
Verksamhetsberättelse år 2020 

Styrelsemedlemmar: 

Oskar Johansson, Ordförande 

David Viklund, Kassör 

Niklas Nyman, Ledamot 

Hannes Johansson, Ledamot 

Tommie Bäcke, Ledamot 

Peder Boberg, Suppleant 

Erik Nilsson, Suppleant 

 

SM 14-16 augusti. 

 

Vi fick förfrågan om vi ville hålla i SM i discgolf under hösten 2019 och plockade fram 

en arbetsgrupp som skulle se till så att arrangemanget blev så bra som möjligt. 

Efter några möten där vi delade våra visioner hade vi en plan som blev svår att 

förhålla sig till då pandemin satt käppar i hjulet för arrangemang överlag. 

 

Förbundet var väldigt tidiga med att säga att de kunde dra sig ur arrangemanget 

med två veckor kvar till startdatum, vilket gjorde det ännu lite svårare att planera 

något på riktigt. En månad eller två innan det var dags flyttade förbundet fram 

datumet för SM med en vecka. 

 

Med det sagt, gjordes det ett otroligt jobb med banorna för att få dem så bra som 

möjligt inför tävlingsdagarna. Mariehemsängarna krävde lite småfix medan det stora 

lasset drogs på i20-banan som fick en helt ny layout, slingorna emellan och där nya 

hål skapades. 

Vi testkörde layouten på det individuella klubbmästerskapet och där vi bad om att få 

feedback för att göra några sista förändringar. 

 

När man anordnar större arrangemang är det nödvändigt att ha polistillstånd så man 

har rätt till att använda området de aktuella dagarna.  

Lite mer än en månad innan tävlingen skulle vara fick vi först ett nej från polisen men 

med lite förklarande från vår sida blev det till slut ett ja - vi skulle få anordna 

mästerskapet. 

 



Två dagar innan tävlingen skulle äga rum ringde polisen och drog in tillståndet, med 

motivationen att man max fick vara 50 personer per arrangemang, deras tolkning var 

att båda banorna var samma arena.  

Dagen innan tävling fick vi besked om att vi skulle få tillstånd att anordna tävlingen 

ifall vi avgränsade det område som tillhörde “banorna”, vi fick ihop ett litet gäng som 

gjorde detta jobb med avspärrningsband.  

Förbundets jobb blev att ändra om schemat helt och hållet, så EN bana i taget 

spelades. 

 

Själva tävlingen gick från vårt håll hur bra som helst, vi hade en stor grupp 

medhjälpare som var spotters och informerade allmänheten om vad som pågick - ett 

stort tack till er. 

 

Placeringar från SM & andra tävlingar i landet: 

 SM Umeå: 

● Fredrik Nilsson, Guld MP50 

● Elin Tobiasson, Brons FPO 

● Pernilla Nylander, 5:e plats FPO 

● Peder Boberg, 14:e plats MPO 

● Noa Eriksson, 9:e plats MP18 

 

 Par-SM Västervik: 

● Elin Tobiasson&Pernilla Nylander, 5:e plats FPO 

  

 KM 26 juli: 

● Herr: Peder Boberg 

● Dam: Elin Tobiasson  

PAR-KM 14 juni. 

● Herr: Peder Boberg, Hampus Johansson 

● Dam: Elin Tobiasson, Pernilla Nylander 

Kvällsdiscen, Umeå Öppna. 

● Linus Eriksson vinnare KD och UÖ MPO 

● Tobias Oskarsson vinnare KDI20 MPO 

 

● Lovisa Kerttu vinnare KD och UÖ FPO 

● Elin Tobiasson vinnare KDI20 FPO 

 

● Björn Ahlström vinnare UÖ MP40 

● Björn Ahlström vinnare KDI20 MP40 

 

● Fredrik Nilsson vinnare UÖ MP50 

● Mats Enqvist vinnare KD MP50 

● Mats Enqvist vinnare KDI20 MP50 

 



● Noa Eriksson vinnare UÖ MP18. 

● John Sjöström vinnare KD MP18. 

● Elis Söderberg vinnare KDI20 MP18. 

  

Discgolf League anordnades i tre divisioner i Umeå, Mariehemsängarna och i20-

banan i olika divisioner användes för det. 

● Peder Boberg DIV1. 

● Johan Djärv DIV2. 

● Gunnar Johansson DIV3. 

 

Avvecklande av banan i Bäcksjön 

 

På årsmötet 2020 fick styrelsen i uppdrag att utreda ifall vi skulle fortsätta med 

projektet i bäcksjön och vi skickade ut en enkät till medlemmarna för att se vilket 

intresse som fanns för att fortsätta. 

 
 

 
Efter detta fick vi en förfrågan av Sävar IK som ville skapa en discgolfbana om vi 

kunde tänka oss att sälja korgarna och teeplattorna som fanns i Bäcksjön. 

 



Eftersom intresset av att fortsätta var svalt så beslutade styrelsen att banan i 

Bäcksjön skulle avvecklas och det som gick skulle säljas till Sävar IK. 

Vi hade då en arbetsdag där vi samlade ihop allting och 9 stycken korgar och tees 

såldes till dem. 

 

Konstgräs  

Kommunen hade en stor mängd konstgräs bakom isladan som vi fick hämta så 

mycket vi behövde av. Vi anordnade en arbetsdag och hämtade så vi kunde 

använda till en stor mängd tees men även så det går att använda till greener. 

 

  

I20, banändringar. 

 

● OB på bron mellan hål 8 och 9. 

● Regeländring 9 plus höjd korg. 

● Nytt tee, längre bak på hål 14 (för SM), ordinarie kvar. 

● Ny hål 16, 17. 

● Regeländring 18. 

 

Mariehem, banändringar. 

 

● Korg upphöjd hål 2 

● Nytt hål 5 efter grävning av sjöar, kommunen flyttade tee 

från gamla hål 8. 

● Byggde träram till ö på hål 9 samt monterade korg på 

stenen. 

● Monterade korg på sten på hål 11. 

● Regeländring 14 (mando + OB) 

● Korgplacering justerad 16 

● Regeländring med OB hål 18, byggde stenmur runt korg. 

 

Antal medlemmar år 2020 

Det märktes tydligt på banorna att intresset för discgolf ökat i Umeå under året, det 

var även något som märktes i antal betalande medlemmar då vi fick ett nytt rekord 

på 268 stycken. 

 

Tack till alla som hjälpt till 

Med arbetet på våra banor inför SM, KM, PAR-KM men även för att bara för att få 

banorna att vara så fina som möjligt. 

Tack också till Roland Nordfeldt som hjälpte till med ekonomin under den större 

delen av säsongen pga strul med Nordea. 

Tack till Anhyzer, Discsport och Mickes discgolf m.fl. för sponsring under året. 


