
     Verksamhetsberättelse 2022

Discgolf
Året 2022 har varit ett bra år för discgolfen. Även om antalet medlemmar (552 st) har minskat 

något från 2021 (655 st) så har vi fortsatt mycket aktivitet på banorna. 

Föreningen har i år fortsatt haft en väldigt god dialog med kommunen om fler banor i Uppsala och 

kommunens lilla bana i Rosendal fick ett totallyft och blev omgjord till en niohålsbana som byggdes

och numera drivs av föreningen. Designer och projektledare för den nya banan var Lasse Jansson.

Kommunen hjälpte till med trädfällning. Banan invigdes den 17e September. 

Tävlingar 

Veckogolf för medlemmar 

Emil Håkansson har ansvarat för Tisdagsgolf (Ultuna) och Mats Melin för Torsdagsgolf och 

Vintergolf (Domarringen/Röbo).

Tisdagsgolfen på Ultuna kunde genomföras under sommaren med nästan ett fullt startfält på 72 

deltagare varje vecka, tre tillfällen var PDGA-sanktionerade. Totalvinnare blev Kymen Modig 

(Open) och Sonja Walldén (Dam), Samuel Karlsson (Junior). 

Torsdagsgolfen hade ett litet mindre startfält men ändå ca 60 deltagare i snitt.

Totalvinnare blev Philip Wallentin (Open), Nina Engström (Dam) och Samuel Karlsson (junior)

Vintergolfen hade ca 50 deltagare varje vecka trots delvis isbana vissa söndagar.

Totalvinnare blev Philip Wallentin (Open), Karine Elihn (Dam) och Anton Monie (junior)

Klubbmästerskapet 2022

Klubbmästerskapet anordnades av Timothy Karlsson och styrelsen. 2022 bjöd på ett nytt 

deltagarrekord på 124 personer. Startfältet delades upp i två pooler som spelade Ultuna på 

förmiddagen och Domarringen/Röbo på eftermiddagen eller tvärtom. Däremellan bjöds det på 

gemensam grillunch på Ultuna som föregående år utgått på grund av covid.

Vinnare

Open: Simon Spånberg

Dam: Sonja Walldén

Motion: Kristoffer Åslund

Junior: Samuel Karlsson



Regionala tourer 2022

Mellansvenska discgolftouren stannade till i Uppsala två gånger på sin tolv tävlingar långa tour. 

Uppsaladeltävlingarna var uppskattade och välbesökta. I hela totalen lyckades UFDKs Jenny 

Söder ta 1:a plats i rec women. 

Ugglans tour var på Ultuna en av sina fem deltävlingar. I touren totalt var det flera UFDK:are som 

presterade väl: i intermediate 2:a plats Tim Burström, 3:e plats Vilgot Rosenberg,

I recreational 2:a plats Linus Lundqvist, I novice women 2:a plats Emma Sund. 

Tjejkastet la en av sina sex deltävlingar på Ultuna. Klubbens bästa placering i totalen var i 

recreational women där Jenny Söder hamnade på 3:e plats. 

Östra Svealandstouren hade en av sina sex deltävlingar på Ultuna. Det var en välbesökt tour av 

UFDK:are, med flera bra placeringar: i recreational 3:e plats Timothy Karlsson, i novice 1:a plats 

Kristoffer Åslund, 3:e plats Marcus Andersson, i pro open women 3:e plats Nina Engström

Partävlingar   

Pippijakten arrangerades 23 april på Ultuna av Lars Jansson, med hela 61 deltagande par. Ett 

samarbete med Uppsala Basket F07 gjorde att fika såldes på plats och basketlaget samlade in 

pengar till sin lagkassa. Det var mycket uppskattat! 

Aveio open arrangerades 27 augusti på Ultuna av Mats Gustafsson på Aveio med stöd av UFDK. 

Det var fullt startfält (36 par) och blev ett lyckat evenemang som troligen kommer att återkomma 

2023. 

Resultat   

Lag-SM i Örebro

UFDKs herrlag bestod i år av lagkapten Emil Håkansson följt av Kymen Modig, Simon Jonsson, 

Philip Wallentin, Tim Hirvonen. De spelade kval men tog sig tyvärr inte vidare till SM efter hård 

konkurrens.

UFDKs damlag bestod av lagkapten Nina Engström följt av Jenny Söder, Karolina Kusnierz, Sonja 

Walldén, Josefin Jehrlander, Madeleine Holm, Karine Ehlin. Laget hamnade på en 15:e plats vilket 

betyder att man får kvala in till SM även nästa år. 

Individuella nationella toppresultat

NT3 Luleå: Kymen Modig 2:a

SM Skellefteå: Kymen Modig 6:a

Master-SM: Lena Benzein 2:a



Företagsevent 
Ludvig Nilsson har varit samordnare för dessa evenemang där företag eller kompisgäng får en kul 

upplevelse tillsammans med en instruktör från UFDK under ca 2 timmar. Alla får en disc och ett 

minne för livet. Det var inte jättemånga event i år men de var ganska stora till antal deltagare. Det 

slutade med 11 event med ca 175 deltagare totalt. De som var instruktörer under året var Ludvig 

Nilsson, Andreas Henriksson, Jens Reimer, Tomas Korseman, Marcus Säwensjö, Johan Eriksson 

och Timothy Karlsson. 

Banorna 
Ultuna:

Har under året fått lite upprustning av tees; befintliga har förbättrats och helt nya Protees har 

byggts. Det har även fördelats ut ett flislass för att minska slitage på underlaget, efter önskan från 

markägaren.

Domarringen-Röbo:

Under året har banan fått en till uppvärmningskorg, ett till flislass för lerbekämpning samt löpande 

underhåll. 

Rosendal: 

Banan har rustats upp och gjorts om under året, från 4 till 9 korgar och hade en nyinvigning 17 

september.

Klubbkläder 

Klubben har tidigare inte haft någon officiell lösning för att beställa klubbkläder, utan man har 

förlitat sig på engångslösningar och enskilda medlemmars initiativ. Förra året så gjordes en 

gemensam beställning via NoName, men efter strul med beställning och leverans så ville man 

undersöka en ny leverantör. 

Efter att ha utvärderat Sportringen, Team Sportia samt en webb-baserad leverantör vid namn Tifosi

så föll valet till slut på Tifosi eftersom de hade absolut lägst priser samt ett bra upplägg där man 

inte behövde göra beställningar i klump, utan varje medlem själv kan beställa när så önskas. 

Tyvärr så upplevde vi återigen utmaningar och problem med beställning och leverans, och detta 

gick styrelsen vidare med och hade en dialog med Tifosi under hösten inför att ta ett beslut om att 

fortsätta eller ej. Tifosi kunde då presentera en åtgärdsplan för nästa säsong som styrelsen ansåg 

att man kunde godta för att ge samarbetet ytterligare en chans 2023. 



Webbsida

Klubbens webbsida har tidigare legat hos IdrottOnline, men eftersom de valde att avveckla den 

funktionaliteten 2022 så har man behövt hitta en ny lösning. Detta drog dessvärre ut på tiden, men 

efter demo och kort testperiod av laget.se så beslutade styrelsen att bygga en Wordpress-sida via 

det webbhotell man använder för sin domän. 

Sidan låg nere mellan 1-14 januari, men är nu uppe och högsta prioritering var att få upp ett 

registreringsformulär för medlemmar. Detta ligger uppe, men mycket innehåll på övriga sidor 

saknas och kommer krävas en del jobb med under kommande år.  

Ultimate

2022 har varit ett år bra år för ultimate utifrån förutsättningarna. Vid slutet av 2021 hade ultimate i 

Uppsala varit kraftigt påverkad av Covid-19, och även fast mycket av restriktionerna var lättade var

det fortfarande många som var tveksamma att träna tillsammans med flera andra i en inomhushall 

och riskera att bli smittad. Men i samband med att Covid-19 lättade sitt grepp över världen började 

även ultimate i Uppsala vakna till liv. Fler återvände till träningarna och verksamheten började 

komma på fötterna igen. I slutet av året anordnade även Uppsala FDK den traditionsenliga 

inomhusturnering Force Fyris - ett gott kvitto på att ultimate i Uppsala är på rätt väg.   

Träningar

Uppsala har haft regelbundna träningar under året, oftast 2 gånger i veckan. Träningsnärvaron har 

stadigt ökat och är nu tillbaka på en liknande nivå som innan Coronapandemin började. 

Force Fyris

Uppsala FDK anordnade den 12:e upplagan av Force Fyris - Uppsalas traditionsenliga 

inomhusturnering. Turneringen var en stor succé, med över 20 deltagande lag från Sverige men 

även internationellt. Ett extra plus i kanten var att det här året lyckades ultimate sektionen involvera

flera spelare i arbetet vilket innebar att turneringen blev bättre, men framförallt var det ingen 

enskild individ som fick ansvara för en outhärdligt arbetsbörda. 

Prestationer

Uppsala FDK deltog i flera turneringar under året. Uppsala anordnande och deltog i Force Fyris. 

Att både spela en turnering medan spelare själva är ansvariga för arrangemanget är svårt, men 

Uppsala lyckades med bravur och slutade på en 13:e plats i turneringen.I slutet av hösten deltog 

Uppsala på Östsvenska Ultimatetouren som anordnades i Stockholm. 

Nybörjarkurser

Under första delen av våren anordnades nybörjarkurser i ultimate frisbee. Kurserna blev en stor 

succé med många deltagare, och flera av deltagarna har närvarat på träningarna anordnade av 



Uppsala FDK. Arbetet med att rekrytera fler personer till sporten fortsätter, men i dagsläget ser det 

ut som Uppsala har en stabil skara ultimatespelare vilket bådar gott för framtiden. 

Allround 

I samband med Klubbmästerskapen i discgolf höll Allround sin tävling Double Trouble på 

fotbollsplanerna i Ultuna. Det var 10 deltagare (5 lag), på prispallen hade vi UFDK-par på andra 

och tredje plats. De tävlande deltog i lunchen som anordnades av UFDK vilket var mycket 

uppskattat.
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