Verksamhetsberättelse Bålsta FK 2019
Intresset för frisbeegolf ökar. Föreningen hade 2019 29 st betalande medlemmar (Ex
familjemedlemskap). Antalet spelande på banan har under 2019 ökat kraftigt.
Föreningen har anordnat:
• Kommunmästerskap
• Klubbmästerskap
• Bålsta Kampen (vår/höst)
• Bålsta Open
• Bålsta-marathon (100 korgar på en dag)
• Tomtesnurran
• Fixardagar för området och banan
Banan
Bålsta FK har med hjälp av medlemmarna anordnat ”fixardagar” där vi har skött om området, allt
från klippa grenar, gräs, plocka skräp och rensa i naturen till att bygga ut och renovera banan.
Några saker som gjordes på banan under 2019:
•
•
•
•

Byggt nytt hål 8 och 9, flyttat utkast samt korgar.
OB dragning på hål 12, 14, 16 och 18
Renoverat eldstad/grillplats mellan hål 9 och 10.
Dikat ur kring hål 3,4, 5, 6 och x1 ett flertal gånger.

Tävlingar
Bålsta Kampen
Med stabilt medlemsantal och tävlingssugna medlemmar fortsatte vi med Bålsta Kampen 2019.
Del 1: 190409 – 190617, totalt 40 spelare. Del 2: 190807 – 190904, totalt 28 spelare.
Kommun och Klubbmästerskap
Föreningen anordnade klubb och kommunmästerskap 190915.
Kanske var det den något senare schemaläggningen som gjorde att detta evenemang endast
lockade nio deltagare. Segrade i ”open” gjorde Henrik Bergström före Petri Karjalainen (2) och
Jimmy Kristiansson (3). I motionsklassen vann Henri Varis före Tony Persson.
Stockholm Discgolfserie
Bålsta har även 2019 varit representerat av ett lag i Stockholms discgolfserie. Laget slutade på en
tredje plats av fyra lag i division 2.
Bålsta Open
Bålsta Open, 190922 lockade 67 deltagare. Vilket är en minskning från 2018 då 78 deltog. En lyckad
och väl anordnad tävling av Bålsta FK. Den öppna klassen vanns av Henrik Bergström B.F.K. och i
motionsklassen tog Partik Frankl respektive Fredrik Kristiansson, båda B.F.K., hand om andra och
tredje plats.
Nationella Touren
Klubben har representerats av Henrik Bergström som slutade på en total nionde plats i MP40.

Svenska Mästerskapen
Henrik Bergström representerade klubben och vann sitt första SM-silver i klassen MP40.
Bålsta-Maran, 100 hål
Genomfördes 190615, och hade totalt 14 deltagare, varav nio tappra spelare klarade av att
genomföra den kompletta tävlingen.
Tomtesnurran
Åtta tappra deltagare avslutade 2019 års discgolfsäsong med den traditionsenliga tomtesnurran
den 14/12.
Övrigt
Klubben har fortsatt vara utsatt för en hel del skadegörelse och inbrott. Bland annat stals en ny
röjsåg, en plasthink och en del andra verktyg. Dessbättre har de inbrottsvänliga fönsterluckorna
ersatts (satts igen) och efter denna efterlängtade åtgärd har stugan fått vara i fred. Vilket också
möjliggjort en invändig ansiktslyftning av klubbstugan.
Klubben fick sent 2019 en inomhustid i Fridegårds sporthall, måndagar 21:30-22:55. Medlemmarna
som närvarat vid inomhusträningarna har tränat puttning samt spelat DDC.

