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LDF Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2014

Styrelsemöten 2014-03-06 , 2014-04-23 , 2014-09-09, 2014-11-21

Årsmöte 2014-04-23 

Discgolf: LDF har haft deltagare på:

 Norrlandstouren: Luleå , Skellefteå , Umeå, Husum, Härnösand

LDF arrangerade:

 kvällsdisc 1ggr/vecka på Heden och  2ggr/v på Serpent , maj – sept.

 deltävling 1, 7/6, singel

 pargolftävling  

 putt och närspelstävling

Discgolfbana
Serpent Hill: 

Arbetskvällar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel 
  under sommaren och tom. senhösten Okt/Nov. Även särskilt inför tävlingen 7/6. 

Hål - röjt träd, plockat stubbar och eldat och spräckt stenar för fairway på nytt hål mellan   
  nuvarande hål 5/6.
- röjt träd, plockat stubbar och eldat och spräckt stenar för fairway på nya hål 16.
- framtida förlängning av hål 2 påbörjad med planering och stödmur av stenar.
- röjt i ruffen för att möjliggöra att kunna köra med klipparen, hål 1,2,3,4,5.
- minigrävare Sören , Har grävt upp stubbar på hål 1, 14/15 , nya 16 och vid container.
                                   Även grävt och planerat marken på nya 16.    
                                  ( LDF plockat ihop stubbarna . )

Markberedn.
- vi har kört ut barkmull och ny jord + sått gräs på:

 hål 1 , fairway  + stenröjning  ( eldsprängning )

 hål 4 , fairway  + stenröjning  ( eldsprängning )

 hål mellan 5/6  markberedning + stenröjning  ( eldsprängning )

 hål 12 , utkast + väg till utkast 

 hål nya 16 , schaktning med stor frontlastare, sörens minigrävare + stensprängn.

Röjsåg - Danne har fällt sly i ruffen kring alla hålen

Klippning - klippt alla öppna gräsytor med klipparen o röjsåg  tom. början av okt.

Container - skruvat ihop brädfodring baksida + långsida.
- målat baksida och långsida i faluröd färg.

Discgolfbana
Heden :

- städning och mindre justeringar och uppdatering av bankartor på infotavlan

Ultimate: - spel på söndagar i Björkskatahallen.


