SUFF 2020
Verksamhetsberättelse
Säsongen startade med torsdagsgolf som gick av stapeln 7 Maj pågick hela säsongen.
Vi har haft många deltagare på nästan varje torsdagsgolf och det är roligt att se så många som
vill vara med och ha roligt tillsammans.
Vi arrangerade en större deltävlingar.
Deltävling i VNT med 50 deltagare 8 aug med rekommendationer för covic-19 då.
Sen så hade vi en tjejtävling med tjejer bara då med 13 deltagare från uppsala till timrå då
som var med på den.
Klubbmästerskap arrangerades den 10 september och detta år körde vi tre klasser och årets
klubbmästare i motion blev Tobias Westrin och i open blev det Robin Berglund och i första
dam km så blev det Caroline Flyborg.
Utanför klubbens regi har även Xross Country samt 2-disc Challenge genomförts för tjejer i
år , båda mycket uppskattade arrangemang med många deltagare.
Sen har vi haft tjejkvällar i år några stycken då som Caroline Flyborg och Per Karlsson har
hjälpt till med då som var väldigt uppskattat då av både nybörjare och dom som har kastat en
hel del då. Med det så fick Caroline en utbildning och blev instuktör då och fick lära ut till
nya tjejer.
En större förändringar av Sticksjö discgolfbana har genomförts uder året, hål: 15 och 16 togs
bort och nya vart på bana mellan hål 9 och 10 vart ett sen mellan hål: 13 och 14 vart ett då för
att få bättre flyt i bana och för skolan skull då.
Sen har klubben köpt in en till åkgräsklippare för 16 tusen så ekonomin är inte det bästa nu så
vi satt upp ett swich lapp på ett träd på hål:9 å det har kommit in en del pengar på det ca:
1300kr då. Sen så har vi fixat flera utkast runt om på bana med konstgräs bland annat ovh
vissa med mattor så just nu är det bara två tee som inte har trä tee som ska göras under nästa
år då och vi har fått konstgräs som kommer läggas nu på alla tee i år som kommer .
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