Verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsen
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Ordförande: Henrik Bergqvist
Vice ordförande: Daniel Castor
Sekreterare: Olle Samuelsson
Kassör: Mats Hjerpe
Övriga ledamöter: Magnus Flank, Oskar Johansson, Linus Elfström, Jimmy Svensson och
Johan Davidsson

Tävlingsverksamhet
Sommartouren 2015 inleddes i början av maj och spelades i Nolhaga och på Kesbergsbanan.
Sommartouren avslutades i slutet av september och samlade totalt registrerade resultat från 52
personer i Nolhaga och 30 personer på Kesberget.
Vintertouren 2015-2016 påbörjades i oktober i Nolhaga men avbröts då vi fick möjlighet att
ha vår bana på Rolfs kulle under vintertid. En ny vintertour startades då på Rolfs kulle från
och med november.
Klubbmästerskap 2015 arrangerades lördagen den 13 september. Tävlingen bestod av två
rundor på i Nolhaga (en med ordinarie sträckning och en safari-runda) och samlade 22
deltagare. Klubbmästare blev Magnus Flank. Det blev ingen Dam-klass i år på grund av för få
damer anmälda.

Alingsås Open
Alingsås Open arrangerades lördagen den 29 augusti i Nolhaga. Tillstånd inhämtades från
polisen. Tävlingen var även en deltävling i årets västkusttour (VKT). Detta års 18 hål spelades
på utvalda hål på bergen i Nolhaga plus tillfälliga hål i parken. Som vanligt lades en hel del
jobb ned på planering, att sätta upp skyltar, bära ut korgar och utkastmattor i parken, markera
OB-områden, ordna scorekort, m.m. plus naturligtvis arbetet med administrationen under
själva tävlingen samt nedplockning efter tävlingen. I tävlingen deltog 78 spelare varav 40
spelare i Open, 6 i Dam, 12 i Master, 18 i Advanced och 2 i Junior.

Vinnare i de olika klasserna var:
Open: Tobias Östling
Dam: Eva-Lotta Blom
Master: Patrik Axelsson
Advanced: Linus Pantzar
Junior: Stefan Löwenmark

Aktiviteter för privata grupper
Under året har klubbens utlåningsdiscar lånats ut till olika grupper.

Rolfs Kulle
Vi har åter fått tillstånd att ha en bana på Rolfs kulle, men då enbart den tid då det inte går
några djur där. Banan kommer därför kunna användas vintertid i fortsättningen.

Mariedal
Efter en del försök att få igång en ny bana på Mariedal så insåg vi till slut att det området
kräver med löpande underhåll än vad klubben själv mäktar med. Planerna ligger därmed på is.
En möjlig lösning är om kommunen vill hjälpa till med skötseln, samtal med kommunen om
detta pågår men än så länge har det inte lett fram till något resultat.

Hemsida och forum
Under året har hemsidan underhållits och utvecklats löpande.

Tack
Tack till medlemsdiscs-sponsorerna Snabbtryckeriet Alingsås AB, Pekan VVS AB.
Stort tack till Svenska Frisbeesport Förbundet för stödet under året!
Tack också till Alingsås Kommun och speciellt Kultur & Fritid för givande samarbete!
Tack alla medlemmar och övriga medverkande för ett givande 2015!
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