
   

Verksamhetsberä-else för Alingsås Discgolf 2021 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2020 bestå- av: 
Ordförande: Inge Johansson  
Vice Ordförande: Magnus Öman 
Sekreterare: Svante Möller 
Kassör: Mats Hjerpe 
Övriga ledamöter: Oskar Johansson, Johan Johnsson, Magnus Andreasson, Kim Arvidson 

Tävlingsverksamhet 
Sommartouren 2021 inleddes i början av maj och spelades på torsdagskvällar i Nolhaga och 
lördagsförmiddag i Vårgårda. Sommartouren avslutades i slutet av september och samlade totalt 
registrerade resultat från 149 personer i Nolhaga och 98 spelare i Kesberget vilket är än fortsa- 
ökning från föregående år.  
Vinnare Kesberget: 
Open herr: Vilhelm Danielsson 
Open dam: Ella Nadolski 
RecreaTonal: Jakob Gustafsson 
Novice: Robin Wilson 
Junior: Hugo Mellgren 

Vinnare Nolhaga: 
Open herr: Magnus Öman 
Open dam: Ella Nadolski 
RecreaTonal: Jakob Gustafsson 
Novice: Lars Eriksson 

Klubbmästerskapet spelades den 12 september på Nolhaga och Kesberget och samlade fantasTska 90 
deltagare.  Openklassen herrar vanns av Vilhelm Danielsson, open damer av Ella Nadolski, Magnus 
Andreasson tog hem master, Oskar Münter recreaTonal och Hampus Sonesson tog hem junior <18 år.  

Utöver de-a arrangerades också en deltävling på Ymers vintertour samt deltävlingar på RevoluTon 
Race touren på klubbens banor. 

Alingsås Open 
Alingsås open genomfördes 7 augusT och var en av de mer välbesökta deltävlingarna av 
Västkus-ouren och lockade 76 spelare. 



   

MedlemsprestaToner i andra tävlingar 
Det har varit ganska många klubbmedlemmar som har varit ute och tävlat- framförallt i RevoluTon 
Race med en hel del bra individuella placeringar i enskilda deltävlingar. I totalen tog Jakob hem 
förstaplatsen i recreaTonal medan Anton spelade hem en bronsmedalj i novice, snyggt jobbat! 

E- extra omnämnande bör också Christopher Granath ha som spelade hem Intermediateklassen i 
Heatland open! 

Glädjande nog var det också flera tjejer från klubben (8st) som deltog i Ladies Disc som spelades på 
Ymer! De-a är extra härlig a- se då vi sällan hae mer än 1 dam ens på klubbmästerskapet. 

Andra akTviteter under 2020 
Under sommaren hölls (med stöd från kommunen) vår första sommarlovsskola. Det blev en lyckad 
resa precis som året innan. Vi får se hur vi kan toppa det under 2022.  

Under 2021 hölls det för första gången några stycken tjejkvällar-eminent sammanhållet av Ella 
Nadolski. Det hade också resultat då vi både under sommartouren och under KM hade flera tjejer 
med. Nu hoppas vi den trenden kan fortsä-a då tjejerna forfarande är kraeigt underrepresenterade i 
sporten! Tack Tll Discmania som sponsrade tjejkvällarna med discar! 

E- par driving clinics hölls också med Tobias Söderqvist. 

Under året stod vi värdar för förbundets instruktörsutbildning- och e- flertal av medlemmarna deltog 
också och är nu cerTfierade discgolfinstruktörer. 

Under slutet av september arrangerades också en medlemsdag på Mösseberg. Den skedde i form av 
en partävling under ledning av maestro Magnus Öman. Det var e- gäng glada men trö-a medlemmar 
i slutet av dagen där Magnus A och Hugo M fick sTga högst upp på prispallen 

Medlemmar 

Glädjande nog fortsa-e medlemsantalet a- öka ordentligt under 2020. Totalt hade vi vid utgången av 
året 255 medlemmar. Vi ser fram emot a- fortsä-a denna posiTva trend! 

Klubbdiscar och klubbtröjor 

Under året gjordes en två beställningar av discar. Den första blev en blandning med standardtryck då 
vi inte kunde få discar trycka med vår logo, men den senare blev en omgång av laTtude discar med 
klubblogo. 

Pu4ers: 
Sarek, Pure, Harp, Keystone, och Sensei 
Mid: 
Finns någon enstaka orginin och mace kvar 
Driver: 
Diamond, Sapphire, Explorer, River och Essence 

Under året gjordes två beställningar från noname på våra custom made klubbtröjor. Dessutom 
öppnade vi upp webshoppen hos snabbtryckeriet/trycksaksbolaget med fler olika profilprodukter 
såsom tshirts, hoodies, byxor och handdukar.  
Vi har också få- möjlighet a- sälja discar hos Direkten/Tobakshörnan så besök dem gärna om ni vill 
köpa discar! 



   

AkTviteter runt banorna 

Nolhaga 
Under året har det inte gjorts så mycket arbete i Nolhaga av klubben. Det anordnades en dag med 
lövblåsning samt a- det sa-s upp OB-pinnar på hål 1. 

Kesberget 
Under 2021 har en ny bansträckning kommit igång och rönt uppska-ning både bland medlemmar 
och gästspelare. Stort tack Tll det gäng som sliTt med de-a och som fick ihop det så bra! Under året 
erhölls också bidrag Tll tre nya korgar från Vårgårda kommun. 

Hjortgården 
Under året har de 10 befintliga hålen förse-s med nya teer (med konstgräs) och e- par nya hål har 
testats. Stort tack Tll er klubbmedlemmar som sliTt med de-a! Finaniseirngen av de-a har kommit 
via bidrag från Alingsås kommun 
Det har även scoutats fler nya hål som få- godkännande av kommunen vilket borgar för e- roligt 
2022. 

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

● Klubbdiscar 
● 2 st röjsågar med Tllhörande visir/hörselskydd 
● Material för bygge av utkast på Hjortgården 

Övrigt 
Hemsidan har uppdaterats under året. 

Klubben har fortsa- hyra ut discar i Nolhaga parkbad eeer e- iniTaTv från kommunen. Uthyrningen 
har varit lite lägre än året innan- men ingen reklam för det har heller gjorts.. 



   

Sponsorer 
Vi vill passa på a- tacka våra sponsorer under året: 

● Sparbanken i Alingsås 
● Pipelife 
● Börjessons ATV 
● Snabbtryckeriet 
● Halens Golv & Entreprenad 
● Discmania 

Utan ert stöd hade inte vi kunnat ha den akTvitetsnivå som vi hae 

Tack! 
Stort tack Tll Svenska Frisbeesport Förbundet för stödet under året!  
Tack också Tll Alingsås och Vårgårda kommun!  
Tack Tll Direkten/Tobakshörnan för möjligheten a- sälja våra discar hos er! 
Tack alla medlemmar och övriga medverkande för e- givande 2021!  

  

Styrelse och kommittéer för Alingsås Discgolf 
  


