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LDF Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2020 
 

Styrelsemöten 2020-02-14, 2020-03-11, 2020-03-20, 2020-04-29, 2020-05-12,  
 2020-07-14, 2020-07-21, 2020-10-30 
  

Årsmöte 2020-05-12  ( framflyttat från april, pga. Coronarestriktioner )  
 

Discgolf: Norra Discgolftouren 2020 blev inställd pga. Coronarestriktioner. 
 

 LDF arrangerade: 
 Helgdisc 1ggr/vecka på Hertsön och  kvällsdisc 2ggr/v på Serpent , maj – sept. 
 Luleå DF öppna klubbmästerskap, 2020-10-10 på Hedenbanan vid Universitetet 

 

Discgolfbana 
Serpent Hill:  
 Arbetsdagar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel  
    under sommaren och t o m senhösten Nov/Dec.  
 

 Hål  
  
 1,3,4: Rensat grenar och samlat fallna björkstammarna till högar och eldat upp det mesta, 
  vid flera tillfällen sent i november/december 
 

 8: Höjt korg med hjälp av blålackerad plåttunna. 
 
 

 10: Hålet förlängt ca. 15m, rensat sly/grenar/mindre träd, klippt gräset och flyttat korg. 
  Gren/stamröjt bortre delen av fairway. 
 

 11: Träd och fallna träd, ca. 100m in på fairway, i öppning till höger mellan hål 10 och 11,  
  har kapats och samlats i rishögarna vid vägen. 
 

 14: En ny bro i tryckimpregnerat virke har tillverkats och ersatt den gamla över diket, 
  från korg ner mot vägen. 
 

 16:  
 En ny bred bro i tryckimpregnerat virke har tillverkats och lagts vid OB-gropen för 

övergång. 
 Stockar som kantstöd har lagts ut runt nästan hela OB-gropen. 
 Vi hade en mindre grävare som utförde markberedning och formade hela kullen. 
 Vi hade en mindre grävare som utförde dikning från OB och från bakom kullen, 

till en en lägre nivå ca. 50m längre ner i skogen. 
 Lagt ner dräneringsrör med markduk i diken, 6m ut från OB-gropen och 12m  
     bakom kullen och lagt över sand/jord från dikesgrävningen och jämnat ut. 
 Gren- och slyröjt i ruffen innan- och runt OB och greenkullen och även ny stig 

till next tee, hål 17. 
 Eldat stubbar och kvarvarande ris/grenar som vi städat upp efter fairway och  

runt OB-gropen. 
  

 17:  De gamla liggande stockarna har ersatts med en bred palissad av stående 1m-stockar, 
ca. 15m innan korg 

 
 Klippning - Klippt alla öppna gräsytor med klipparen regelbundet  tom. början av okt. 
  

 Rishögar - Vi har samlat ris/sly från fallna träd och de träd vi själva fällt, i flera högar utmed    
    Hagaviksvägen. 

  - Rishögarna har hämtats efter kontakt med kommunen. 
 

 Bankarta: Ritat ny bankarta för Ungdomsbanan 9-hål, printat ut , plastat in, satt upp på infotavlan. 
 
 



 
Utfärdare Datum 

Leif Pettersson / sekreterare 2021-02-15  2(1) 
 

Adress: c/o Jim Andersson 
Stationsgatan 14B 
              97238 Luleå 
Org.nr: 802420-7584 
Bankgiro: 5388-0977 

 

 
 
Discgolfbana  
Heden:  
 Arbetsdagar Maj / Juni 

 Tillverkat en ny infotavla och satt upp nära hål 1. 
 Tagit bort gräs och ordnat till utkastplattorna för hål 1-18 
 Tillverkat ett tiotal enklare utkastskyltar av den gamla infotavlan 
 ( för hål 2,3,4,5,6,7,8,12,13,14 på 18-håls banan ) 
 Ritat nya utkastskyltar för hål 1-18, printat ut , plastat in, satt upp på 

utkastskyltarna. 
 Ritat ny bankarta, printat ut , plastat in, satt upp på infotavlan. 

 
Oktober 

  Inför Klubbmästerskapstävlingen 10 okt:  
 Tillverkat 110 st vita OB-pinnar 
 Skapat en Caddie-bok Heden USDGC Edition 
 Satt ut alla OB-pinnar enligt Caddieboken och plockat in dem efter tävlingen 

    
 
Discgolfbana 
Hertsö Kullar:  

 Nya tryckta utkastskyltar och ny stor tryckt infotavla uppsatta. 
 Kommunen klippte banan v.25 
 LDF klippt gräs och breddat fairway med röjsåg på hål 1, v.27 
 LDF klippte hela banan med egen klippare v.30 
 LDF kompletteringsklippt gräs på hål 1,2,3,6 och 9 med röjsåg.  v.31 
 LDF samarbetar med Kommunen och Skogsstyrelsen för skogsvårdande 

insatser runt hela Herstsö-banan och området kring Hertsö kullar. 
 Inplockning/förvaring av utkastskyltar hål 7,9  

 
 
Ultimate: - spel på söndagar.  Oktober – April. 
    Tex. Porsöhallen. 
 
 
 
 
 Luleå 2021-02-26 

 

 
 
______________________________________________________________________________ 

Leif Pettersson / sekr. LDF 

 


