 

Klubbmästerskap 23 juli 

Skills 24 juli 

Par-golf KM 5 juni 

Ace race 3 september – Roland ansvarar 

Norrlandstouren 17 september 

 

Vi diskuterade även om vi ska anordna en nationell tävling 2012. Vi kommer att 

diskutera detta mer på årsmötet. Det kommer att krävas en planeringsgrupp som 

startar och jobbar med detta redan nu. 

 

3. Lag-SM 

Lag-SM spelas i Skellefteå 26-28 augusti. Ersättningen till 1:a laget blir 500kr/pers för 

bil och bostad.  

Angående uttagning till Lag-SM finns två förslag: 

1. De två spelare i klubben som har högst ranking får varsin plats. De andra två är de 

som har högst poäng på Norrlandstouren räknat fram till två veckor innan Lag-

SM.  

2. De två spelare som har högst ranking får varsin plats. De andra två är de som 

hade högst poäng på Norrlandstouren året innan. 

Beslut om detta tas på årsmötet. 

4. Discar 

Vi kommer under sommaren att sälja discar på banan då lagret är rätt stort. 

  



5. Banan  

Vi behåller samma bansträckning som ifjol. Grävningarna på banan kommer inte att 

påverka bansträckningen i år. 

 

Vi kommer att köpa in 17 st nya korgar. Då kommer vi att ha 18 likadana korgar på 

den ordinarie banan. Första dag för att placera ut de nya korgarna är 31 maj. Det blir 

istället för KD och vi hoppas på att många medlemmar hjälper till. 

 Vi diskuterade vad vi gör med de korgar som blir över.  

Förslag:  

- några av korgarna ställs ut som puttkorgar 

- Vi gör en liten bana på de hål som inte används idag. Då blir det en liten runda på 

fem hål.  

- Vi ställer ut några korgar som alternativa korgplaceringar på några av hålen för 

att öka svårighetsgraden.  

 

Roland tar kontakt med kommunen angående gräsklippningen, bro över till 4:an, 

stubbfräs, utdikning på vissa ställen på banan, varningsskyltar vid tävlingar och en ev. 

kulle på hål 3.  

 

6. Medlemsavgift 

Förslaget är att vi behåller samma medlemsavgift som i fjol.  

100 kr för medlemskap 

100 kr för att spela kvällsdiscen 

300 kr för familj och då ingår kvällsdiscavgiften 

 

Vi vill även att detta ska gälla för 2012. Förslag från styrelsen är att vi på årsmötet 

alltid sätter medlemsavgiften för kommande år. 

 

7. Sponsorpaket 

De nya korgarna har plats för reklam. Vi har därför tagit fram två olika sponsorpaket 

1. 1000 kr – Ingår företagets logga på korgen, företagets logga på facebook och 

hemsida. 

2. 1500 kr - Ingår företagets logga på korgen, företagets logga på facebook och 

hemsida. Vi erbjuder även instruktör för 20 personer och 4 discar till företaget. 

 

8. Motion 

Styrelsens svar på den inkomna motionen: 

Styrelsen har tittat på den motion som inlämnats för i20 området och konstaterat att 

det är ett intressant och bra initiativ som framställts, men bedömer samtidigt att 

underlaget angående kommunens framtidsplan för området är inte tillräckligt. En 

dialog måste föras med kommunen om området och vilken planering som gäller i ett 



längre perspektiv. Även undersöka deras inställning till eventuella förändringar i 

området. Fokus för klubben detta år är att iordningsställa den befintliga banan med 

de nya korgarna plus att eventuellt anlägga en juniorbana i anknytning till befintlig 

bana på Mariehemsängarna. Däremot är det fritt för motionären att själv ta kontakt 

med kommun och diskutera framtidsplaner och eventuella förändringar och ett 

utlånande av äldre korgar till detta ser inte styrelsen som en omöjlighet. Styrelsen 

föreslår därför att årsmötet avslår motionen. 

 

9. Kalottkampen 

Norrlandstouren har fått en inbjudan från Finland att vi skulle ha en kamp mellan 

Sverige och Finland. Ena året spelas den i Sverige och andra i Finland. Vi ställer oss 

positiva till detta och anser att inbjudarna får arbeta vidare med förslaget. 

 

 

10. Tränarutbildning 2012 

Klubben vill gärna skicka någon engagerad medlem till tränarutbildning 2012. Detta 

tas upp på årsmötet som förslag. 

 

11. Facebook 

Daniel och Thomas blir de enda administratörerna på facebook. 

 

12. Till årsmötet  

Beslut ska tas om följande: 

-Kvällsdiscen/ Höstdiscen 

-Sommarens tävlingar 

- Vad vi ska göra av de gamla korgarna 

- Medlemsavgift 

- Lag-SM uttagning 

-Tränarutbildning 

-Motionen 

 

Vid pennan: Jenny Eriksson 


