
                                                                    

Verksamhetsplan för Alingsås Vårgårda Discgolf 2022 

Covid 19 
Den pandemi som nu varit 2020-2021 har ha7 en stark inverkan på föreningens verksamhet- både i 
posi>v form av en stark medlems>llströmning, men också i form av aB vi delvis fåB ställa in 
ak>viteter på grund av restrik>onerna/rekommenda>onerna som gällde för idroBsverksamhet.  
Effekterna kommer vi få fortsäBa aB påverka oss, men förhoppningsvis i allt mindre omfaBning (i alla 
fall när det gäller de nega>va effekterna) 

Öka intresset för sporten och föreningen och ökad kännedom om våra banor 
Under 2022 kommer klubben försöka genomföra eB antal olika ak>viteter för aB ge allmänheten 
möjlighet aB prova på discgolf några ak>viteter. Exempel på dessa är: 

● Medverkan vid pota>sfes>valen med prova-på ak>viteter 
● Sommarlovsskola för ungdomar likt den som uQördes 2020 och 2021 
● Tjejkvällar, de som hölls 2021 var lyckade och bidrog >ll såväl fler medlemmar som fler som 

deltog i exempelvis klubbmästerskap. Konceptet kommer aB fortsäBa utvecklas. 
● Möjligen utvecklas någon ak>vitet i anslutning >ll ”Lights in Alingsås”. 

Budgetbehov: Beroende på omfaBning av ak>viteterna och exempelvis hur mycket discar som ges 
bort som priser. Behovet av medel beror på vilka möjligheter det finns från kommunen aB söka 
medel. Under 2021 erhölls bidrag för sommarlovsskolan, och tjejkvällarna sponsrades bland annat av 
Discmania.   5000 kr reserveras för denna typ av ak>viteter 

Bibehållet medlemsantal 
Klubben har som långsik>gt mål aB aBrahera fler medlemmar. Delar av de ak>viteter som är riktade 
mot allmänheten och kännedomen om banorna har också deBa sy7e. E7ersom 
medlems>llströmningen har varit kra7ig under både 2021 och 2021 blir målet aB bibehålla antalet 
medlemmar samt aB utveckla verksamheten för aB erbjuda medlemmarna mervärde. Det är fortsaB 
önskvärt aB öka andelen kvinnor och juniorer i föreningen. 

I denna anda planeras medlemsak>viteter i linje med: 

● Medlemsresa/partävling (motsvarande den som genomfördes >ll Ale 2020) 
● Medlemsdag med grillning under våren 
● Avslutningsfest/årsfest 

Budgetbehov: 10000 kr 

Utbildningar 
Under året hoppas vi aB kunna etablera någon form av etablerad träningsverksamhet, utöver de 
normala tourerna. DeBa hänger dock på aB vi kan få ihop en grupp som kan hålla i dessa träningar så 
aB inte allt arbete står och faller med en person. 

Förhoppningsvis kan vi även under året få >ll någon clinic. 

Budgetbehov: En organiserad träning sommar>d kräver inte någon direkt budget. Om det däremot 
skulle ske en organiserad vinterträning så skulle det kunna innebära kostnader för lokaler. En clinic 
kommer aB finansieras av deltagaravgi7er. 



                                                                    

Tävlingar 
Under 2022 är avsikten aB dels uppmuntra regelbundet spel i form av samt i form av Sommartouren 
torsdagar, lördagar och söndagar. Även vintertour kommer aB arrangeras lördag-söndag. DeBa kan 
också komma aB kompleBeras med yBerligare spel>llfällen om intresse finns. Tävlingar kommer 
arrangeras i form av: 

● Klubbmästerskap 
● Partävling Kesberget 
● Alingsås Open kommer aB arrangeras, 
● Matchspelstävling Hjortgården 
● Trilogy? 
● Två deltävlingar på Revolu>on race tour kommer samarrangeras (Nolhaga, Kesberget). 

Budgetbehov för tävlingarna: Alingsås Open är självfinansierande (och ger i bästa fall eB litet 
överskoB) och övriga arrangemang är också huvudsakligen självfinansierande eller generar eB 
överskoB. 

Discuthyrning/discförsäljning och discutlåning 
Vi kommer under 2022 fortsäBa aB hyra ut discar i Nolhaga parkbad. Discförsäljning sker genom 
klubben samt hos Direkten/Tobakshörnan, men andra kanaler kommer också aB undersökas.  

Discutlåning (kostnadsfriB) bör ske >ll skolor eller andra ideella organisa>oner, personer som vill 
prova på i samband med sommar/vintertour samt >ll kompisar >ll klubbmedlemmar (dock i 
begränsad omfaBning). 

Klubbdiscar har också använts som priser för sommarlovsak>viteter och prova-på ak>viteter. Dessa 
kostnader har då täckts av bidrag från kommunen. 

Budgetbehov: Just nu finns det  eB rimligt lager av klubbdiscar (förutom Midrange). Om det skulle 
beställas midranges bedöms kostnaden >ll ca 10 000 kr. 

Klubbkläder 
Klubbkollek>onen har tagits fram och utgörs av: 

Funk>ons Tshirt, Piké samt träningsjacka från Noname som är ”officiella  tävlingskläder) 

Tshirt, shorts, byxor, keps, handduk mm via snabbtryckeriet och Trycksaksbolaget 

Budgetbehov: Medlemmarna köper produkterna direkt från leverantörerna. I kollek>onen som säljs 
via Snabbtryckeriet/trycksaksbolaget får klubben en viss provision per såld ar>kel. 

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 deBa. Under året kommer också möjligheten aB få >ll pro-teer i Nolhaga aB 
undersökas. Hål 18 kommer aB flyBas, kostnaderna för deBa kommer dock aB landa på kommunen.  
Nya hålskyltar kommer aB behövas på Nolhaga. 

Budgetbehov: Hålskyltar ca 2000 kr. 



                                                                    

Kesberget 
Kesberget fortsäBer aB drivas och utvecklas. Banskylt kommer säBas upp där sponsorsnamn är 
publicerade.  

En invigning av banan planeras som en separat ak>vitet under våren/början av sommaren. 

Budgetbehov: Eventuellt tryck av hålskyltar ca 2000 kr. Sponsorskyltar på hålen görs av 
Snabbtryckeriet som del av deras sponsorsengagemang. Det föreslås köpa in nya korgar >ll Kesberget 
kostnad ca 80 000 kr. Bidrag kommer sökas men investeringen föreslås göras oavseB. 

Hjortgården 
Banan kommer aB fortsäBa utvecklas under året. Troligen kommer 5 nya hål aB tas i bruk under 2022 
(>ll totalt 15 hål) 

Budget: UppskaBat budgetbehov för 5 nya hål 40-50 000 kr. Bidrag kommer aB sökas från Alingsås 
kommun. 

Sponsring/företagsak>viteter 
Klubben och dess medlemmar kommer aB mer ak>vt undersöka möjligheten >ll sponsorintäkter 
såväl när det gäller klubbdiscar, klubben som helhet och Hjortgården/Kesberget specifikt.  Även 
möjligheten aB arrangera företagsevenemang där klubben bistår med discar/instruktör och priser 
kommer undersökas. 

Budgetbehov: Ak>viteterna ska generera eB överskoB och kräver därför inget särskilt 
budgetutrymme. 

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


