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LDF Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2017

Styrelsemöten  2017-01-18, 2017-03-06, 2017-04-27, 2017-05-22, 2017-05-31,
 2017-06-16, 2017-11-13, 2017-12-16

Årsmöte 2017-04-27 

Discgolf: LDF har ordnat:

 LDF PreCamp Järva 2017-04-21, 22, 23

LDF har haft deltagare på:

 Norrlandstouren: 
Luleå , Skellefteå , Härnösand, Sundsvall, Boliden, Husum, Umeå.

LDF arrangerade:

 Helgdisc 1ggr/vecka på Heden och  kvällsdisc 2ggr/v på Serpent , maj – sept.

 Norrlandstouren deltävling 2, 3/6, singel

 KM pargolftävling  

 Trilogy Challenge

 One Disc Competition

 KM Längd

Discgolfbana
Serpent Hill: 

Arbetskvällar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel 
  under sommaren och t o m senhösten Okt/Nov. Även särskilt inför tävlingen 3/6. 

Hål Ny ordning på hålen. Hål 5/6 är nu hål 6. Hål 8 upp mot kullen är nu hål 7.
Hål 9 är nu hål 8, osv. Avslutas med att hål 17 som nu är hål 16 följs av utkast för hål 
17 från det som var hål 6 rakt upp till ny korgplacering. Därefter hål 18.
Korgar, utkastskyltar och bankarta märktes om.

- Hål 8:   Förstärkt bron över diket med regel i tryckimpregnerat virke.
 
- Hål 16: Förbättrat/jämnat till utkast på jordhöjd med grus och ny ingång.

         Fällt ytterligare träd ner till den slutliga greenen för kommande par 5.
         Samlat timmer/massaved och grenar till högar, bla. med hjälp av Danne och  

          några från Simons klass.
         Flyttat korg 35m längre ner utmed nya fairwayen. ( Tills par 5 hösten 2018. )
         Sören har dragit stubbar/flyttat timmer på ca. ¼ av fairway sent på hösten.

               Är med i planeringen för resterande stubbar under 2018.
               Markberedning utförd på fairway efter stubbdragningen. ( ej sått gräs )

Röjsåg - Danne har fällt sly i ruffen kring alla hålen
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Klippning - klippt alla öppna gräsytor med klipparen regelbundet  t o m början av okt.

Discgolfbana
Heden :

- mindre justeringar och uppdatering av bankartor på infotavlan

Discgolfbana
Hertsö Kullar: 

Projektstart 2017-02-01

 Inköp av korgar och utkastskyltar från Micke’s discgolf.

 Markfästen har gjutits för utkastskyltar och korgar. 19st.

 Design utkastskyltar och bankarta färdigställts och plastats in.

 Stadsbyggnadskontoret har slyröjt och tagit bort en del träd och grenar.

 Markfästen har grävts ner och utkastskyltar och korgar satts upp.

 Utkastplattor har lagts ut av Stadsbyggnadskontoret och anlagts av LDF.

 Konstgräs har hämtats i Piteå och lagts på några utkast.

 Stor infotavla har tillverkats i tryckat virke och satts upp vid hål 1.

 Stadsbyggnadskontoret har klippt delar av banan med slaghack,
Blev för sent på hösten och för blött för några av hålen för klippning.

 Provspel på banan och en del ungdomsträning.

 Invigningstävling planeras till lämplig tidpunkt efter att banan klippts 2018.

 

Ultimate: - spel på söndagar i Björkskatahallen.  Oktober – April.


