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LDF Verksamhetsplan 2009 
 

Styrelsen vill lämna följande verksamhetsplan inför 2009 
 
 

MAJ / JUNI 
Verksamhet Anmärkning 

BANAN:              - lördag , söndag och vardagskvällar 
Arbetsdagar:  - på Serpent, några av oss far emellan till Heden för skötsel 

arbete + grill 
discgolfträning/spel 

Stubbdragning:   - nya hål 3 + gräva grund OB-bunker 
- nya hål 2  
- utkast hål 9 o 14, nya hål 5, fairway in mot korg 

Minigrävare 
Sören Andersson 
~15.000:- 

Markberedning:  - beställa 30 kubik grönytejord inkl. 15kg gräsfrö.  
- beställa traktor Stefan/Jonas/Sören typ 4 tim  
   ( kratta o jämna till, sprida barkmull, toppa med  
    grönytejord och så gräsfrö.) Köpa rejäl skottkärra 
- hål 10, nya 3, nya 2, green, hål 12, green, hål 14, green   

~5000:- 

~2000:- 

 

~700:- 

Korgflytt:   - bestämma plats och gräva ner/gjuta 
- nya hål 2, nya hål 3, hål 13 o 14 

 

Utkast:  - flytt av plattor från gamla hål 4 och 5, till nya hål 2 och 3 
- nya utkast hål 9 och 14. snabbt alt. plattor. ex.1200x1600= 225:-       
                                                                                                         ByggMax 40x40 19:-/st 

 
Gjuta i juli. ~1500:- 

Gräsklippare:   - köpa en 4-taktare, 56cm, på tex. Lantmanna eller Coop.  
- alt. ev. köp av beg. traktoråkklippare 

~3-5000:- 

Banskötsel:        - Serpent: upprätta arbetslista för klipp o röj, 
                                gräsklippning och slyröjning på alla hål och gångvägar 
                             - Heden: kompletterings-klipp/röj, banskötsel, ordna utkast 

Juni 

DISCGOLF:   
Kvällsdisc: - start och regler enl. tävlingsansvarig ( ELO )  
                            - förslag:  tisdag:   Heden, torsdag: Serpent 

Start Tis 2:a Juni 
 

Tävlingar:           - lokala tävlingar enl. separat förslag från tävlingskommite’n 
                               ( banrace, längd- putt- inspel- par osv. ) 

Från i Juni 

Ungdoms-           - Idrottslyftet, Projekt för funktionshindrade, Sportis, 
verksamhet:   SFF-projekt 

Vi provar och 
utvärderar 

 

JULI / AUG / SEPT 
Verksamhet Anmärkning 

BANAN: 
                             - Se Maj / Juni 

arbete + grill 
discgolfträning/spel 

Feriearbete: - ev. ungdomar via kommunen    
Container: - påbörja beklädnaden  på bef. stomme   

- kolla ev. försäkring beklädd container + inventarier 
Aug / Sept 
~ 5 - 8.000:- 

DISCGOLF:   
Lule Open III: - lördag 8 Aug, deltävling i Norrlandstour 

 
Alt. 22/8 

Tävlingar:           - lokala tävlingar enl. separat förslag från tävlingskommite’n 
                               ( banrace, längd- putt- inspel- par osv. ) 

 

Kvällsdisc: - avslut prel. Tisdag 29 sept.  
Övrigt: - driftsbidrag söks senast 1 sept.  
Ungdoms-           - Idrottslyftet, Projekt för funktionshindrade, Sportis, 
verksamhet:   SFF-projekt 

Vi provar och 
utvärderar 

ULTIMATE:       - från sept/okt 2009 till maj-2010    Björkskatahallen Sön + ev Tors varje vecka.   
 


