Adress: c/o Anton Moss
Västergatan 15
97432 Luleå
Org.nr: 802420-7584
Bankgiro: 5388-0977
Utfärdare

Datum

Leif Pettersson / sekreterare

2022-01-26

1(3)

LDF Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2021

Styrelsemöten

2021-01-25, 2021-02-22, 2021-04-06, 2021-05-09, 2021-06-08,
2021-06-12, 2021-07-16, 2021-08-03, 2021-08-20

Årsmöte

2021-05-09 ( Ute på Hertsön, framflyttat från april, pga. Coronarestriktioner )

Discgolf:

LDF arrangerade:
 Helgdisc 1ggr/vecka på Hertsön och kvällsdisc 2ggr/v på Serpent , maj – sept.
 Trilogy Challenge 30/5 på PorsöHeden
 Smooth Grip Tour #3 Luleå 5/6 på Serpent Hill
 Par-SM 24-25/7 på PorsöHeden och Serpent Hill
 Midnight Sun Tour, #1 Luleå 29/7 på Serpent Hill
 Luleå DF längdtävling 21/8 på PorsöHeden

Discgolfbana
Serpent Hill:
Arbetsdagar

- Många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel
under sommaren och t o m senhösten Nov/Dec.

Klippning

- Klippt alla öppna gräsytor med klipparen regelbundet tom. början av okt.

Korgar

- Köpt 19st nya L64 ProBasket Elite korgar, monterat på betongplint och bytt ut de
befintliga Discmania-korgarna, som körts till PorsöHeden.

Konstgräs

- Hämtat 3 stora rullar med konstgräs från kommunen till Serpent.
Användes i första hand till nya utkast på PorsöHeden.
Planerat för två utkast på 18 hål på Serpent.
Kört stoort lastbilslass med stenmjölsgrus till Serpent för nya utkasten.

Hål
1:

Flyttat fram korg ca. 10m och fällt träd för ny green närmare väg/elljusspår.

3,4,5:

Rensat grenar och samlat fallna björkstammarna till högar och eldat upp,
vid några tillfällen sent i november/december

7:

Fällt träd några träd närmast vägen för att öppna upp bortom korg.

8:

Fällt träd och glesat ut till höger om fairway sista 50m in mot korg.
Fällt träd och rensat sly i hela OB-gropen och utmed åsen fram mot elljusspåret.

10:

Fällt ett par mindre träd till höger på bortre delen av fairway för att få till bättre
kastalternativ in mot korg.

11:

Flyttat fram korg ca. 15m, in på ny green.
Fällt träd för två alternativa fairwayvägar in mot ny green.

13:

Fällt träd och förberett för nytt utkast ca. 10m till vänster om nuvarande.

14:

Fällt träd och öppnat upp för alternativ fairway upp till höger om nuvarande.

16:
 Den nya breda bron i tryckimpregnerat virke har lagts ut över diket i anslutning
av OB-gropen till höger.
 Stockar som kantstöd har lagts ut runt den högra delen av OB-gropen.
 Vi hade en mindre grävare som grävde ur OB-gropen och flyttade massorna till
kullen, utförde markberedning och formade om hela kullen.
Samlade dessutom ihop stockar från fällda träd.
 Korgen framflyttad ca. 1,5m på den omformade kullen.
 Hämtat sand/jord med skottkärra från den tidigare dikesgrävningen och gjort
markberedning av fairway runt högra delen av kullen
 Gjort manuell markberedning och jämnat ut sista 30m av fairway in mot OB.
18:

Fällt träd och förberett för nytt utkast ca. 15m bakom nuvarande.
Flyttat fram korgen ca. 15m närmare vägen
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Markberedning

- Stubb/markfräsning med traktor på och omkring green på hål 1, 7, 11, 18,
med mycket gott resultat.

Rishögar

- Vi har samlat ris/sly från fallna träd och de träd vi själva fällt,
i flera högar utmed Hagaviksvägen.
- Bokat hämtning efter kontakt med kommunen, som tycker att vi samlat i för många
och för blandade högar.
- Arbetsdag med blöt nysnö, där Fredrik Risnert lånat fyrhjuling med timmervagn av
Sunderby skoterklubb så vi samlade massaved och färre högar för sig.
Kommunen hann sedan inte hämta innan vintern kom på allvar.

Discgolfbana
PorsöHeden:
SM-bana











Designat ny bansträckning för Par-SM
Tagit bort gamla Knickarpskorgarna och bytt till Discmaniakorgarna
från Serpent, till korgplaceringar för SM. Med stor traktor.
Tillverkat utkastskyltar för hål 1-18
Ritat nya utkastskyltar för hål 1-18, printat ut , plastat in, satt upp på
utkastskyltarna.
Ritat ny bankarta, printat ut , plastat in, satt upp på infotavlan.
Sammanställt en Caddie book för SM.
Gjort fler OB-pinnar och satt ut enl. SM-banan
Gjort några nya utkast med konstgräs från Serpent och stenmjölsgrus,
med stor traktor.
Hyrt in traktor med klippaggregat för att kompletteringsklippa på Hål 6, 9
LDF har kompletteringsklippt på några hål med Toron.

Ny 3x9 håls bana





Designat ny bana med 3x9 hål
Flyttat korgar från SM placering till nya bansträckningen.
Knickarps korgar till Lätta slingans 9 hål. ( 4 st kvar att modifiera och sätta ut )
Röjt för nya korgplaceringar och utkast i flera skogsdungar.
Gjort många nya utkast med konstgräs från Serpent och stenmjölsgrus,
med stor traktor. ( kvarstår 5-6 st att göra )
Plockat ihop plattor och skyltar från gamla utkast ( kvarstår en del )
Tagit bort alla OB-pinnar utom utmed hål 4.
Tillverkat 9st utkastskyltar till och placerat ut alla 27 med nyritade
hålskyltar.
Ritat ny bankarta, printat ut och satt upp på anslagstavlan.







Kommunen klippte banan v.25
LDF klippte hela banan med egen klippare v.30
LDF kompletteringsklippt gräs på hål 1,2,3,6 och 9 med röjsåg. v.31
Nytt utkast för hål 9, till höger om nuvarande, uppe på slänten.
Ingen inplockning/förvaring av utkastskylt hål 7.







Discgolfbana
Hertsö Kullar:

Ultimate:

- spel på söndagar. Oktober – April.
Tex. Porsöhallen. Sparsamt pga. Corona.
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