
Verksamhetsberättelse för Umeå Discgolf Club 2011 
 
Banan 
Alla befintliga korgar byttes ut till nya gula Latitude korgar. Detta tack vare ett bidrag från 
kommunen. Hål 16 gjordes tillfälligt om under juni-juli-augusti med en ny bansträckning. Banarbete 
har utförts och då har nya lastpallar lagts ut på strategiska ställen utmed banan, alla utkast har fått 
konstgräs utlagt runtom betongplattorna. Banskyltar har uppdaterats och bytts ut. 
Gamla anslagstavlan vandaliserades och byttes ut till en ny och större. 
Kommunen har efter dialog med klubben klippt de delar av ängarna där banan finns, ängarna i övrigt 
är oklippta under en stor del av sommarperioden. 
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. 
9 st av de gamla korgarna har också lånats ut till den entusiastiska grupp som håller till på I20 och där 
finns numera Umeås andra 18 håls bana. 
 

Kvällsdiscen 
Kvällsdiscen pågick från 5 juni och till 28 augusti.  
De 10 bästa rundorna räknades och vi spelade på tisdagar, torsdagar och söndagar.  
Totalt deltog det 53st personer i Kvällsdiscen. 
Segrare: 
Open – Henrik Vännström 
Amatör – Anders Edstedt 
Dam – Jenny Eriksson 
 

Höstdiscen 
Höstdiscen pågick från 4 september till 27 november. Antal deltagare var 34st.  
Segrare: 
Open- David Lundkvist 
Amatör-Mats Enqvist 
 

Norrlandstouren 
UDGC har deltagit med ett stort antal tävlande runtom i de norrländska städerna och gjort detta med 
stor framgång.  Sista deltävlingen avgjordes i Umeå med närmare 90 deltagare. Totalseger i klassen 
Open för Peder Boberg, i Master för Gunnar Johansson och i Grandmaster för Thomas Björkén. 
Silverplats för Greger Jansson i Master och Jenny Eriksson i Dam. Roland Nordfelth tog brons i 
Grandmaster. Totalt deltog 35st från UDGC i alla tävlingar. 
 

Distriktmästerskap 
Norrlandstourens deltävling i Umeå gällde även detta år som en distriktstävling för den norra 
regionen. 
Segrare : 
Pojkjunior - Albin Lindberg 
Herrjunior - Christer Johansson 
Dam - Jenny Eriksson 
Open - Svante Eriksson 
Master - Gunnar Johansson 
Grandmaster - Torbjörn Degerström 
 

 
 



Ace Race                                                                                                                                                   
En annorlunda tävlingsform av discgolf lockade över 70 personer att delta i denna tävling som 
avgjordes i början av september. Uppskattad av deltagarna och ett sätt att få fler utanför klubben att 
upptäcka sporten. Segrade gjorde Henrik Söderhäll. 
 

Lag-SM 
Spelades detta år i Skellefteå och UDGC ställde upp med 2 lag. 
Bäst placerade sig Umeå Lag 1 med en 6:e plats och Umeå Lag 2 placerade sig 11:a. 
 

Par-SM 
Utspelade sig också i Skellefteå där Gunnar Johansson och Greger Jansson tog silver i Master klassen 
och Peder Boberg och Petter Huitfeldt tog en hedrande 7:e plats i Open klassen.  
 

 
Tävlingar 
Förutom ovanstående har klubben också under säsongen arrangerat följande tävlingar : 
One Disc Challenge 15/5 
Henrik Vännström segrade. 
Klubbmästerskap Par-Golf 19/6 
Daniel Anens/Fredrik Nordfelth segrade. 
Klubbmästerskap 23/7 
Peter Berggren segrade i Open  och Anders Edstedt segrade i Amatör. 
Klubbmästerskap Längd 21/8 
Henrik Vännström segrade på 139 meter i finalen. 
 

Försäljning 
Ett extra tillskott av nya discar från Latitude gjorde att vi sålde väldigt många discar trots en låg 
närvaro med försäljning på söndagarna. Väskor sålde slut, dock finns en del t-shirts kvar. 
 
Media 
Jenny blev under våren intervjuad om discgolf i radions P4. 
 

Teknikträning 
Genomfördes med Tomas Ekström från Latitude och Skellefteå som visade grundtekniken för hur 
man kastar en disc och vad man bör tänka på för att utveckla sin egen teknik, och detta blev en succé 
bland deltagarna. 
 

Medlemsfakta 
Vi har under säsongen fortsatt att försöka visa upp oss på banan bl.a. genom discförsäljning, försökt 
vara aktiva på både hemsida och facebook, tjejkvällar, teknikträning och informerat på anslagstavla 
ute på banan och detta ger nu resultat. Klubben har nästan fördubblat sitt antal från ca 50 upp till 90 
medlemmar på ett år. Detta har i sin tur resulterat i stort deltagande på både klubbens egna men 
även regionala tävlingar. 
 

Tjejkväll 
Under hösten genomfördes en uppskattad tjejkväll för de som ville pröva på. Ett 10-tal deltagare dök 
upp och Jenny höll i arrangemanget tillsammans med Petter Lindgren som visade lite olika teknik 
kast. Grill och utlottning av discar tillhörde också aktiviteten. 
 
 
 



Dokumentation 

Även i år har vi i den mån det gått att dokumentera händelser under säsongen. Bilder finns på vår 
Facebook sida. 
 
Ansökning 
Vi gjorde under hösten en ansökan till kommunen om bidrag till container för att kunna förvara 
inredning och redskap. Tanken är att den skall placeras i närheten av bergsgården och klubbens 
puttkorgar och anslagstavla. 
 
Tack till ett stort engagemang bland medlemmarna 
Det är fantastiskt vad mycket det händer under sommaren på banan. Vi riktar ett tack till alla 
som lägger ner tid, kraft och energi på att hjälpa till i klubben. Och ett stort tack för den uppslutning 

som varit hos alla våra medlemmar på de aktiviteter som skapats under säsongen. 


