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LDF Verksamhetsplan 2008
Styrelsen vill lämna följande verksamhetsplan inför 2008

APRIL / MAJ
Discgolf:

- ungdomsintro / träning , förberedelser och genomförande Kjell o Jörgen.
- notera närvaro så vi kan söka LOK-stöd

MAJ
Banan: ( i prio-ordning )
Arbetsdagar:
- lördag , söndag och vardagskvällar: arbete + grill
Stubbdragning: - hål 2 sedan hål 1 ( Sören Andersson, minigrävare) ~10 - 15.000:Markberedning: - beställa 30 kubik grönytejord ~5000:- inkl. 15kg gräsfrö.
- beredning först hål 2 sedan hål 1, ta bort stubbar , jämna till, fylla ut grop,
sprida barkmull, toppa med grönytejord och så gräsfrö.
- ”ansa” fairway på hål 1, träd o sly i kurvan osv.
- beredning hål 16, mellanpartiet på fairway, beställa traktorStefan
typ 4 tim ~2000:Pliktportar:
- hål 6 mot skogen till vänster , hål 17 högt tvärs över framför utkast
Korg 1:
- bestämma plats och gräva ner/gjuta
Gräsklippare:
- köpa en 4-taktare, 52cm, på Lantmanna eller Kalix maskiner, ~5000:Nycklar:
- kopior på containernyckeln, 5 st extranycklar, - Kjell S. ~1000:( alt. köpa ett nytt lås med 5 extranycklar )
Container:
- röja ur, måla vitt med roller, hyllplan, redskapshållare, räta upp. ~700:- designtävling, hur ska beklädnaden se ut, vi måste starta i höst
Vägvisning:
- ny rejäl skylt vid vändplan skjutbanor och vid svängen in i skogen,
förbättra snitslingen.
- kolla med områdesansvarig för Ormberget, Håkan Isaksson, om vi får
sätta upp en liten infoskylt vid bommen och utmed vägen.
- kolla med områdesansvarig för Ormberget, Håkan Isaksson, om vår bana
kan finas markerad på Ormbergets infoskyltar och om vi kan få närmaste
väg från Ormbergsparkeringen markerad.
MAJ / JUNI
Banan:
Hålförändringar: - hål 12 , förlänga 15 m
- hål 13 , förlänga ~30 m
- hål 14 , nytt utkast i närheten av utkast hål 9 och med green till höger och
lite längre bort från nuvarande green
Markberedning: Banskötsel:
- gräsklippning och slyröjning på alla hål och gångvägar
Discgolf:
Lule Open, tävling:
Kvällsdisc, tävling:
Arbetsdagar:
AceRace:

- lördag 31 Maj, ev. som deltävling i norrlandstour
- start torsdag 5:e Juni på Serpent ( KD tisdagar på Heden, Stil )
- söndag: arbete + grill och discgolfspel ( ev. också lördag )
- ska vi beställa kit från Discraft?...är det i september?
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JULI / AUG / SEPT
Banan:
Hålförändringar: - färdigställa hål 13 , förlänga ~30 m
- färdigställa hål 14 , nytt utkast i närheten av utkast hål 9 och med green till
höger och lite längre bort från nuvarande green.
Banskötsel:
- gräsklippning och slyröjning på alla hål och gångvägar
Markberedning: Container:
- påbörja beklädnaden ~2.000 – 5.000:Discgolf:
Kvällsdisc, tävling:
Tävlingar:
Söndagar:
AceRace:
Ungdomsträning:

- avslut torsdag 25:e Sept på Serpent
- egna lokala arrangemang.................
- arbete + grill och discgolfspel ( ev. också lördag )
- ska vi beställa kit från Discraft?...är det i september?
- genomförande Kjell o Jörgen.

Övrigt:
Driftsbidrag:

- söks senast 1 sept.

Sponsorgrupp:

- påbörjar arbete och tar även fram infomtrl. om LDF.
Förslag företagslogga:
Sponsring:
• Korgbanderoller
- butik sportprodukter
• Utkastskyltar
- Discmania
• Infotavla
- info mtrl.
• Hemsida

