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LDF Verksamhetsberättelse 2012 
 

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2012 
 

Styrelsemöten 2012-03-27 , 2012-05-03 , 2012-11-15, 2012-11-20 
 

Årsmöte 2012-05-03  
 
 
 

Discgolf: LDF har haft deltagare på: 

• Norrlandstouren: Luleå , Skellefteå , Umeå, Husum, Sundsvall 
• lag-SM i Skellefteå 
• par-SM i Skellefteå 

 

 LDF arrangerade: 
• deltävling 1 i  Norrlandstouren 2/6 , singel 
• pargolftävling   
• kvällsdisc 2ggr/vecka på Heden och Serpent , juni – sept. 
• längdmästerskap 
• putt och närspelstävling 
• discgolf för skolungdomar: (fungerade som instruktörer och tog emot klasser på 

 både Heden och Serpent inom ramen för idrottslyftet) 
 
Discgolfbana 
Serpent Hill:   
 Arbetskvällar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel  
    under sommaren och tom. senhösten Okt/Nov. Även särskilt inför tävlingen 2/6.  
 
 Hål - röjt massor av sly/träd på nya hål 16. ( ej i spel ännu ) och förberett för  
                                            sammanslagning hål 14+15 
  - satt upp alla fyra korgarna till ungdomsbanan 
  - grävt hål för gjutning av korgar till ungdomsbanan. 

- minigrävare Sören , har grävt upp stubbar och grovplanerat med skopa på  
  green hål 8,  ( LDF plockat ihop stubbarna . ) 
- kompletterat med ytterligare några vita stolpar som OB- markeringar. 

  
 Markberedn.  
  - vi har kört ut barkmull och ny jord + sått gräs på: 

• hål 5 , fairway  + stenröjning  ( eldsprängning ) 
• hål 8 , fairway  + stubb/stenröjning ( eldsprängning ) 
• hål u1 , green  
• hål u6 , green 

 
 Röjsåg - fällt sly i ruffen kring alla hålen 
 
 Klippning - klippt alla öppna gräsytor med gräsklipparna, traktorn o röjsåg  tom. början av sept. 
  
 Container - brädfodrat färdigt kortsidor fram- och baksida. 
  - monterat plåtvindskivor på taket 

- målat hela dörrarna med röd grundfärg.  
  

 
Discgolfbana 
Heden :  
  - endast mindre justeringar och uppdatering av bankartor på infotavlan 
 
Ultimate: - spel på söndagar i Björkskatahallen. 


