Verksamhetsberättelse för Alingsås Discgolf 2020
Styrelsen
Styrelsen har under 2020 bestått av:
Ordförande: Inge Johansson
Vice Ordförande: Magnus Öman
Sekreterare: Svante Möller
Kassör: Mats Hjerpe
Övriga ledamöter: Crister Kämpsten, Oskar Johansson och Johan Johnsson

Tävlingsverksamhet
Sommartouren 2020 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 ca 100 personer i Nolhaga och 87 spelare i
Vårgårda och 67 spelare i Hjortgården vilket är mer än fördubblingar jämfört med föregående år.
Resultatmässigt så var det spridda vinnare Dennis plockade hem Nolhaga, Kristian Bengtsson
Kesberget och Johan Davidsson Hjortgården. Discgolfmetrix har använts som verktyg för att föra
scorerna.
Vintertouren 2019-2020 påbörjades i oktober i Nolhaga och avslutades i april. Totalt sett var det ca
40 spelare som deltog. Olle Samuelsson vann den ordinarie vintertouren och Tomas Svahn den som
spelades från korta tees med mulligans.
Klubbmästerskapet spelades den 5
september på Nolhaga och Kesberget och
samlade fantastiska 55 deltagare.
Openklassen vanns av Magnus, Fredrik
Lindström försvarade master och Hampus
tog hem junior <15 år, Jessica tog ohotat
hem damklassen.
Utöver detta arrangerades också en
deltävling på Ymers vintertour samt en
deltävling på Revolution Race touren på
klubbens banor.

Alingsås Open
Alingsås open ställdes in på grund av Covid

Medlemsprestationer i andra tävlingar
Klubben deltog för första gången på länge i lag-DM där vi efter några tuffa matcher ( en vinst och två
förluster) slutade på sjätte plats. Tävlingen avgjordes i Onsala men gav mersmak för spelformen och
förhoppningsvis återkommer den under 2021.
Snyggt jobbat!

Andra aktiviteter under 2020
Under 2020 hölls inte så många företagsevenemang. I Alingsås gjordes dock ett för kommunen och
ett annat för Sparbanken Alingsås. Utöver det hölls också en introduktion för ett gäng
fotbollsungdomar i 10-årsåldern som var väldigt uppskattat.
I Vårgårda hölls det också under året ca 5 prova på tillfällen för företag och skolpersonal.
Under sommaren hölls (med stöd från kommunen) vår första sommarlovsskola. Det blev en succé
med mellan 20-30 deltagare vid de olika tillfällena och något som gav blodad tand. Det gav också ett
välbehövligt tillskott i juniorleden i föreningen (vilket också visade sig på klubbmästerskapet).
Superkul och vi hoppas kunna upprepa det 2021! Även tjejkvällen som hölls i samband med detta gav
blodad tand.
Ett par drivning clinics anordnades i regi av Tobias Söderkvist- intresset var stort och platserna tog
slut på ett par timmar.
Under slutet av september arrangerades också en medlemsdag på Ale Discgolfcenter. Den skedde i
form av en partävling under ledning av maestro Magnus Öman. Det var ett gäng glada men trötta
medlemmar i slutet av dagen där Edwin och Alexander fick stiga högst upp på prispallen

Medlemmar
Glädjande nog ökade medlemsantalet lavinartat till 142 under 2020, vilket är mer än en dubblering
av antalet medlemmar.

Klubbdiscar
Under året gjordes en kompletterande beställning av klubbdiscar. Medlemmarna har 20 kr rabatt på
priserna på discarna. Följande discar finns nu som klubbdiscar :
Putters:
Sarek, Pure, Harp, Pearl
Mid:
Compass, Fuse, Mace
Driver:
Diamond, Explorer

Aktiviteter runt banorna
Nolhaga
Under året har det inte gjorts så mycket arbete i Nolhaga av klubben.

Kesberget
Kesberget fick efter mycket idogt arbete av medlemmarna färdigt utbyggnaden av banan från 10 till
18 hål. Det tog närmare 15 arbetsaftnar och en del tid av entusiaster däremellan men
klubbmästerskapet blev en slags invigning och banan har fått mycket positiva omdömen så långt.
Dessvärre så har det blivit vissa klagomål och det kommer att bli lite ändringar som följd. Fler hål står
också i tur att få nya utkast under 2021. Vi har också tecknat ett nyttjanderättsavtal med Vårgårda
kommun för området. Generellt så har dock intresset ökat kraftigt även här och banan har fler
registrerade rundor i UDisc än exempelvis Nolhaga.
Utbyggnaden har möjliggjorts genom att klubben fick ett bidrag från Vårgårda kommun på 75 000 kr.
Hjortgården
Under året investerades det i en slaghack som dras av en fyrhjuling. Fyrhjulingen har Börjessons ATV
vänligen lånat ut till oss. Investeringen gjorde att vi har kunnat hålla banan i gott spelbart skick hela
sommarsäsongen vilket är en väldig skillnad mot 2019. Investeringen möjliggjordes delvis av ett
bidrag från RF-SISU på 10 000 kr. Vi har även scoutat några möjliga nya hål för Hjortgården.
Under 2020 lämnade vi också in en ansökan till Alingsås kommun för medel att bygga teer på
Hjortgården.
Som en följd av ansökan har vi också fått ett skötselavtal med kommunen rörande området för
banan.

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

Klubbdiscar
Slaghack (dock har den inte fakturerats ännu då det var en osäkerhet om hur väl den skulle
fungera, fakturan kommer under 2021)

Övrigt
Hemsidan har uppdaterats under året.
Klubben har börjat hyra ut discar i Nolhaga parkbad efter ett initiativ från kommunen. Uthyrningen
har också gått bättre än förväntat.

Nytt namn och logo
Under 2020 hölls en tävling om nytt namn och ny logo för
klubben för att bättre avspegla den verksamhet som också finns i
Vårgårda. Vi initierade också arbetet med att skapa sektioner för
Vårgårda och Alingsås. Resultatet är att det förhoppningsvis på
årsmötet kommer att tas beslut om Alingsås Vårgårda Discgolf
och ny Logo tillsammans med stadgeändringar för att inrätta sektioner i klubben.

Sponsorer
Under 2020 tecknades ett nytt sponsorsavtal med Sparbanken i Alingsås (för 3 år framåt), avtalet
innebar en ökning mot tidigare sponsorsnivå. I övrigt har vi fått låna fyrhjuling av Börjessons ATV.

Tack!
Tack till Sparbanken i Alingsås för stödet under 2020!
Tack till Börjessons ATV!
Stort tack till Svenska Frisbeesport Förbundet för stödet under året!
Tack också till Alingsås och Vårgårda kommun!
Tack alla medlemmar och övriga medverkande för ett givande 2020!

Styrelse och kommittéer för Alingsås Discgolf

