
       Verksamhetsplan 2023

Discgolf

Styrelsen och bangruppen har under 2022 haft fortsatt kontakt Uppsala kommun. Intresset från 

kommunen att anlägga discgolfbanor har ökat och de har varit väldigt lyhörda på våra diskussioner

kring nya och existerande banor. Målet från UFDK är att bygga en 9-12-hålsbana under första 

halvan av 2023 i Flogsta samt föra en dialog om att få till en 18-håls tävlingsbana som skulle 

kunna byggas av kommunen under 2023 eller 2024.

Tävlingar

Lokala arrangemang

Klubben ska under året anordna 

• en säsongsstart för medlemmar, Spring disc,

• under sommarhalvåret (ungefär april - september), veckotävlingar på 

• Ultuna, tisdagsgolf, och

• Domarringen-Röbo, torsdagsgolf, 

• Klubbmästerskap

• Veckotävling på vinterhalvåret (ungefär oktober-mars), Vintergolf

Övriga arrangemang där UFDK inte är huvudansvarig

Styrelsen ska ta fram ett underlag som tydliggör för arrangörer vad vi erbjuder och vill ha ut av ett 

evenemang. Klubben ska skapa ett bra samarbete med arrangörer och uppmuntra till att anlägga 

tävlingar i Uppsala. 

Exempel på tävlingar som har varit här tidigare och skulle kunna komma igen: 

Pippijakten, Aveio DGO, Mellansvenska discgolftouren, Östra svealandstouren, Ugglan tour, 

Tjejkastet, Trilogy challenge. 

Deltagande i nationella tävlingar

Lag-SM Herr: Lagkapten: Simon Spånberg

Lag-SM Dam: Lagkapten: Nina Engström Åslund

Bangrupp 2023

Bangruppen ska fortsätta sitt arbete med att förbättra och underhålla klubbens banor.



Grow the sport 

Företagsevenemang

Klubben kommer fortsatt att erbjuda företagsevenemang inom discgolf, och intresseanmälan för 

detta kommer att göras via formulär på webbsidan. Initiativet saknar för närvarande en ansvarig. 

Introduktion för nya

Introduktions- och träningstillfällen är ofta något som efterfrågas av framförallt nya spelare och 

styrelsen har som ambition för 2023 att hitta ett format som möjliggör ett antal sådana. För att 

kunna genomföra detta behöver man tillsätta en ansvarig samt rekrytera frivilliga instruktörer. 

Kommunikation

Anslagstavlor

De anslagstavlor som finns uppsatta på framförallt Ultuna och Domarringen är i stort behov av 

uppdatering. Styrelsen har för avsikt att genomföra en uppfräschning av dessa under året. 

Discord

En Discord har skapats för klubben där tanken är att bjuda in till en annan typ av 

kommunikationskanal med andra möjligheter än vad Facebook kan erbjuda. Du kan läsa mer om 

Discord, samt ladda ned appen här: https://discord.com/   

Webbsidan

En helt ny webbsida har tagits fram och styrelsen kommer att arbeta med att uppdatera den 

löpande under året. 

Ultimate

Målsättningen för Ultimate i Uppsala är att fortsätta bedriva en god verksamhet som medlemmarna

i klubben kan glädjas av. Målsättningen är att två träningstider i veckan kommer att anordnas för 

seniorer under både vinter- och sommarsäsong. Det är även planerat att arrangera 

inomhusturneringen Force Fyris i slutet av 2023. Vidare är det tänkt att klubben kommer delta i 

SM, samt de turneringarna som finns under året.

Allround
Ett prova på-tillfälle i DDC kommer att hållas, vid intresse, av Sten Hermodsson och Stefan Palm.

https://discord.com/
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