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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av 2017.
Spesielle oppgaver
Planlegging av ny 18-hullsbane har vært den den oppgaven som i 2017 har vært av betydning
og har tatt mye av styrets tid. Etablering av ny 18-hulls bane på Jørstadmoen ble stoppet da
Forsvarsbygg ikke kunne tillate noen ny bane på området før tidligst 2019. Klubben har etter
dette lagt ned mye arbeid i å finne nye aktuelle områder, gjøre befaringer, etablere avtale med
nye grunneiere.

Aktivitet
I løpet av 2017 har det blitt arrangert ukesgolf hver onsdag på Jørstadmoen fra 19.april til
4.oktober. Nytt i år var at vi satte en onsdagsgolfkomitee som har hatt ansvar for
gjennomføring av onsdagsgolfen. Det har fungert veldig godt og vi ønsker å fortsette ordning.
I år har banekomitten bestått av Kjetil Sagdalen, Martin Winger, Tom Harald Bjørnsletten og
Kristian Gryt. Det har vært totalt 84 spillere som har deltatt på ukesgolfen i 2017, og dette er
en økning på 8 spillere fra året før. Vi videreførte den uformelle ordningen med bag-tags i
2017, og dette har vært en populær ekstra konkurranseform. Vi startet sesongen med nye
bagtags med nytt design.
Klubben gjentok suksessen fra 2016, og arrangerte også i år natt-turnering i discgolf
04.november, “Jørstadmoen By Night. Konkurransen hadde 51 deltakere, som er en økning
på 32 spillere fra året før!
Klubbmesterskap ble avholdt 8.oktober 2017 med 68 deltakere, som er en økning på 51
spillere fra året før! Det ble spilt to 18-hulls runder på Jørsdadmoen. Klubbmestere ble
Martin Winger i herreklassen, Cecilie Bækkelund i dameklassen og Simen Strand Jensen i
juniorklassen.
Klubben har hatt jevnlig deltakelse fra sine medlemmer både i norgescup og
norgesmesterskap.
Klubben gjennomførte egen trening spesielt rettet mot rekruttering av jentespillere. 7
jentespillere deltok på trening på Røyslimoen 5.oktober.
Lillehammer Frisbee har per slutten av 2017 ingen underavdelinger
Klubben har ved flere anledninger blitt forespurt som rådgivere ved utvikling av nye områder
for frisbeegolf.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Gjennomførte aktiviteter:
De største arbeidsoppgavene har vært knyttet til etablering av ny 18-hulls bane. Klubben har
nå inngått avtale med grundeier Stine Tøndevold om å bygge bane i området rundt Søre Ål

lysløype. Klubben fikk i fjor 153.000 kr i tilskudd til innkjøp av utstyr og bygging av bane fra
Sparebankstiftelsen.
Ukesgolf har blitt gjennomført ukentlig
Klubben har startet opp innendørs-trening i vinterhalvåret fra januar 2018.
Videreført ordningen med Acepott og CTP i forbindelse med ukesgolf
Viderført bag-tag ordning for alle som møter opp på onsdagsgolf
Videreført avtale med Sport1 Strandtorget som gir klubbens medlemmer 15 % på
discgolf-relaterte artikler og 10 % på resterende sortiment.
Klubbmesterskap 2017
Nattgolfturnering, Jørstadmoen by Night, 2017
Ikke gjennomførte aktiviteter:
Discgolfens dag og tilhørende aktivitetsdag
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Medlemsutvikling
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61

Årsregnskap
Resultatet for 2017 er -5091,68kr. Bakgrunnen for underskuddet er at vi har kjøpt inn
kunstgress til utkastfeltene på den nye banen, betalt for frakt av disse og også kjøpt inn en
kurv til banen. Dette forid vi har fått gode tilbud. Summen av disse utgiftene er 10667,50 kr.
Disse pengene skal tas fra støtten vi har fått fra Sparebankstiftelsen. Siden Forsvaret trakk seg
fra avtalen, har vi ventet med å ta i bruk gavestøtten til vi har på plass ny avtale om det nye
området.

