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LDF Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2018

Styrelsemöten  2018-01-19, 2018-03-05, 2018-04-12, 2018-06-12, 2018-06-14,
 2018-11-18, 2018-12-03.

Årsmöte 2018-04-12 

Discgolf: LDF har ordnat:

 LDF PreCamp Järva 2018-04-20, 21, 22

LDF har haft deltagare på:

 DNT Gävle , Hässleholm och Kungsängen

 EuroPro Tour  #3 Skellefteå

 Norra Discgolftouren: 
Luleå , Skellefteå , Härnösand, Sundsvall, Boliden, Husum, Umeå, Överklinten.

LDF arrangerade:

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

 Norra Discgolftourentouren deltävling 2, 9/6, singel

 Trilogy Challenge 26/8, Invigning av nya Hertsö-banan

Discgolfbana
Serpent Hill: 

Arbetskvällar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel 
  under sommaren och t o m senhösten Nov/Dec. Även särskilt inför tävlingen 9/6. 

Hål

5/6: Trädkapat, rensat och samlat de flesta fallna björkstammarna till två högar och eldat 
upp det mesta.

10,11,12,13: Blev ny kastordning under Maj månad efter att vi testat det under hösten innan. 
Utkastskyltar och bankarta uppdaterade.

13: Grenröjt fairway , jämnat ut mattan för utkastet grävt ner utkastskylten och en ny bänk.

16: Under hösten har Sören dragit stubbar/flyttat timmer på den andra 3:e delen av fairway
Han är med i planeringen för resterande stubbar fram till ob-bunkern under 2019.
Markberedning utförd på fairway efter stubbdragningen och sått gräs på del av den.
Grenröjt minst 10m in på hela innerkurvan ända ner till granen mitt i fairway.
Eldat stubbar och kvarvarande ris/grenar som vi städat upp efter fairway.

Röjsåg - Danne har fällt sly i ruffen kring många av hålen

Klippning - klippt alla öppna gräsytor med klipparen regelbundet  t o m början av okt.
- lagat klippaggregatet ett flertal gånnger
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Discgolfbana
Heden :

- inga uppdateringar eller jobb utförda.

Discgolfbana
Hertsö Kullar: 

 Utkastskyltarna för hål 7 och 9 skadade av snöröjningen.
Jim lagade/svetsade om dem och lackade till nära originalskick.

 Kommunen klippte banan v.26

 Parkkompaniet klippte banan v.28/29

 Utkast på hål 1 o 4 förbättrades med plattor och konstgräs

 På hål 1,2 har sly rensats och lagts i hög vid vägen där kommunen hämtat.

 På hål 1,2 har gräset slagits i omgångar med röjsåg, främst i slänterna.

 På arbetsdag med många deltagare förbättrades utkasten på hål 2 o 3 med
plattor och konstgräs och korgen på hål 3 fick en ny betongplint. 
En ny bänk grävdes fast vid utkast hål 1.

 Uppdaterad bankarta är uppsatt i A1 format på anslagstavlan. ( 4xA3 )

 

Ultimate: - spel på söndagar.  Oktober – April.
  Tex. i Björkskatahallen eller Hälsans Blå.


