
Årsberättelse orbiTibro 2022

Året inleddes med val av en ny styrelse eftersom alla ur den gamla styrelsen ställde sina
platser till förfogande. Avgående ordföranden, Josef Sterner, uttalade gott förtroende och
tacksamhet för att föreningen lever vidare och ”valberedningen” var tacksam för att alla som
tillfrågades ställde upp i den nygamla styrelsen för 2022. Styrelsen har haft 5 protokollförda
sammanträden och ungefär lika många träffar som inte har protokollförts där representation
inte var fulltalig. De flesta mötena har varit digitala. Medlemsantalet har varit ca. 50
medlemmar under året

Årsskiftet innebar även att Leader/barnprojektet på Ånaplan som delats mellan Tibro
Kommun och orbiTibro avslutades och att ett nyttjanderättsavtal skulle skrivas. Vi har haft
några träffar med representanter från kommunen men de har inte lyckats presentera något
förslag på avtal. Tillsvidare sker samarbetet genom ett fortsatt muntligt avtal. Vi beslutade
även att gå med i Tibro Föreningspool för att få en samarbetspartner i samtalen med
kommunen. En almanacka har på försök lagts upp på vår webbplats orbitibro.se för att
försöka undvika dubbla händelser på Ånaplan. På vår webbplats har även några nya sidor
skapats som Styrelsepresentation och banans Mästare. Även i våra sociala medier har vi
varit aktiva och några inlägg har även kunnat läsas i SLA-versioner.

Vi har gjort några försök med lovverksamhet för att få fler ungdomar att börja kasta men få
dök upp. Vårt försök att nå fler damer gick bättre. Dels har vi haft damgrupper på vecko- och
vinterdiscen och dels har föreningens damer bjudit in till och tacksamt hållit i damträningar
med deltagare från Tibro, Hjo och Skövde. Under september hölls dessa fyra damträningar
på måndagar före veckodiscen.

Vi har erbjudit möjlighet till inköp av tävlingströjor, sponsrade av GLK produkter. Vi har en ny
puttningskorg vid Inredia, sponsrad av FlexFlock AB. Vi började även samarbete med Tibro
Skog & Trädgård och XL-BYGG/Tibro byggvaror som sponsorer till föreningen.

Banarbetet och banändringar har under året legat på sparlåga pga. inväntan av kommande
skriftliga nyttjanderättsavtal. Den nödvändiga banskötseln har som vanligt tacksamt skötts
av insatser av medlemmarna ur bangruppen, av alla som kunde vid en städtimma under
våren och alla som plockar skräp och pinnar när man går runt på banan.

Banan har besökts av 484 kastare som spelat 2 120 rundor registrerat i UDisc. Sedan finns
en positiv gråzon av rundor och kastare som registrerar i tjing, där banstatistik saknas, och
alla rundor som inte blir registrerade. Banrekordet togs i år på herrsidan av David Lundberg
och tangerades av Martin Olsson (-16) och Maja Lilja tog banrekordet bland damerna (+2).

Våra tävlingar är Veckodiscen (78 deltagare, som mest 26st) arrangerat av tävlingsgruppen
på måndagar & torsdagar under sommarhalvåret. Vinnarna var Martin Olsson, Céline
Bertrand och Felipe Molina Marchese. Och vinter- discen (44 deltagare, som mest 20 st) på
lördagar. Vinnarna var Jim Ljungqvist, Céline Bertrand och Felipe Molina Marchese.



Veckotävlingarna spelades vid 73 tillfällen, 85 unika deltagare deltog, snitt 15st/gång, som
gick sammanlagt 1 098 varv och tre (3) ace gjordes av Martin Olsson (korg 7&15) och Felipe
Molina Marchese (korg 14). Vid KM deltog 26 deltagare, varav 4 damer, och vinnarna var
Jim Lundkvist, Maja Lilja och Harry Lindberg. Vi har haft en deltävling av Västgötatouren på
besök med rekordmånga deltagare (100 st, varav 3 damer). Vi har även arrangerat en egen
tävling, Träslaget, med 50 deltagare varav 6 damer. Vi hyrde Smulebergs gymnastiksal och
kunde erbjuda toaletter vid Träslaget och på KM. På Träslaget hade vi även försäljning av
discar, hamburgare och vi bjöd på kaffe. Vinsterna sponsrades av några medlemmar och av
drygt 10 företag.

Föreningen har haft deltagare i flera andra tävlingar bland annat NT och SM. Bäst framgång
fick Clash-sponsrade Jim Ljungqvist som i SM placerades sig på plats 13.

Natten mellan nyårsafton 2022 och nyårsdagen 2023 somnade vår medlem Frank Almberg
Ejdestig in efter en lång kamp mot cancer. Tillsammans med den första styrelsen i orbiTibro
designade Frank banan i Tibro och han har sedan dess varit hedersmedlem i vår förening.
Idén med mandopilarna på hål 18 är Franks sista bidrag till utformningen av Ånaplans
discgolfbana. Vi sörjer hans bortgång, men vi kommer att minnas honom med glädje och
tacksamhet.


