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LDF Verksamhetsplan 2007 
 

Styrelsen vill lämna följande verksamhetsplan inför 2007 
 

Bana 
Serpent Hill Ställa iordning banan för spel och för invigningstävlingen i mitten av juni. 

• stubbfräsning 

• röja nerfallna träd 

• markberedning 

• klippning 

• röjsåg och grästrimmer på fairway och ruff  
   
  Underhållsarbete på hela banan under säsongen 

• klippning 

• röjsåg och grästrimmer på fairway och ruff 

• förbättra en del hål ex. 16, 17, 18 

• planera för nya hål 
 
  Vi bör ordna en träff med kommunen för att ta upp förbättrad tillgänglighet 

• väg från/runt skjutbanorna 

• grusvägen från Ormbergsinfarten 

• stigen från vändplan vid skjutbanor 
 
  Vi ska försöka att öka trivseln kring banan 
   tex. förslag: 

• fasta bänkar vid utkasten, 

• papperskorgar utmed banan 

• grillplats/bänkar vid samlingsområdet 

• plaststolar  

• plastbord med parasoll 

• trall framför containern 

• markis osv. 
 

Discgolf  Invigningstävling i mitten av juni. 

• första deltävlingen i Norrlandstouren, 1 dag. 

• LDF är touradministratör 

• en annan klubb som kan ordna med lunch 
 
  LDF har anmält intresse av att arrangera DM i sept. 
   
  LDF arrangerar egen kvällsdisc 2007 på Serpent Hill. 
   
  8st LDF medlemmar är anmälda till Skellefteå open 6-8 juli 
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Ekonomi: Sponsorgrupp påbörjar arbete och tar även fram infomtrl. om LDF. 
  Förslag företagslogga: 

• Korgbanderoller 

• Utkastskyltar 

• Infotavla 

• Hemsida 
   

  LDF kan köpa en beg./ny gräsklippare för max 2000:-  och väntar med beslut 
  att köpa någon traktor med klippaggregat.  
   
  LDF kan köpa ett lass grönytejord och gräsfrö för 2000:- för markberedning. 
  
  Söka driftsbidrag för 2008 
 
  LDF kan för 1500:- köpa in 20st nybörjardiscar i dx-plast, varav 10st 150gr, för 
  uthyrning/utlåning 
   
  

 

 
Medlemmar: Under 2007 ska LDF sikta på att öka intresset för discgolf och därmed även sitt 
 medlemsantal genom bl.a: 
 
 - ”prova på -tillfällen” för allmänheten, förslagsvis vid Hälsans hus som är 
     tillgängligare och enklare att spela på.  
 

- träningskvällar för ungdomar/nybörjare i en mindre skala, t.ex. en kväll i veckan. 
 
- ev. deltar LDF med 4-6 instruktörer på en friluftsdag i maj/juni vid Hälsans hus. 

  
  
  


