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LDF Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen vill lämna följande information kring verksammheten 2008

Styrelsemöten

2008-02-21 , 2008-03-12 , 2008-05-12, 2008-11-08

Årsmöte

2008-04-23

Discgolf

- LDF ordnade deltävling 1 i norrlandstouren 31/5 , singel
- LDF ordnade pargolftävling 12/7
- LDF och Stil ordnade singelmästerskap LDF/Stil, Heden 9/9 och Serpent Hill 11/9
- LDF och Stil ordnade puttmästerskap LDF/Stil, Björkskatahallen 9/11
- LDF ordnade kvällsdisc 1ggr/vecka
- deltagande i kvällsdisc 1ggr/v. på Heden i Stil’s regi ( Runo ).
- deltagande i längd, inspel i Stil’s regi ( Runo ).
- deltagande i Norrlandstouren i Umeå, Skellefteå

10st från LDF

Discgolfbana
Serpent Hill
Arbetskvällar

- flera gånger under Maj inför tävlingen 31/5 och fortlöpande med kort varsel
under sommaren och hösten

Hål

- röjt en del träd på gamla hål 2, numera hål 4
- röjt massor av träd för nya hål 2.
- röjt många träd för nya hål 3
- röjt många träd på gamla hål 3-5, numera hål 5
- röjt massor med träd vid förlängning bakåt för nytt utkast hål 9
- röjt förlängning av hål 10
- röjt förlängning hål 12
- röjt förlängning hål 13
- röjt för ny fairway hål 14
- minigrävare, Sören Andersson, har grävt upp massor av stubbar på hål 1 och 10,
som LDF plockat ihop till stora högar.

Markberedn.

- markberedning efter stubbröjning fairway hål 1+ sått gräs
( för att klara klippningen och efter stubbuppdragning )

Röjsåg

- slagit alla gräsytor på skogshålen med nyköpt röjsåg
- fällt sly i ruffen kring alla hålen

Klippning

- klippt alla öppna gräsytor med gräsklipparen och röjsåg fram tom. början av sept.

Container

- spikat upp en regelstomme på containern inför kommande brädfodring och tak.
- köpt och monterat ett klass 4 lås på containern, ”Pucken”

Dikning

- lånat minigrävare av kommunen och dikat för bättre vattenavrinning på fairway hål 6

