
 

 

 
 
 

Verksamhetsplan för Alingsås Vårgårda Discgolf 2021 
 

Covid 19 
Den pandemi som utvecklades under 2020 hade en stark inverkan på föreningens verksamhet- både i 

positiv form av en stark medlemstillströmning, men också i form av att vi fick ställa in vår vintertour 

på grund av restriktionerna/rekommendationerna som gällde för idrottsverksamhet.  Givetvis 

kommer detta även påverka verksamheten under 2021, men vi hoppas också att restriktionerna för 

exempelvis utomhusidrott ska lätta då bland annat folkhälsomyndigheten varit tydliga med att 

motion är viktigt för folkhälsan trots Covid. 

Öka intresset för sporten och föreningen och ökad kännedom om våra banor 
Under 2021 kommer klubben försöka genomföra ett antal olika aktiviteter för att ge allmänheten 

möjlighet att prova på discgolf några aktiviteter. Exempel på dessa är: 

• Medverkan vid potatisfestivalen med prova-på aktiviteter 

• Sommarlovsskola för ungdomar likt den som utfördes 2020 

• Tjejkvällar, den som gjordes 2020 var väldigt uppskattad och konceptet kan utvecklas 

• Möjligen utvecklas någon aktivitet i anslutning till ”Lights in Alingsås”. 

Budgetbehov: Beroende på omfattning av aktiviteterna och exempelvis hur mycket discar som ges 

bort som priser. Det kommer dock även 2021 finnas möjlighet att söka bidrag för 

sommarlovsaktiviteter, men också för prova på-verksamhet för personer i andra åldrar. XXX kr 

reserveras för denna typ av aktiviteter 

Bibehållet medlemsantal 
Klubben har som långsiktigt mål att attrahera fler medlemmar och speciellt juniorer. Delar av de 

aktiviteter som är riktade mot allmänheten och kännedomen om banorna har också detta syfte. 

Eftersom medlemstillströmningen under 2020 var kraftig kommer målet för 2021 vara att bibehålla 

den medlemsnivån och utveckla verksamheten för att erbjuda medlemmarna mervärde. Det är 

fortsatt önskvärt att öka andelen kvinnor och juniorer i föreningen. 

I denna anda planeras medlemsaktiviteter i linje med: 

• Medlemsresa/partävling (motsvarande den som genomfördes till Ale 2020) 

• Medlemsdag med grillning under våren 

• Avslutningsfest/årsfest 

Budgetbehov: xxxxx kr 

Utbildningar 
Förhoppningsvis kan vi få arrangera en instruktörsutbildning i Alingsås/Vårgårda, förbundet har 

kontaktats men på grund av Covid har planeringen inte kommit längre. 

Möjligheten att på ett mer organiserat sätt få tips/träning före speltillfällena under primärt 

sommartouren är en annan aktivitet som planeras. 



 

 

 
 
 

Förhoppningsvis kommer även någon clinic erbjudas, likt den kring drivning som erbjöds under 2020. 

Budgetbehov: Instruktörsutbildningen är inte förknippad med några kostnader för föreningen utifrån 

den information vi erhållit. Inte heller kräver en organiserad träning sommartid någon direkt budget. 

Om det däremot skulle ske en organiserad vinterträning så skulle det kunna innebära kostnader för 

lokaler. En clinic kommer att finansieras av deltagaravgifter. 

Tävlingar 
Under 2021 är avsikten att dels uppmuntra regelbundet spel i form av samt i form av Sommartouren 

torsdagar, lördagar och söndagar. Även vintertour kommer att arrangeras lördag-söndag. Detta kan 

också komma att kompletteras med ytterligare speltillfällen om intresse finns. Tävlingar kommer 

arrangeras i form av: 

• Klubbmästerskap, 

• Alingsås Open kommer att arrangeras som en del av Västkusttouren, 

• Funderingar finns kring eventuella andra tävlingar både i Vårgårda och Alingsås (2 eller 3-

discutmaning), 

• Två deltävlingar på Revolution race tour kommer samarrangeras (Nolhaga, Kesberget). 

Det finns funderingar på att arrangera någon form av seriespel i par-format som ett sätt att ersätta 

touren när den inte kan spelas på grund av Covid-restriktioner. 

Budgetbehov för tävlingarna: Alingsås Open är självfinansierande (och ger i bästa fall ett litet 

överskott) och övriga arrangemang är också huvudsakligen självfinansierande eller generar ett 

överskott. 

Discuthyrning/discförsäljning och discutlåning 
Vi kommer under 2021 fortsätta att hyra ut discar i Nolhaga parkbad. Discförsäljning sker genom 

klubben men andra kanaler kommer också att undersökas.  

Tillgängligheten på discar att trycka som klubbdiscar är för tillfället kraftigt begränsad, men 

förhoppningsvis ändrar situationen sig under våren. 

Discutlåning (kostnadsfritt) bör ske till skolor eller andra ideella organisationer, personer som vill 

prova på i samband med sommar/vintertour samt till kompisar till klubbmedlemmar (dock i 

begränsad omfattning). 

Klubbdiscar har också använts som priser för sommarlovsaktiviteter och prova-på aktiviteter. Dessa 

kostnader har då täckts av bidrag från kommunen. 

För ändamålet kommer nya klubbdiscar att köpas in.  

Budgetbehov: Beror på storleken av discorder. Vid en beställning om 200 discar är kostnaden 10-

20 000 kr beroende på vilken typ av discar. Detta ska sedan generera intäkter till klubben men binder 

kapital. En möjlighet att sänka kostnaden för klubben är att sälja sponsorsplats på discarna. 



 

 

 
 
 

Klubbkläder 
En ny kollektion av klubbkläder kommer tas fram i och med namn- och logobyte. Lösningen ska 

förhoppningsvis bli mindre administration för föreningen. Just nu pågår diskussioner med två olika 

tänkbara leverantörer. 

Banorna 

Nolhaga 
I Nolhaga kan det bli aktuellt med arbetsinsatser främst gällande lövrensning innan Alingsås Open 

samt under vintertouren. I övrigt kommer det bli konstgräs på de långa utkasten, men det är 

kommunen som sköter detta. Under året kommer också möjligheten att få till pro-teer i Nolhaga att 

undersökas. 

Kesberget 
Kesberget fortsätter att drivas och utvecklas. Banskylt kommer sättas upp där sponsorsnamn är 

publicerade. Dragningen som utvecklades under 2020 kommer att ändras på grund av klagomål och 

funderingar på livslängden på några andra hål (konkurrens om utrymmet med andra föreningar). En 

del gamla utkast kommer att ersättas med nya och konceptet med antingen dubbla korgplaceringar 

eller två teer på olika hål kommer fortsätta utvecklas. Nya skyltar kommer att sättas upp vid utkasten 

på samtliga hål under 2021. 

En invigning av banan planeras som en separat aktivitet under våren/början av sommaren. 

Budgetbehov: xxxx kr. 10 stycken hålskyltar har donerats av Vårgårda kommun. 

Hjortgården 
Banan kommer att utvecklas under året. Teer kommer att byggas på de 10 befintliga hålen och ett 

förslag till hur en 18-hålsslinga skulle kunna se ut ska tas fram. Eventuellt kommer ett par hål röjas 

och provspelas under 2021. Allt sker i samråd med kommunen. 

Budget: Uppskattat budgetbehov för byggnation av teer 51 000 kr. Detta täcks av bidrag från Alingsås 

kommun som redan har beviljats. Dessutom följer ett budgetbehov med från 2020 då slaghack 

köptes in men aldrig fakturerades. Kostnad 22 000 kr. Även kostnader för underhåll /arbetsdagar ca 

3000 kr 

Sponsring/företagsaktiviteter 
Klubben och dess medlemmar kommer att mer aktivt undersöka möjligheten till sponsorintäkter 

såväl när det gäller klubbdiscar, klubben som helhet och Hjortgården/Kesberget specifikt.  Även 

möjligheten att arrangera företagsevenemang där klubben bistår med discar/instruktör och priser 

kommer undersökas. 

Budgetbehov: Aktiviteterna ska generera ett överskott och kräver därför inget särskilt 

budgetutrymme. 

Bidrag 
Klubben kommer vid behov ansöka om bidrag för vidare utveckling av klubben och våra banor. 


