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LDF Verksamhetsberättelse 2006 
 

Styrelsen vill lämna följande information kring verksammheten 2006 

 
 
Styrelsemöten 2006-03-22 , 2006-08-15 , 2005-08-30 ,  2006-10-10 , 2006-03-22. 
 
Årsmöte 2006-04-26. 
 
Ekonomi RF’s bidrag på 86.000:- har betalats ut till LDF 
  - efter att slutbesiktning av Serpent Hill innebar godkänd bana. 
 Kommunen gav LDF ett lån på 30.000 för att vi skulle kunna slutföra arbetet inför besiktning 

- har återbetalats av LDF. 
 Kommunen har till LDF betalat ut resterande 7000:- på bidraget till samanlagt 70.000:- 
 LDF har köpt en container och ställt upp i anslutning till banans samlingsplats 
  - hela beloppet 8000:- har LDF betalt till Åke Wikström 
 Kommunen har betalat frakten av containern från Niemisel till Ormberget, 1.791:- 
 Bygglov  för uppställning av conainer har beviljats av statsarkitekten 

- lovavgift 680:- är betald 
- containern skall inkläs med panel och locktäkt samt utföras med sadeltak 
- skall ha påbörjats inom 2år och avslutats inom 5år 

 Kommunens skogsenhet, Sven-Erik Englund, har gett LDF ersättning för avverkning av skog. 
  - 3.750:- 
 
LDF hemsida 2006-12-31 lade Pelle & Simon A. upp en 2:a version av hemsidan, med nytt utseende som  
 till stora delar är framtaget av Mats Larsson . En ny bankarta med bilder och håldesign har 
 också lagts till bla. 
 http://medlem.spray.se/ldf/ 
 Planering för en ny serverplats utan reklam via Tolo är klar. 
 Planering för en egen www.-adress  
 
 
Stig från Hertsön  - snitslat stig för anslutning till vändplan vid skjutbanor  ( se hemsida ) 
 - satt upp skylt med inplastad vägvisning vid vändplan 
 

 
Discgolf - testtävlingar av nya banan:   - pargolf 16/11 27deltagare 
                   - singelgolf  24/11 16 deltagare 
 
 - upp o ner-tävling i regi av Kjell Söderholm. 
 
 - deltagande i kvällsdisc 2ggr/v. på Heden i Stil’s regi ( Runo ).  
 
 - deltagande i banrace, längd, putt och  inspel i Stil’s regi ( Runo ). 
 

- 1st resa till Skellefteås Terminalen för träningsrundor. 
 
- 1st resa till Piteå för träningsrundor. 
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Discgolfbana 
Serpent Hill   
 Arbetskvällar - tisdag, torsdag och lördag eller söndag under hela sommaren och hösten 
 - totalt nästan 1000 mantimmar 
 
 Hål - röjt för nya hål istället för de tänkta upe på höjden. De blev hål 1,2,4,5,12 
 
 Utkast - alla 18 utkast klara.  
  - 16st gjutna och 2st med markplattor ( tillfälliga ) 
  
 Korgar - 18 korgar (Discmania ), fastgjutna och uppmonterade inkl. 1 puttkorg.  
     Hål 1 korgstolpe bara nergrävd. 
 
 Hänglås - 19 hänglås köpta och monterade på alla korgar. 
 
 Markberedn. - för att klara klippningen av de stora gräsytorna, delvis med traktor 
 
 Hålinfo - träskyltar med inplastad hålinfo/layout på alla 18 hålen  
   
 Infotavla - stor infoskylt i trä vid samlingsplatsen, i anslutning till hål 1 och 3  
 
 Röjsåg - slagit alla gräsytor som inte tas med slaghacken med våra bägge röjsågar 
  - fällt sly i ruffen kring alla hålen 
 
 Klippning - inhyrd traktor med slaghack klippte området vid hål 3,4,5 och hål 11,12,13 och 15 
  
 Container - halv fartygscontainer, vid samlingsplatsen, i anslutning till hål 1 och 3  
 
 Besiktning - 2006-10-02, Luleå kommun, Ronald Gustafsson besiktar och godkänner banan 
 
 Arrende - Nytt avtal, 2006-08-15. Justerat området från höjden till hål 1,2 till elljusspåret- milspåret. 
    Gäller 10år från 2007-01-01. 
 


