
Verksamhetsidé för LDF?
Vad är vårt ändamål?

� Varför finns vi?
� För vems skull finns vi?
� Vad erbjuder vi?
� Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé:
I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport 

tillsammans i en öppen gemenskap.
Vi erbjuder en lättillgänglig och social idrott för såväl motionärer som avancerade 

utövare,
med naturnära discgolfbanor öppna för allmänheten.



Detta vill vi bli förknippade  med:

� Glädje: Vi har en stor och varm gemenskap i föreningen där alla är välkomna. 
Det är viktigt för oss att det är kul att spela och vara med och driva föreningen 
framåt.

� Demokrati: Vi tar hänsyn till allas åsikter och alla får vara med och påverka.

� Engagemang: Den stora glädjen att få göra något tillsammans gör att alla är 
engagerade och delaktiga i verksamheten. Den ständiga utvecklingen leder 
också till det starka engagemanget.

� Rent spel: Vi respekterar varandra på och utanför banan, vi gläds åt varandras 
framgångar och alla hjälps åt med att följa reglerna. 

� Lättillgänglig: Vi utövar en sport som har billig utrustning där alla kan vara med 
på våra avgiftsfria banor. Vi ser en glädje i att ta hand om alla som kommer som 
nya till vår förening!



Vision för Luleå DF
En kraftfull vision kännetecknas av att den är begriplig, önskvärd, 
verklighetsförankrad, fokuserad och lätt att förmedla.

� Spelare, banor och förening i världsklass!



Verksamhetsområde för Luleå DF
Vilka verksamheter bedrivs som förverkligar idén, 
ändamålet och visionen?

Luleå DF :
� Vi ska utveckla banor

� Utbilda och utveckla vårt spel

� Rekrytering

� Ungdomsverksamhet

� Teknikträning

� Tillhandahålla billig utrustning

� Tävlingsarrangemang

� Familjeaktiviteter

� Bidrag och sponsorer

� Vi ska bedriva discsport, 

utveckla våra banor, ledare och medlemmar.



Luleå DFs möjligheter

� Billig sport

� PR arrangemang

� Sponsorer

� Andra föreningar på Ormberget

� Färdig bana

� Bra kontaktnät: SFF, SDF, Norrbottens Idrottsförbund, SISU, kommunen mfl

� Tävlingsarrangemang

� Sport på uppgång

� Ungdomar

� Framåtanda, stora visioner, engagerade medlemmar



Luleå DFs hot

� Kommunen ändrar områdesplanen

� Skidstadion

� Vägbyggen

� Vandalisering och inbrott

� Orienterare ☺

� Tillgängligheten 

� Andra idrotter

� Svag återväxt samt utflyttning

� Liten sport

� Få medlemmar

� Naturskydd och markägare



Luleå DFs styrkor

� Driftiga problemlösare
� Spontana sammankomster
� Stor kontaktyta mot tex myndigheter
� Öppen
� Kunskap om sporten
� Hårt arbetande, god arbetsmoral
� Tävlingsarrangemangen
� Stor social gemenskap
� Alla är engagerade



Luleå DFs svagheter

� Sponsorkontakter
� Okända för allmänheten

� För få medlemmar
� Få utbildade ledare 
� Dålig organisation, dålig simultanförmåga
� Få spelare att bli medlemmar
� ”Bara” män



Mål för Luleå DF
Banor

Resultatmål:
� Öka tillgängligheten

Åtgärder:
1. Arrangera en friluftsdag för 

fritidskontorets personal på
kommunen, ska ske efter tävlingen i 
augusti. Därefter ska vi föra diskussion 
med kommunen om väganslutningen. 
Söka idrottslyftspengar för anläggning 
efter augusti 2010.

2. Det ska beslutas under vintern, mars, 
om ny ungdomsbana. Det praktiska 
arbetet ska påbörjas i maj.

3. Vi ska börja ha arbetsmöten så fort 
som möjligt.

Aktivitetsmål:
� Diskutera med kommunen om 

bättre väganslutning.
� Ungdomsbana, senast 2010.
� Upprätta utvecklingsplan för 

banorna under 2009.

Bangrupp: - förslag
Janne Krantz  - ansv.

Dan Ottosson    Leif Pettersson
Mattias Grape    Tomas Lovén
Fredrik Risnert



Mål för Luleå DF

Ungdomsverksamheten

Resultatmål:
� 10 nya ungdomar som kommer 

regelbundet på föreningens 
aktiviteter.

Åtgärder:
1. 3st portabla korgar ska köpas in innan maj.
2. Kvällsaktiviteter sommaren 2010: discgolf, 

eld med fika, lekar
3. Det ska formuleras en skolsamverkans 

ansökan  till Norrbottens Idrottsförbund. Med 
fokus på högstadiet Hertsöskolan, 
Björkskatan ev. Örnäset och mellanstadiet 
på Kläppenskolan.

4. Bedriva Discgolfskola under sommarlovet 
2011.

Aktivitetsmål:
� Skolsamverkansansökan till 

Norrbottens idrottsförbund under 
2010.

� Kvällsaktiviteter, minst 6st under 
säsongen 2010.

� Köpa in portabla korgar 3st, 
under säsongen 2010.

� Discgolfskola under sommaren 
2011.

Ungdomsgrupp: - förslag
Dan Ottosson    - ansv.
Jörgen Öhman
Janne Krantz
Erik Lovén
Johan Wikström



Mål för Luleå DF
medlemsantal

Resultatmål:
� 30 st aktiva medlemmar 2010
� 35 st aktiva medlemmar 2011
� 40 st aktiva medlemmar 2012

Åtgärder:
1. Ta fram en infofolder som riktar sig till 

nya barn, familjer och sponsorer. 

Detta ska ske under våren 2010.

Aktivitetsmål:
� Ta fram informationsfolder under 

2010.
� Köpa in 300st minidiscar under 

2010 för att kunna dela ut i 
reklamsyfte.

Medlemmar: - förslag

Jörgen Öhman  - ansv.
Kjell Söderholm



Mål för Luleå DF
Tävlingar/arrangemang

Resultatmål:
� Klassegrare i Norrlandstouren 

under säsongen 2010.

Aktivitetsmål:
Arrangemang:
� 2010 Norrlandstouren
� 2011/12 Norrlandstouren
� 2012 Nationell tävling
� 2010 Deltaga på Scandinavian 

open
� Arrangera kvällsdiscen 

kontinuerligt.

Tävlingsgrupp: - förslag

Kjell Söderholm   - ansv.
Erik Lovén
Leif Pettersson



Mål för Luleå DF
utbildning

Resultatmål:
� 3 st utbildade 

ungdomsledare under 
våren 2010.

� Minst 75 
utbildningstimmar för 
2009, rapporterade till 
SISU Idrottsutbildarna.

Aktivitetsmål:
� Teknikträningsutbildn

ing under våren 2010.
� Minst 3 deltagare på

Plattformen under 
vårterminen 2010.

Utbildning: - förslag

Jörgen Öhman  - ansv.
Dan Ottosson



Mål för Luleå DF
organisation

Åtgärder:
1. Bilda grupper kring följande 

verksamhetsområden:

� Banorna
� Sponsorverksamhet
� Tävlingsverksamheten
� Ungdomsverksamheten

Aktivitetsmål:
� Starta aktivitetsgrupper.
� Utse aktivitetsansvariga.

Sponsorgrupp: - förslag

Kjell Söderholm  - ansv.
Jörgen Öhman
.........................
.........................

Ungdomsgrupp: - förslag
Dan Ottosson    - ansv.
Jörgen Öhman
Janne Krantz
Erik Lovén
Johan Wikström
.........................

Tävlingsgrupp: - förslag

Kjell Söderholm  - ansv.
Erik Lovén
Leif Pettersson
.........................
.........................

Bangrupp: - förslag

Janne Krantz  - ansv.
Dan Ottosson
Mattias Grape
Leif Pettersson
Tomas Lovén
Fredrik Risnert
........................

Adress: c/o Kjell Söderholm

Regnvägen 110

97632 Luleå

Org.nr: 802420-7584

Bankgiro: 5388-0977


