
 
 
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Alingsås Discgolf 2017 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2017 bestått av: 

Ordförande: Inge Johansson  

Vice Ordförande: Olle Samuelsson 

Sekreterare: Henrik Bergqvist 

Kassör: Mats Hjerpe 

Övriga ledamöter: Crister Kämpsten och Christian Novarino 

Tävlingsverksamhet 
Sommartouren 2017 inleddes i början av maj och spelades på torsdagskvällar i Nolhaga och 

lördagsförmiddagar i Vårgårda. Sommartouren avslutades i slutet av september och samlade totalt 

registrerade resultat från 48 personer i Nolhaga och 30 spelare i Vårgårda vilket är i paritet med 

verksamheten 2016. Resultatmässigt vann åter Kristian Bengtsson i Nolhaga och Stellan Modigh i 

Vårgårda medan Crister Kämpsten var den som deltog flest gånger. Positivt var att det deltog några 

nygamla spelare samt några helt nya spelare. Under säsongen fasades också discgolfmetrix in som 

verktyg för att föra scorerna. 

Vintertouren 2017-2018 påbörjades i oktober i Nolhaga. 

Klubbmästerskapet spelades den 9 september i Nolhaga och efter en dramatisk uppgörelse på sista 

hålet besegrade Johan Davidsson den regerande mästaren Olle Samuelsson i Open. Crister 

försvarade sin mästartitel i Master och Dennis tog hem juniorklassen. Tyvärr deltog inga damer i 

klubbmästerskapet. 

Alingsås Open 
Den årliga Alingsås Open hölls 2017 den 13 maj och även i år var det en del av västkusttouren (VKT) 

72 deltagare gjorde upp på banan som hade ett antal temporära hål nere i Slottsparken. Vatten var i 

spel på flertalet av de temporära hålen och tog också sin tribut. Efter dagens slut hade följande 

vinnare korats: 

Open: Kristian Bengtsson 

Open Dam: Elin Clarenäs 

Masters: Mikael Pettersson 

Advanced: Jesper Karlsson 

Junior I: Jesper Persson 

Sett till klubbprestationer var Olle 4:a i Master och Dennis delad 2:a i juniorklassen 



 
 
 

 

 

Medlemsprestationer i andra tävlingar 
Prestationer värda att nämna speciellt under året är att Olle placerade sig trea i Masters i 

sammandraget av VKT (med en delseger) och Dennis placerade sig också trea i sammandraget i junior 

och Jonathan 8 i advanced. 

När det gällde den Nationella touren (NT) så inleddes den bra i Västervik där Stellan Modigh var på 

hugget och knep en andraplats i Masters.  Olle fick med sig en femteplats från samma tävling. 

Notervärt också att Dennis gjorde premiär på den nationella touren när den spelade i Ale. 

 

Andra aktiviteter under 2017 
Under 2017 anordnades det events för WSP och Pharmadule Emtunga i Nolhaga. Under 

Equmeniakyrkans möte i Vårgårda ordnade föreningen under två dagar aktiviteter på Tånga Hed och 

Kesbergsbanan där ca 20 personer deltog (Ålder 10 år och uppåt). Vid ett tillfälle hyrdes även discar 

ut till Mattias kök&bar och Mattias var positiv till att framöver göra något tillsammans.  Under åren 

hyrdes även discar ut vid något tillfälle till privatpersoner.  

Föreningen var även närvarande under potatisfestivalen- om än under en ganska begränsad tid. De 

som ville fick tillfälle att testa på att kasta/putta mot uppsatta korgar i kyrkparken. Det var även 

puttävling där man kunde vinna en disc samt att man kunde köpa discar på plats. 

Under sommaren deltog föreningen också i kommunens initiativ Happy Friday. Evenemanget riktar 

sig främst mot ensamkommande nyanlända men även mot ungdomar i stort. Tanken var att de skulle 

få prova på olika aktiviteter som sker i föreningsform i kommunen. Klubben var med vid två tillfällen 

och ett tredje som var planerat till Hjortgården blev inställt.  

Aktiviteter runt banorna 
Nolhaga 

Under året har banan skötts väl, främst tack vara ett projekt där Alec haft möjlighet att lägga mycket 

tid på att underhålla banan.  I slutet av säsongen har det även varit dialog med kommunen och 

resultatet blev att det kommer från kommunens sida investeras i konstgräs för att lägga ut på 

utkasten i Nolhaga, exakt tidplan är osäker. Klubbens förslag hade innan varit att vi skulle lagt ut 

begagnat konstgräs men det blir nytt av samma typ som den nya banan i Sollebrunn.  

Kesberget 

Under året har det skett en del löpande underhåll och även något träd har tagits ner. Under hösten 

har det även testats att flytta utkastet på hål ett närmare ingången till orienteringsstugan. Detta dels 

för att det funnits ett riskmoment vid utkast från ordinarie men också för att frigöra ursprunglig 

fairway på ett annat sätt vid eventuellt ytterligare hål på banan. 



 
 
 

 

Hjortgården 

Under året har underhållet varit eftersatt. Kommunen klippte veckan efter midsommar hålen (dock 

inte den delen av hål 5 närmast utkastet). Klubben hade sedan en arbetsdag där sly röjdes och gräset 

i ravinen på hål 5 röjdes.  Det behövs dock mer insatser för att banan ska få riktigt liv och att folk inte 

ska undvika att åka dit för man är trött på att leta disc.  Diskussion kring banan hålls med 

orienteringsklubben också som är intresserade av den och också har köpt in 20 discar för sina egna 

evenemang.  

Sollebrunn 

Kommunen har byggt en ny bana i Sollebrunn vid Erska kyrka. Daniel Castor har varit rådgivande i 

utformningen av banan. 

 

 Inköp/investeringar under året 
Under året har inga stora investeringar gjorts. Det som inhandlats har varit ett campingbord som kan 

användas vid olika evenemang. Ett par krattor samt drivmedel och förbrukningsmateriel till 

röjsågar/trimmers har också inhandlats under året.  

 

 


