Verksamhetsberä-else för Alingsås Discgolf 2019
Styrelsen
Styrelsen har under 2019 bestå- av:
Ordförande: Inge Johansson
Vice Ordförande: Svante Möller
Sekreterare: Henrik Bergqvist
Kassör: Mats Hjerpe
Övriga ledamöter: Crister Kämpsten, Oskar Johansson och Johan Johnsson

Tävlingsverksamhet
Sommartouren 2019 inleddes i början av maj och spelades på torsdagskvällar i Nolhaga och
lördagsförmiddag i Vårgårda och söndagsförmiddag i Hjortgården. Sommartouren avslutades i slutet
av september och samlade totalt registrerade resultat från 52 personer i Nolhaga och 26 spelare i
Vårgårda och 16 spelare i Hjortgården vilket är i paritet med verksamheten 2018. Det var dock en viss
ökning i Nolhaga jämfört med Vdigare år. Hjortgårdstouren blev inte heller färdigspelad på grund av
a- banan under en lång period var ospelbar på grund av högt gräs. Resultatmässigt så tog Dennis
Augustsson hem segern både i Nolhaga och Kesberget. Discgolfmetrix har använts som verktyg för aföra scorerna.
Vintertouren 2018-2019 påbörjades i oktober i Nolhaga och avslutades i april. Totalt se- var det ca 40
spelare som deltog (vilket är en klar ökning mot Vdigare år). Dennis vann den ordinarie vintertouren
och Johan Davidsson den som spelades från korta tees med mulligans.
Klubbmästerskapet spelades den 21 september på Kesberget/Hjortgården och samlade 18 deltagare.
Openklassen vanns av Dennis, Fredrik Lindström spelade hem master och Elliot Kämpsten tog hem
junior <15 år.
Under senhösten organiserade klubben (Tomi och Tommy) en tvådisc partävling i samarbete med
Mickes discgolf. Tävlingen blev välbesökt med drygt 40 deltagare.
Utöver de-a arrangerades också en deltävling på Ymers vintertour samt tre deltävlingar av RevoluVon
Race på klubbens banor.

Alingsås Open
Den årliga Alingsås Open hölls 2019 den 17 aug och även i år var det en del av västkus-ouren (VKT)
72 deltagare gjorde upp på banan som hade e- antal temporära hål nere i Slo-sparken. Va-en var i
spel på ﬂertalet av de temporära hålen och tog också sin tribut. Efer dagens slut hade följande
vinnare korats:
Open: KrisVan Bengtsson
Open Dam: Soﬁe Björlycke
Masters: Mikael Pe-ersson
Intermediate: Alexander Ahlqvist
Junior I: Albin Jacobsson

Se- Vll klubbprestaVoner var Dennis med 3:e platsen i open den som utmärkte sig mest.

MedlemsprestaVoner i andra tävlingar
PrestaVoner värda a- nämna speciellt under året har e- par rikVga toppar nämligen:
Dennis tog hem si- första junior-SM individuellt och komple-erade si- Vdigare SM-guld i par med ebrons. Dessutom vann han två av deltävlingarna i den
naVonella touren och placerade sig på 6 plats i open i
sammandraget av VKT.
Christopher Granath knep en tredjeplats i
sammandraget på VKT i Intermediate vilket också
inkluderade två delsegrar.
I den nystartade revoluVon race tour så fanns det en
hel del framgångar från klubben- inte minst i
hemmatävlingarna. Här är det dock så många så vi
gratulerar alla Vll en bra prestaVon- ingen nämndingen glömd!
Snyggt jobbat!

Andra akVviteter under 2019
Under 2019 hölls inte så många företagsevenemang. E- gjordes dock för kommunen som var
uppska-at.
Föreningen var på plats lördag och söndag på PotaVsfesVvalen 2019 och gav fesVvalbesökarna
möjlighet a- prova på frisbeegolf. Vi informerade också om sporten, föreningen och banorna i
Alingsås. Vi var hela Vden 2-3 personer från föreningen på plats.
Under lördagen var vi på plats först i Nolhaga 12.00- ca 15.00, enligt önskemål från kommunen då det
var många andra föreningar på plats där. Det var ganska lugnt första halvVmmen i Nolhaga men sedan
kom det en hel del folk. Det var många familjer med barn. Vi hade e- tält med bord, informaVon och
discförsäljning nära första hålet i Nolhaga. Vi hade också beachﬂaggor och skyltar med informaVon
uppsa-a, bland annat en skylt om e- planerat prova-på Vllfälle om två veckor i Nolhaga där man kan
prova på den rikVga banan. De-a var något som eferfrågats Vdigare år och som vi därför såg Vll aha med de-a år. Vi hade med oss föreningens 24 lånefrisbees och många av dessa användes ﬂiVgt.
Vid närmare efertanke så kom vi fram Vll a- det inte var någon bra idé a- ha en minibana utstakad
utan istället så sa-e vi upp två extra korgar på säkert avstånd från varandra på första hålets fairway.
Tillsammans med den ordinarie korgen på första hålet fanns det tre korgar för folk a- prova a- kasta
på. De-a var e- bra koncept då ﬂera familjer/grupper kunde ha en korg var a- prova a- kasta frisbee
på utan a- störa varandra. Vi följde med dom ﬂesta och gav dom hjälp och råd, men det fanns också
dom som var lite mer blyga och ville prova ostört på egen hand. Vi hade ingen speciell pu--tävling i
år, utan vi gav istället bort frisbees Vll utvalda besökare. Främst ungdomar i rä- ålder som inte kastat
frisbee Vdigare, efer dom provat på och vi märkt a- dom hade roligt och visade intresse för sporten.
Totalt gav vi bort ca 38 frisbees.
Framåt treVden började det tunna ut med folk och vi packade då ihop och ﬂy-ade Vll kyrkparken vid
ChrisVnae kyrka där vi fortsa-e mellan ca 15.00 och ca 18.30 enligt samma koncept. Det var många
besökare även där. Kyrkparken är e- rikVgt bra ställe där vi kommer nära fesVvalområdet men har

ändå en rejäl gräsyta a- Vllgå. På söndagen
sa-e vi upp utrustningen igen i Kyrkparken
och var på plats 13.00-ca 17.00. Först regnade
det och då var det ganska lite folk som
provade på, men sedan blev det bä-re väder
och ﬂer besökare. Det var dock absolut ﬂest
besökare på lördagen.
Som uppföljning Vll de-a anordnades också
en prova-på dag i Nolhaga då en lite kortare
slinga sa-es ut bredvid slo-et. InformaVonen
om de-a hade gå- ut dels under
potaVsfesVvalen och dels via vår
facebookgrupp/sida. De-a evenemang var
inte så välbesökt, däremot fungerade
formatet bra för de som var där och provade på- och skulle kunna utvecklas y-erligare i framVden.
Vid inledningen av sommartouren grillades det korv och Svante var eldmästare. Under året bjöds det
också in Vll en afon för a- kolla en av de större discgolfävlingarna i USA via Youtube.

Medlemmar
Glädjande nog ökade medlemsantalet Vll 62 under 2019, vilket är en klar ökning jämfört med 2018
(44) de-a trots a- en del Vdigare medlemmar också valt a- inte förnya medlemsskapet.

Klubbkläder
Under året gjordes en mindre beställning av klubbkläder Vll medlemmar.

Klubbdiscar
Under året köptes nya klubbdiscar in, vilket möjliggjordes tack vare sponsring från företag.
Medlemmarna har 20 kr raba- på priserna på discarna. Följande discar ﬁnns nu som klubbdiscar:
Pu#ers:
Sarek, Harp
Mid:
Compass, Fuse
Driver:
Diamond
Explorer

AkVviteter runt banorna
Nolhaga
Klubben har arbetat med lövröjning på Nolhagabanan samt a- vi inför Alingsås Open också röjde gräs
och sly på e- antal av hålen. Utrustning har vi lånat från kommunen. Kommunen har införskaﬀat
konstgräs a- lägga ut på ordinarie tee, och påbörjade arbetet med det under 2018, de-a fortsa-e
under 2019 men är inte färdigt ännu pga resursbrist hos kommunen.

Kesberget
Under året har hål 3 designats om och innebär nu a- det blivit e- ö-hål med par 4 istället för det
Vdigare par 3. Det har även gjorts skyltar och bankartor för alla hålen vilket gjordes innan revoluVon
race hade sin deltävling på Kesberget.
Projekt 18 hål.
Projektet kring a- bygga ut banan Vll 18 hål har fortsaKontakt har tagits med Hampus Haga på kommunen med två huvudfrågor.
1. Vilka områden får vi lov a- använda?
2. Finns det ekonomisk hjälp a- få av kommunen?
När det gäller den första frågan har klubben få- besked a- ursprungsförslaget som involverade
björkparken inte får godkänt. Nya förslag har sedan lämnats in och där väntar vi på besked.
När det gäller ekonomin har vi lämnat underlag vad det skulle kosta a- bygga ut banan och avvaktar
besked om hur vi går vidare i den frågan också.
PosiVvt är i sammanhanget a- kommunen är mycket posiVva både Vll banan som vi idag har, men
också Vll en utbyggnad. När väl beslut kring Fagraboområdet är fa-at får vi förhoppningsvis eganska snart och posiVvt besked kring våra frågor. En förhoppning med hyfsat stor
verklighetsförankring.
Daniel Castor har Vllsammans med Oskar Johansson supt med i diskussionerna med poliVker,
kommunfolk och intressenter (föreningar) för Fagraboområdet. Likt poliVkerna så är även övriga
föreningar mycket glad över discgolfen, och ser i princip bara vinster med a- vi är många som
Vllsammans använder området, även om det innebär a- vi får ta en viss hänsyn Vll varandra.
Hjortgården
Under året sa-es skyltar med hålkartor upp för varje hål samt en bankarta vid entren Vll Hjortgården.
På e- par, tre hål har också en bit konstgräs lagts ut för a- markera utkasten. Det har blivit e- lyf för
banan. Den ﬁck också go- betyg under deltävlingen i RevoluVon race. Vi vill tacka Beijer byggmaterial
för a- ha sponsrat med material för skyltarna.
Det som tyvärr inte fungerade så bra under året var klippningen av gräset. Vi tog inte in någon extern
entreprenör de-a år och kommunen missade a- klippa gräset vid midsommar som annars är
brukligt. De-a innebar a- delar av banan var ospelbar under stor del av sommaren. Kommunen var
ute och V-ade (från Kultur&FriVd) och var väldigt posiVva.

Inköp/investeringar under året
Under året har följande större inköp gjorts
●
●

Klubbdiscar
Tält Vll klubben

Övrigt
Det har skapats en hemsida för klubben på Facebook. Den ordinarie hemsidan skulle ha rustats upp
under året men det har inte ske- och nya tag kan förhoppningsvis tas med den under 2020.

Sponsorer
Under 2018 tecknades e- treårigt sponsorsavtal med Sparbanken i Alingsås à 5000 kr/år. VikVgt för
de-a är a- vi ska kunna visa upp en ökad akVvitet och a- helst öka antalet medlemmar.
Under 2019 gick Åkericentralen, Sköldbergs VVS och Noah in och blev discsponsorer vilket innebar akostnaderna för inköpet av de nya klubbdiscarna minskade med 16 250 kr.
Beijer byggmaterial sponsrade klubben med material för skyltar Vll Hjortgården.

Tack!
Tack Vll Sparbanken i Alingsås för stödet under 2019!
Tack Vll medlemsdiscs-sponsorerna Åkericentralen, Sköldbergs VVS och Noah!
Tack Vll Beijer byggmaterial!
Stort tack Vll Svenska Frisbeesport Förbundet för stödet under året!
Tack också Vll Alingsås Kommun och speciellt Kultur & FriVd för givande samarbete!
Tack alla medlemmar och övriga medverkande för e- givande 2019!

Styrelse och kommittéer för Alingsås Discgolf

