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Verksamhetsberättelse styrelsen
Verksamhetsåret 2021 blev även detta ett ovanligt verksamhetsår präglat av den alltjämt
överhängande Covid-19. Årsmötet för 2021 fick arrangeras på teams.
Vid årsmötet tackade Cecilia Erlandsson samt Peter Magnholt för sig efter många års mycket
värdefullt arbete.
Den nya styrelsen höll i direkt anslutning till årsmötet ett konstituerande möte, där
arbetsuppgifter fördelades inom styrelsen och föreningens firmatecknare protokollfördes.
Styrelsen har således under året, förutom vid det konstituerande mötet, sammanträtt 11
gånger, upprättat bokföring, medlemsregister, ansökt om tävlingslicenser för
medlemmarnas räkning, ansökt om och fått beviljat ett flertal både kommunala och statliga
bidrag, tagit fram årsmöteshandlingar för verksamhetsåret samt kallat till årsmöte.
Vi anser oss därför ha fullgjort våra plikter såsom de är skrivna i stadgarna och ber att få
tacka för förtroendet och lämnar med varm hand över ansvaret för föreningen till nästa
styrelse! Tack!
// Anton Lööv ordförande, Emil Norlin, kassör, Calle Wiberg sekreterare, Erika Nilsson,
ledamot samt Jonas Pärtma, ledamot

Verksamhetsberättelse discgolf
Uppsvinget för discgolf har fortsatt under 2021. Mycket folk har sökt sig till våra banor,
främst 18-hålsbanorna i Hästhagen och i Brickeberg. Coronapandemin har även detta år
påverkat vår verksamhet markant. Framförallt har tävlingsprogrammet och upplägget av den
lokala touren och de lokala tävlingarna fått anpassas till den rådande situationen.
Bangruppen har ansvarat för skötsel av våra 18-hålsbanor. Klippningen i Brickeberg har i år
lagts ut på KFUM. Detta har fungerat relativt bra. Vi ska nästa år önska om tidigare start av
klippningen samt planera in klippning inför större tävlingar.
Under året arrangerades en serie med träningstillfällen med inriktning mot olika delar av
discgolfspelet. Niklas J arrangerade och hade hjälp av rutinerade spelare vid genomgång av
de olika momenten. Rasmus E har även under detta år haft ansvar för juniorträningarna.
Henrik W och Pelle P har under en period kört ett socialt träningsevent för medlemmar i
Örnsköldsparken.
Örebrotouren kunde köras igång i början av juni. Då anpassad efter covidrestriktioner. Det
fanns ett stort intresse och anmälan fylldes helt innan torsdagskvällarna. 16 deltävlingar

genomfördes från olika teepositioner i Hästhagen och Brickeberg. 6 st tillfällen var
ratinggrundande och spelades från bakre tee. 250 st unika deltagare spelade någon av
deltävlingarna. Extra kul att se ökningen av damer (9 st) och juniorer (13 st). Örebrotouren
avslutades i mitten av september. Slutsegrarna i de olika huvudklasserna blev Max R (MPO),
Josefine J (FPO), Tim N (MJ18) samt Peter M (MP40).
Ålders-SM genomfördes i juli i Motala/Linköping. KFUM representerades av ett stort gäng
gubbar samt juniorer. Rulle E lyckades bäst och kammade hem ett brons i J18.
Max R spelade bra under hösten. En 13:e plats på EM i Tjeckien följdes upp med en vinst i
NT3 i Lund. I SM som avgjordes i Västervik placerade han sig som 6:a tätt följd av Elias L på
en 7:e plats.
Vid Lag-SM som avgjordes i Västerhaninge representerades KFUM Örebro av Max R, Elias L,
Albin L, Linus F och Niklas G. Efter stabilt spel och en 6:e plats så är klubben
direktkvalificerad till Lag-SM nästa år.
Klubben har under året gjort en satsning på damer. De har tex haft en inspirationsdag med
Peter M och de har även haft reserverade platser till Örebrotouren. I år deltog Josefine J i
Karlstads lag vid lag-SM. Tanken är att Örebro nästa år ska ha ett eget lag.
Klubbmästerskapet avgjordes i år också med enbart discgolfmomentet. Sanel B vann MPO,
Josefin J FPO, Alfred ÖH MJ18 och Calle W MP40
Vi har under året fått allt fler förfrågningar från tävlings- och tourarrangörer som vill
använda våra fina banor för arrangemang. Vi har därför arbetat fram vilka krav som ställs på
arrangörer samt hur kostnaden ska fastställas.
Kunskapsskolan ska bygga till, något som påverkar Brickebergs layout. Förberedelser är
gjorda och vissa av hålen har ändrats redan nu.
Styrelsen hade i slutet av året ett extra möte med tävlings- och bangruppen. Detta för att
tydliggöra verksamhetsplan, diskutera hur samarbetet mellan grupper och styrelse ska se ut
samt planera för det gemensamma arbetet under kommande år.
All planeringstid och arbete vi gör med att utveckla klubbens verksamhet rapporteras till
SISU, som är idrottens utbildningsorganisation. Genom SISU får vi tillgång till resurser att
nyttja i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
I klubbens verksamhet ingår också tillhandahållandet av en discshop i kiosken i Hästhagen. I
första hand tänkt för att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att på plats inhandla
utrustning till sitt idrottsutövande, men även som finansiering till det nödvändiga
underhållsarbetet med våra banor samt för att ge oss möjlighet att skjuta till discar som
priser i lokala arrangemang. Discförsäljningen gav i år ett överskott på ca 37 000 kr.
Mer detaljer gällande discgolfdelens ekonomi under det gångna året ses i den ekonomiska
årsberättelsen. Under året har 206 medlemskap i föreningen tecknats med discgolf valt som
idrottskoppling. Något färre jämfört med 2020.

Verksamhetsberättelse ultimate
Corona Pandemin har påverkat ultimateverkasamheten under året och vi har följt
folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Pandemin har gjort att träningar och tävlingar
påverkats och motivationen har varit svår att hålla uppe, som resulterat i att vi har tappat
några spelare under årets gång.
Början av året var det endast ungdomarna som fick lov att träna ihop inomhus, ungdomarna
tänkte på att hålla avstånd och händer samt frisbeediscar skulle spritas innan och efter
träningen. Seniorerna tränade under denna tid själva på egen hand, då de äldre uppmanades
att inte träna ihop i grupp. Restriktionerna släppte lite och seniorerna fick nu tillåtelse att
träna ihop utomhus, juniorverksamheten fortsatte som vanligt. Restriktionerna släppte
sedan ännu mer och träningarna kunde utföras som vanligt på Rosta gärde. Många
turneringar och tävlingar ställdes in under året men i slutet av sommaren/början av hösten
när restriktionerna släppte lyckades KFUM ta hem några medaljer och vinster ändå.
Resultat från året:
Senior:
Beach SM i Tylösand (Halmstad): Mixed och Open 1:a plats. Damerna 3:e plats. Andra lagen
kom på 5-6 placering.
Gräs SM i Göteborg: Open och Damlaget kom båda på en 2:a plats.
Klubblags EM i Brugge (Belgien): Mixedlaget kom på en 7:e plats.
Inomhus SM i Borås: 2 st Mixedlag där vi tog hem en 1:a plats och en 3:e plats.
Junior:
USM i Kävlinge (Skåne): U17 fick en 3:e plats.
Kung bore i Örebro: U14 kom på en 6:e plats. U17 kom på 2:a plats och U20 kom på en 3:e
plats.

