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Klubb
Akalla-Kaanan 98 BGK
Asarums BGK
Askims BGK
BGK Elit
BGK Jönköping
BGK Kärnan
BGK Laxen
BGK Linjen
BGK Munken
BGK Ringen
BGK Spiik
BGK VK-78
BGK Viskan
BGK Värend
Bollnäs BGK
Borås MGK
Daga BGK
Djulö BGK
Ekshärads BGK
Enköpings BGK
Ersta MGK
Eskilstuna BGK
Garphyttans BGK
Granhyddans BGK
Gullbergsbro BGK
Gällivare BGK
Gävle BGK
Göteborg BGK
Haga BGK
Hammarby BGK
Haninge BGK
Helsingborgs BGK
Hjelmsjö BGK
Hårdton IK
Härnösands AIK
Kalmar MGK
Katrineholms BGK
Kristinebergs BGK
Kulladals BGK
Kungälvs BGK
Köpings BGK
Ludvika BGK
Malmö BGK
MGK 49 Nyköping

Medl.
89
124
740
174
45
20
18
102
33
24
34
109
28
22
5
41
39
17
5
68
93
133
16
24
291
13
40
124
36
37
40
17
34
52
1
39
20
15
164
128
43
25
35
60

Klubb
MGK Warberg
Mjölby BGK
Mosås BGK
Myresjö BGK
Norrtälje BGK
Nybro MGK
Nässjö BGK
Olofströms BGK
Perstorps BGK
Sjöviken IF
Skellefteå BGK
Skoghalls BGK
Skönsbergs SK
Sollefteå BGK
Solna BGK
Staffanstorp BGK
Stockholm BGK
Stora Tuna BGK
Strängnäs BGK
Strömstads BGK
Sundbybergs BGK
Sundsvalls BGK
Södertälje BGK
Tantogårdens BGK
Tobisviks BGK
Tofta BGK
Tolv Stockholm KF
Trollhättans BGK
Tuve Tigers BGK
Tyresö BGK
Uddevalla BGK
Umeå BGK
Uppsala BGK
Valdemarsviks BGK
Vinslövs BGK
Väsby BGK
Västerviks BGK
Växjö BGK
Åhus BGK
Ålbrons BGK
Åstorp BGK
Örebro BGK
Örnsköldsviks MGK

Röster
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Antal föreningar: 87
2

3

Medl.
18
59
120
17
31
24
34
34
25
159
107
421
109
49
84
54
51
117
25
124
282
446
60
153
19
33
2
47
115
26
99
85
274
12
28
16
39
23
60
109
16
66
88

Röster
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Distriktsförbund
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Röster

Bergslagens BGF
Mellansvenska BGF
Nordsvenska BGF
Sydsvenska BGF
Västsvenska BGF
Östsvenska BGF

2
2
2
2
2
2

Antal röster

12

Totalt antal röster

122

Proposition nr 1

Proposition nr 3
Förbundsstyrelsen föreslår
att följande budget fastställs för verksamhetsåret
2019:
2019
Intäkter
Medlems och licensavg.
484000
Prenumeration
214000
RF-bidrag
1206000
Idrottslyft
581000
Elitstöd
180000
Tävlingsavgifter
824000
Övriga intäkter
1303000

Avgifter till förbundet
Styrelsen föreslår förbundsmötet att besluta om
förändrade avgifter för 2020.
Tidigare avgifter som gäller för 2019:
Föreningsavgift: 2300 kr.
Licensavgift: 180 kr.
Prenumerationsavgift för medlemmar: 150 kr.
Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 200 kr.
Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter för
2020:
Föreningsavgift: 2300 kr.
Licensavgift: 200 kr.
Prenumerationsavgift för medlemmar: 150 kr.
Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 200 kr.

Proposition 2
Förbundsstyrelsen föreslår att
SBGF visionsdokument av 2019-01-21 antas för
fortsatt utveckling.
Dokumentet ska ha årlig översyn.

Utdrag ur stadgarna: §22 Rösträtt

Summa

4792000

Kostnader
Ungdomsverksamhet
Kansli och förvaltning
Tävlingar
Bangolftidningen
Utbildning
Landslag
Övrigt

815000
1710000
563000
155000
221000
1146000
174000

Summa

4784000

Resultat

8000

Ombud skall, för att utöva rösträtt vid förbundsmötet, inneha vederbörlig fullmakt, utfärdad
av respektive, distrikt - och föreningsstyrelse.

Länk till: SBGF Visionsdokument 2025

Distriktsorgan har två (2) röster vid förbundsmötet.

Proposition nr 4

Förening äger vid förbundsmötet en (1) röst.
Förening med fler än hundra (100) medlemmar har ytterligare en (1) röst.

Styrelsen har på uppdrag av förbundsmötet 2018 utrett hur
en eventuell förändring av dagens distriktsindelning skulle
kunna ske. Under vintern har 10 olika förslag (med antingen
6, 5, 4 eller 0 distrikt) delgetts förbundets styrelse, distrikt
och klubbar. Via en webbenkät har distrikt och klubbar getts
möjligheten att rösta på de olika förslagen samt ge skriftliga kommentarer. Styrelsen beslöt på styrelsemötet den 18
Februari att presentera de tre mest populära förslagen för årsmötet och där ge deltagarna möjlighet att först rösta mellan
nummer 2 och 3 och sedan ställa vinnaren av dessa två mot
det mest populära förslaget. Orsaken till detta förfarande är
att styrelsen anser att detta är en fråga som primärt berör våra
distrikt och klubbar och därför kan och bör inte styrelsen ta
ställning i frågan, utan överlåter detta till årsmötet.

Det åligger förening att till Förbundet för registrering anmäla anslutna medlemmar.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet.
Röstlängden skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar det antal föreningar som under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet
och i förekommande fall, distrikt.
4
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Alternativ 2c: Snittpoäng 4,58

I stort samma som Alternativ 2 b fast södra Dalarna och södra Gävleborg blir del av det nya Öst istället för
Nord.
Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Hallands län, Skåne län, Blekinge län, Kalmar län,
Kronobergs län och Jönköpings län
Västsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Västra Götalands län, Värmlands län och Kungsbacka
och Varbergs kommuner i Halland samt Mullsjö,
Habo, Jönköping och Nässjö kommuner i Jönköpings
län.
Östsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Örebro län, Södermanlands län, Östergötlands län,
Gotlands län, Stockholms län, Västmanlands län,
Uppsala län, Västerviks kommun i Kalmar län, Ludvika; Gagnef; Borlänge; Falun; Smedjebacken; Avesta; Säter och Hedemora kommuner i Dalarnas Län,
Gävle; Sandviken; Hofors och Ockelbo kommuner i
Gävleborgs Län, samt Tranås och Aneby Kommuner i
Jönköpings län

De tre förslagen som fick bäst resultat i webbenkäten är:

Alternativ 2b: Snittpoäng 4,42

Från 6 till 4 distrikt genom att:
•
Stora delar av Bergslagen, Mellansvenska och Östsvenska blir ett nytt Östsvenskt distrikt.
•
Värmland, Jönköping, Nässjö till Väst.
•
Västervik blir del av Öst.
•
Syd inkluderar även södra Halland
•
Dalarna och Gävleborgs län blir del av Nord.

Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Älvdalen; Malung, Vansbro, Mora, Orsa, Rättvik och
Leksand i Dalarnas län, Ljusdal; Nordanstig; Hudiksvall; Ovanåker; Bollnäs och Söderhamns kommuner
i Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län,
Västerbottens län, Norrbottens län

Alternativ 0: Snittpoäng 5,37
Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Hallands län, Skåne län, Blekinge län, Kalmar
län, Kronobergs län och Jönköpings län

Sydsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings
län

Västsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Västra Götalands län, Värmlands län och
Kungsbacka och Varbergs kommuner i Halland
samt Mullsjö, Habo, Jönköping och Nässjö
kommuner i Jönköpings län.

Västsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Västra Götalands län och Hallands län

Östsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Örebro län, Södermanlands län, Östergötlands
län, Gotlands län, Stockholms län, Västmanlands län, Uppsala län, Västerviks kommun i
Kalmar län samt Tranås och Aneby Kommuner
i Jönköpings län

Östsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Uppsala län, Gotlands län och Stockholms län

Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands
län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län samt Älvkarleby Kommun i Uppsala
län
6

Behåll dagens 6 distrikt intakta som de är.

Mellansvenska Bangolfförbundet omfattar:
Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län, Östergötlands län
samt Södertälje kommun i Stockholms län

Bergslagens Bangolfförbund omfattar:
Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län samt Älvkarleby
kommun i Uppsala län.
Nordsvenska Bangolfförbundet omfattar:
Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, och
Norrbottens län

Styrelsen förslår därför att årsmötet först röstar mellan alternativ 2b och alternativ 2c. Därefter
röstar årsmötet mellan vinnaren i omröstningen mellan 2b och 2c och alternativ 0.
7

FÖRBUNDSMÖTET 2019
Verksamhetsplan 2019 – 2020

bildningshelgen i Jönköping 2018. Vår förhoppning
är att det finns efterfrågan även 2019, då utvärderingarna visat på mycket nöjda deltagare några av
kommentarerna var ”Jättebra dag och viktig för vår
överlevnad och ”Det här borde alla klubbar vara
med på”. Utmaningen är att hitta tid att jobba mer
aktivt mot klubbarna så de inspireras att vara med,
här har vi en längre resa att göra men erbjudandet
finns för de som är intresserade.

RUJK – Rekrytering, ungdoms- och juniorkommittén.
Med fler ungdomar är det större chans att sporten
och klubbarna överlever, därför är nyrekrytering
och ”behålla-perspektivet” fortfarande viktigast för
oss. Vår målgrupp är 7- 25 år, där vi främst står för
breddsatsningen, medan sportkommittén för elit.
Utan bredd, ingen elit, är vår devis.

Utbildningen för de som verkar inom
ungdomsverksamheten är eftersatt och behöver
fortsatt ses över. Under 2019 fortsätter vi
tillsammans med Utbildningskommittén ta fram
den nya utbildningen BUL, som riktar sig till alla
klubbar som vill ha/har ungdomsverksamhet. Vi
ser gärna att fler utbildningar sker via telefonmöte/
web, är då det kan locka fler personer att delta.
Vår policy som är en viktig del för att skapa bra
relationer och bra ungdomsverksamhet, där alla
inblandade kan känna sig trygga, kommer att vara
en del i den nya utbildningen. Policyn behöver bli
mer känd. Vårt mål är att alla klubbar som bedriver
ungdomsverksamhet ska ha den uppsatt, att alla
föräldrar ska få ett exemplar, samt att den ska
kunna nås från klubbens hemsida.

Genom att fortsätta skapa bra verksamhet med
goda relationer med ungdomar och deras föräldrar,
ökar chanserna att ungdomar stannar kvar i vår
verksamhet och att de lockar med sig anhöriga till
sporten, då vi behöver bli fler.
RUJK vill fortsätta att utveckla förutsättningarna
för att ”Bangolfsverige” ska kunna ha en bra ungdomsverksamhet, på alla nivåer, men att göra detta
på enbart ideell basis är ohållbart i längden. Vi
jobbar därför vidare med att, tillsammans med styrelsen, se på möjligheterna för att kunna ha någon
anställd som kan jobba mer aktivt med ungdomsverksamheten, där en del bör vara att jobba med
klubbar och distrikt kring organisation och uppbyggnad av just densamma.

Vi fortsätter med bangolfinstruktörsprojektet. Förutom att anställa BI, så kommer alla nya att utbildas
under våren 2019, samt att planeringsmöten geFörutom ovanstående är vår stora utmaning 2019 är
nomförs med samtliga nya klubbar. Årets fokus är
den nya utvecklingsplanen som ska tas fram utifrån
att alla klubbar ska ha koll på insamling av kontaktRF:s direktiv, där vi inte heller har koll på om stöduppgifter och skapande av SMS-grupper, då det är
formerna också förändras. Att hinna få fram planen
viktigt att kunna hålla kontinuerlig kontakt mellan
i tid, är en utmaning, då beslut om det nya, fattas
klubbar, barn och deras föräldrar. Detta ligger ockförst tidigast i maj 2019. Förändrade krav och sena
så helt i linje med vår policy.
beslut från RF kan nog innebära att 2020 kan bli ett
gungigt år.
Från och med hösten 2019 är målet att alla blivande
BI ska ha gått den nya BUL-utbildningen (BarnVi har tagit fram ett koncept ”Att starta och bedrioch ungdomsledarutbildning) som förnärvarande
va ungdomsverksamhet” där beskriver arbetssättet
tas fram i samarbete med Utbildningskommittén.
från ”ax till limpa”. Vi vill sprida detta koncept bl.a.
Första utbildningstillfället blir på Utbildningshelgen
genom ”PEPP”-möten som klubbar kan boka med
2019.
RUJK. Ett annat sätt genom en ”Inspirationsdag”,
där ett större antal klubbar inspireras samtidigt. Vi
Läger är mycket viktiga ur såväl utvecklings som
tillsammans med utvecklingskonsultenten genombehålla perspektivet, både av spelare och ledare.
förde en sådan dag i Stockholm 2017 och på ut8
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Många juniorer har saknat just läger, sen de lämnat
ungdomsklassen. Vårt beslut har därför varit att
utveckla även sommarlägret så det även riktar sig till
nyblivna juniorer. ”Höstlövet” kommer att arrangeras 2019 med målgrupp 7- 25 år. Med nya förutsättningar från RF runt regler för hur man får bedriva
lägerverksamhet med finansiering från RF är det
tveksamt om vi kommer att kunna anordna läger i
framtiden. Våra läger ser vi mer som utbildning än
läger men fakta är att vi måste förhålla oss till det
regelverk som finns från RF. Om vi inte fortsättningsvis kan erbjuda läger till vår målgrupp så är
vårt mål att få distrikten att anordna minst ett läger
under 2020 om RF godkänner det. Här tänker vi att
fler distrikt går ihop.

Vi har tagit fram en kommunikationsplan där vi
har som mål att ha två artiklar i varje nummer av
bangolftidningen. Även Facebook är en viktig kanal
för vår kommunikation då det, tillsammans med
Instagram är kanaler där vi når både föräldrar och
ungdomar ganska snabbt. Vi använder oss även av
riktade brev till ungdomar och deras föräldrar som
varit med i våra arrangemang. Att synas i massmedia är viktigt och vi vill jobba för att uppmuntra
klubbar att kontakta TV, tidningar och radio, samt
skicka in länkar till oss för publicering. Vårt mål är
att göra utvärderingar/enkäter efter alla arrangemang.
För de nyrekryterade till sporten, såväl ungdomar
som deras föräldrar, är det idag svårt att ”komma
in” och förstå alla delar i bangolfen. För att råda
bot på detta, började vi ett arbete 2017 med en
egen ungdomssida under SBGF. Tanken är att alla
klubbar ska kunna länka till denna sida, så slipper
de ha all information själva. Vi har dock inte haft
kraft och slutföra detta, utan hoppas att en anställd,
kan ta detta vidare.

Tävlingar är också en viktig del. Den ”öppna klass”
som infördes 2015 vilket innebär spel utan tävlingshinder, kommer vi att fortsätta erbjuda. Då
ungdoms SM bland annat spelas på MOS för första
gången, så ska det bli intressant att höra och se
ungdomarnas reaktioner. Från och med 2018 har vi
utökat 3-manna till att även innefatta U23, vilket vi
fortsätter med, då fallit väl ut. Tävlingen går av stapeln vecka 8 och det har varit en lyckad satsning för
de flesta distrikten, dock ej Nord. Då de inte har lov
kring detta datum och att resorna är väldigt långa
och kostsamma, så har de uteblivit under flera år.
Att lägga det i Eskilstuna 2019 gör det möjligt även
för Nord att komma med ett större antal deltagare
än tidigare.

Utan tillväxt, ingen framtid!

Tävlings och Regelkommittén
Verksamhetsinriktning/mål

Vi vill ha en hög kompetens bland bangolfens domare, besiktningspersoner, tävlingsledare,
representanter och alkotestare. Detta når vi genom
utbildning och licensiering,
Uppföljning och framförallt uppmuntran för den
man är och vad man gör tycker vi är viktigt.
Vi strävar efter att ha aktiva och verksamma
domaransvariga, tävlingsledare och besiktningspersoner i varje distrikt. Vår strävan är att domaransvarig och ansvarig tävlingsledare inom distrikten har
kontinuerlig kontakt med personer inom respektive
arbetsområde.
Vi vill också ha ett nära samarbete med utbildningskommittén för att kunna erbjuda utbildningar
centralt i september månad.

Vi strävar alltid efter att säkerställa så att A-ungdomar, uttagna i landslaget, också ska ges möjlighet
att spela USM, men det är inte lätt att åstadkomma,
då datum ofta krockar. För 2019 spelas USM 1-3
augusti och JEM 7-10 augusti.
Vi vill fortsätta att ha bra relationer med andra
kommittéer, då det är många frågor som berör
ungdomar och juniorer, där det är viktigt att vi
inom förbundet har samsyn och går åt samma håll.
Vi strävar efter att RUJK alltid har minst en plats i
styrelsen, men helst två, för att säkerställa att rekrytering och ungdomsfrågor blir viktiga på agendan.
9
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Domarkonferens

Genomförande av en 2-dagars fortbildning för
domaransvariga och förbundsdomare.
Under 2019 har vi även bjudit in ansvariga
besiktningspersoner samt de personer som ansvarar
för alkotester. Målet är att ge våra medarbetare
en värdefull utbildning och information över
respektive ansvarsområden. Domarkonferensen
kommer att hållas i feb-mars varje år. Konferensens
innehåll handlar om regelförändringar, tolkning
av regler, en del tävlingsfrågor och inte
minst domarens uppträdande samt fastställa
domaruppdrag innevarande säsong.

Besiktningar

Besiktning av nya och gamla anläggningar är
en löpande verksamhet som alltid finns med i
vår planering. Till vår hjälp har vi åtta utbildade
besiktningspersoner fördelat på våra distrikt. Vi
har idag en god kontroll över antal besiktade
anläggningar. Vår strävan är att bli ännu bättre.

Alkotester

Kommittén ansvarar för alkotester som utförs på
tävlingar sanktionerade av Svenska Bangolfförbundet. Vi har idag tre utbildade alkotestare inom
förbundet vilket ger oss möjlighet att närvara vid
flera tävlingar. Vi räknar med att göra fem alkotester under 2019 fördelade på olika tävlingar från
norr till söder.

Regelhäftet

Vår förhoppning är att regelhäftet ska vara så nära
rätt som möjligt så att det inte ska behövas några
större förändringar under 2019. Översyn av regelhäftet görs löpande under året. Arbetet med regelhäftet utförs i samråd med ToRK och
kansliet i Hässleholm.

Banbyggare

Kontakt med våra auktoriserade banbyggare kommer att ske löpande under åren.
Nya hinderkombinationer och banor är en punkt
som alltid finns med i vårt samarbete. Nya förslag
på hinder kommer med all säkerhet att framkomma
under året. Det piffar upp anläggningen med nytänkande. Kontakt med kommuner sker vid behov.

Domare

För att vi ska få en än bättre standard på våra domare ska vi gå igenom domarlistan och kartlägga
domarbeståndet samt gör en ytterligare klassificering av domarkåren.
En fortbildning av förbundsdomare kommer att
genomföras under 2019
De domare som genomgått fortbildningen ska i
första hand döma mästerskapstävlingar och elitserien.
Under 2019 kommer vi att skicka ut prov till de domare som inte dömt under en 3-års period. Skickar
respektive domare in provet och blir godkänd är
hon/han fortfarande registrerad som domare. Om
inget prov görs stryks berörd person ur domarregistret.
Dessa åtgärder gör vi för att förbättra statusen på
våra domare.

Tävlingar

Under 2019 kommer bangolfen för sjätte gången
delta under SM-veckan, denna gång i Malmö. I
Malmö kommer det spelas på deras EB anläggning
samt att Elitseriens sista avgörande omgång spelas
under SM-veckan med diverse justeringar från förra
årets SM-vecka. Vi har även som målsättning att
kunna delta på SM-veckan 2020 i Halmstad, vi vet
dock inte i skrivande stund hur denna lösning skall
se ut då det idag inte finns något förening som är
ansluten till förbundet i Halmstad. En lyckad SMvecka är en prioritet för ToRK.

Svenska Serien

2019 kommer inga större ändringar göras mer än
de upplägg vi har med Elitserien i SM-veckan, regelöversikt kommer att göras.

Svenska Cupen

2019 spelades Svenska Cupen på EB med sitt vanliga upplägg. Inga planer i skrivande stund om att
ändra om detta spelsätt tills 2020.

ToRK/möten

Kommittén har tre fysiska möten planerade/år.
Sedan hålls kontakt genom telefon och mail.
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Utbildningskommittén

ToRK ser fram mot ett nytt år med många utvecklingsmöjligheter och ett gott samarbete med övriga
kommittéer distrikt och klubbar inom vår organisation.

1.

Sportkommittén

2.

Kommittén handhar landslagen och talangutvecklingen.
Den stora utmaningen under 2019 blir att fortsätta
utvecklingen av en stark organisation som fungera även utan någon anställd sportchef. Vi går in i
2019 med nya förbundskaptener för tre av våra fyra
landslag. Detta kommer att bli en utmaning att få
allt att falla på plats. Samarbetet mellan kommittén,
kansli och styrelse har vi arbetat med i några år nu,
vilket vi fortsätter att vidareutveckla under 2019.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Landslagsverksamheten kommer att löpa på samma
sätt som tidigare år.
Förutom de traditionella mästerskapen kommer
Sverige att delta i World Adventure Golf Masters
som i år avgörs på hemmaplan i Kungälv.

9.

Utveckla Barn- och Ungdomsledarutbildning tillsammans med RUJK samt sjösätta
denna.
Bevaka förbundets intressen i
utbildningsfrågor.
Förbereda, genomföra och utvärdera
Utbildningshelgen.
Förbereda, genomföra och utvärdera
Årsmötesseminarier.
Utbilda och vidareutbilda föreläsare
Inleda arbetet med att lägga upp utbildningar på vår webbplattform.
I möjligaste mån uppdatera vårt utbildningsmaterial.
Verka för informationsspridning om SISU
lärtimmar.
Delta i förbundets antidopingarbete.

Mediakommittén

Ett viktigt fokus 2019 är VM för seniorer som för
första gången spelas utanför Europa, nämligen i
Zhouzhuang, Kina. Detta kommer att bli en mycket
spännande tävling. Vi kommer att satsa extra på att
komma väl förberedda till denna tävling då den ligger på en udda tid på året, som är den sista veckan i
oktober.
Vår målsättning är att fortsätta arbetet kring våra
unika projekt med utgångspunkt av vår målsättning;
att vara Världens Bästa Landslag 2020. Dessa projekt är riktade mot elittjejer och landslagscoacher.
Tyvärr har vi förlorat våra riktade medel för detta,
men istället kommer vi satsa egna medel till dessa
projekt.

Även under 2018 har det varit skifte bland medlemmar i kommittén.
Mediakommittén avser att arbeta vidare med kommunikationsstrategin för att arbetet med rapportering i olika media ska kunna ske på ett effektivt sätt
och komma en bred publik till del.
Ett steg i detta är till exempel att ha utsända på
plats vid de största mästerskapen, såsom SM-veckan i Malmö och OT-SM i Olofström.

Utvecklingskommittén
Det under 2018 inledda arbetet med ett visionsdokument för Svenska Bangolfförbundet ska fortsätta
under 2019. Dokumentet utgör grund för att få
fram en kommunikationsstrategi och för de planer
Riksidrottsförbundet kräver av bangolfförbundet.
Utveckling av delmål mot 2025 ska ske.

En stor osäkerhetsfaktor är alltid elitstödet från RF.
Från 2019 kommer vi inom bangolfen att tvingas
lägga ner mycket arbete på olika planer för att vi
skall kunna bibehålla det stöd som vi får idag. Vi
hoppas dock att det ska vara kvar på en hög nivå
eftersom det är ett viktigt stöd för utvecklingen av
vår sport på elitnivå.
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ANTECKNINGAR

