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LDF Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen vill lämna följande information kring verksamheten 2016

Styrelsemöten  2016-02-11, 2016-04-21, 2016-08-22

Årsmöte 2016-04-21 

Discgolf: LDF har ordnat:

 LDF PreCamp Järva 2016-04-15,16,17

LDF har haft deltagare på:

 Norrlandstouren: Luleå , Skellefteå , Härnösand, Sunsvall, Husum, Umeå.

 VM Emporia Kansas, USA 

LDF arrangerade:

 Kvällsdisc 1ggr/vecka på Heden och  2ggr/v på Serpent , maj – sept. PDGA sank.

 Norrlandstouren deltävling 1, 4/6, singel

 Pargolftävling  

 Trilogy Challenge

 One Disc Competition

Discgolfbana
Serpent Hill: 

Arbetskvällar - många gånger från i Maj på kvällar och helger, fortlöpande med kort varsel 
  under sommaren och t o m senhösten Okt/Nov. Även särskilt inför tävlingen 4/6. 

Hål - tillverkat och placerat ut 3st broar över diken i tryckimpregnerat virke.
- mellan nuvarande hål 5/6: färdigställt  markberedning på fairway för nytt hål 
- hål 17: nytt utkast förberett på en ny jordhöjd som färdigställts med traktorhjälp

                                            ( planeras  klart för spel 2017 )
- hål 17:  trädfällning för ny förlängd fairway ( planeras  klart för spel 2017 )
- hål 16 nya: nytt utkast gjordes innan LO2016 och dike för avrinning har färdigställts.
- övriga hål, mindre markberedningar och justeringar på de flesta hålen.

Korgar - sett över alla korgar och bättringsmålat några med zinkfärg

Röjsåg - Danne har fällt sly i ruffen kring alla hålen

Klippning - klippt alla öppna gräsytor med klipparen och röjsåg regelbundet  t o m början av okt.
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Discgolfbana
Heden :

- mindre justeringar och uppdatering av bankartor på infotavlan

Discgolfbana
Hertsö Kullar: 

Förstudie - LDF har tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen undersökt 
  och planerat för att skapa en  9-håls Discgolfbana vid Hertsö kullar i 
  anslutning till Miljögården.

Design - LDF har utifrån rådande markförhållanden designat  9 hål för 
  ungdom / junior och motionsnivå.
- En enkel bankarta har framställts.

Ansökan - LDF har sökt anläggningsbidrag hos:

 Norrbottens Idrottsförbund  - bifall.

 Luleå Kommun  - bifall

- Projektstart 2017-02-01

 Arrende-avtal är skrivet

 Offertförfrågan på korgar- och utkastskyltar är utskickat.

 Design utkastskyltar och bankarta påbörjat
 
 

Ultimate: - spel på söndagar i Björkskatahallen.  Oktober – April.


