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Styrelsen
Styrelsen har under 2019 haft nio styrelsemö-
ten varav sex telefonmöten. Utöver detta har 
det förekommit regelbundna kontakter inom 
VU och mellan VU och kommittéer samt mel-
lan olika kommittéer. Under året har det även 
förekommit några möten för disciplinnämnden

Tävlings och Regelkommittén (ToRK)
Kommittén administrerar förbundets 
tävlingsverksamhet som nationella 
spelprogrammet, Svenska Serien och samtliga 
SM-tävlingar. Årets nyhet var att underlaget 
MOS även fanns med i Svenska Serien som 
båda division 1-serierna fick prova på i skarpt 
läge. För andra året i rad avgjordes Elitserien 
under SM-veckan. I år spelades det på EB, 
närmare bestämt på Bulltofta i Malmö. För 
sjätte året i rad sändes vår matchspelsfinal i 
SVT, som blev minnesrik då herrarnas final fick 
avgöras under tält då regnet drog in över ett 
inte himmelsblått Malmö.
Den tekniska delen av kommittén arbetar med 
spelregler, banor och domare. 

Utbildningskommittén
I mitten av september genomfördes en central 
utbildningshelg i Eskilstuna där den popu-
läraste utbildningen var spelteknik, ledda av 
landets bästa spelare, Carl-Johan Ryner och 
Fredrik Persson.  Kommittén kunde även stolt 
genomföra för första gången utbildningen 
”Barn- och Ungdomsledarutbildningen” (BUL) 
som tagit lång tid att framställa. 
Kommittén är även   ansvarig för seminarie-
programmet för årsmöteshelgen.

Rekryterings- Ungdoms- och Juniorkommit-
tén [RUJK]
Kommittén arbetar med rekrytering 
och ungdomstävlingar. Den traditionella 
verksamheten, är bangolfinstruktörer, 
ungdomstävlingar, utbildningsläger och 
familjefokus. 
Kommitténs aktiva arbete under 2019 har 
stärkt ungdomsverksamheten i några klubbar 
i landet och fler fortsätter att ansluta sig 

vilket är glädjande. Framför allt är det våra 
läger som t ex Höstlövet som är orsaken till 
framgången för ungdomsverksamheten de 
senaste åren. USM genomfördes i Gullbergsbro 
på både MOS och EB. Det var första gången 
som MOS var ett av underlagen på ett 
Ungdoms-SM. 

Sportkommittén
24 medaljer blev Svenska truppens utdelning 
2019. Flest medaljer togs på hemmaplan, 
WAGM i Kungälv – hela 10 st! Guld till Gunnar 
Bengtsson, Annelie Lundell och Sverige lag 1. 
Guldfrossa blev det även för Jennifer Görans-
son under JEM i Lettland då hon blev historisk 
med att vinna fyra guld av fyra möjliga. Junio-
rerna tog ytterligare två medaljer under mäs-
terskapet. Oldtimerslandslaget hade oturen att 
bli magsjuka i Predazzo, Italien men krigade 
ändå till sig 3 medaljer. Det stora äventyret var 
ändå VM i Zhouzhuang, Kina. För första gången 
spelades det VM utanför Europa och Carl-Jo-
han Ryner gjorde comeback i landslaget. Han 
tog guld i slagspelet och som ankare i herr-
laget blev det även guld i lagtävlingen.  Ytter-
ligare tre medaljer, alla silver togs av damla-
get, Fredrik Persson i slagspel och Alexander 
Dahlstedt i matchspel.

Bangolftidningen
Tidningen har kommit ut med fyra nummer un-
der 2019. Förändringen har varit att förbundets 
personal, Jan-Åke Persson och Mats Nilsson 
tagit över skutan.

Mediakommittén 
Kommittén har arbetat med att bevaka 
internationella tävlingar och svenska 
förbundsarrangemang för hemsidan. En 
av de största bevakningarna under året var 
seniorernas mästerskap i Zhouzhuang. Efter 
många påtryckningar kom bangolfen med i de 
stora tidningarna och t.o.m. på Text-TV.

Utvecklingskommittén
Kommittén har arbetat vidare med 
förbundets visionsdokument och gjort en ny 
förbundsutvecklingsplan tillsammans med 
RUJK som lämnades in till RF för godkännande 
i september.
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SM 82 (88) Ungdoms-SM 35 (27) SAGM 84 (75)
Damjuniorer   4 (05) Flickor  15 (10) Damjuniorer 3 (0)
Herjuniorer 9 (9) Pojkar 20 (17) Herrjuniorer  8 (7)
Damseniorer 14 (11) Damseniorer 5 (1)
Herrseniorer 55 (63) SM lag Herrseniorer 12 (18)

Svenska Serien 70 (66) Oldtimers Damer 6 (6)
SM Oldtimers 149 (116) Oldtimers Herrar 50 (43)
Oldgirls 16 (7) Sv Cupen EB 22 (17)
Oldboys 54 (38)
Damveteraner 14 (10) SM Mixed 14 (18)
Herrveteraner 65 (61) SM OT Mixed 23 (22)

SM Inomhus  76 (103) SM 3-manna:
Damjuniorer 1 (0) Damer 2 (03)
Herrjuniorer 10 (13) Herrar 8 (11)
Damseniorer 7 (8)
Herrseniorer 18 (27) SM-OT 3-manna 20 (17)
Oldtimers damer  11 (13) SM-OT 5-manna 15 (10)
Oldtimers herrar 29 (42)
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FÖRDELNING KOSTNADER OCH INTÄKTER 2019

KOSTNADER

INTÄKTER

Ungdomar; 946000; 
20%

Kansli och förvaltning; 
1266000; 27%

Tävlingar; 537000; 
11%

Bangolftidningen; 
175000; 4%

Utbildning; 146000; 
3%

Landslagen; 1210000; 
26%

Media och varumärke; 
293000; 6%

Utveckling; 23000; 1% Årets överskott; 
114000; 2%

Ungdomar Kansli och förvaltning Tävlingar

Bangolftidningen Utbildning Landslagen

Media och varumärke Utveckling Årets överskott

Medlems och licensavgifter; 
466000; 10%

Prenumerations-
avgifter; 190000; 4%

RF-bidrag; 1206000; 
26%

Idrottslyft; 581000; 
12%Landslagsstöd; 

180000; 4%

Tävlingsavgifter; 
865000; 18%

Bangolfinstruktörer; 
150000; 3%

Kurs och lägeravgifter; 
447000; 9%

Lönebidrag; 227000; 
5%

Besiktningar; 129000; 
3%

Övriga intäkter; 
269000; 6%

Medlems och licensavgifter Prenumerations-avgifter RF-bidrag

Idrottslyft Landslagsstöd Tävlingsavgifter

Bangolfinstruktörer Kurs och lägeravgifter Lönebidrag

Besiktningar Övriga intäkter
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SLUTORD

Förra året informerade vi att RF haft ett flertal mö-
ten där diskussion och utredning hur kommande 
medel skall fördelas till specialidrottsförbunden. På 
riksidrottsmötet i Jönköping i slutet på maj klubba-
des det igenom vilka riktlinjer RF skulle följa. Vilket 
innebar att alla specialidrottsförbund var bl a tvungna 
att inkomma med en förbundsutvecklingsplan till RF 
senast den 15 september. Den planen tillsammans 
med att Sportkommittén träffade en RF-jury som 
hade hand om elitidrottsstöden var en förutsättning 
att Svenska Bangolfförbundet skulle kunna få eko-
nomiskt stöd 2020-2021. I höstas samtidigt som VM 
spelades i Kina fick vi ett glädjande besked från RF 
om fortsatt stöd. Storleken på stödet ligger ungefär i 
samma storlek som 2019 fast fördelningen ser annor-
lunda ut.

Ett av våra stora arrangemang är SM-veckan. 2019 
gick det i Malmö och denna gång var underlaget EB. 
Malmö BGK var vår lokala arrangör och deras banor 
låg i Bulltofta rekreationsområde. En nackdel var att 
det inte fanns så många andra sporter på samma 
område, så det blev inte riktigt samma upplevelse 
som tidigare SM-veckor. Även detta året avgjordes vår 
Elitserie under dessa dagar så vi hade ett riktigt bra 
startfält på våra SM-tävlingar också. Matchspelsfina-
len sändes på SVT och det blev en minnesrik final då 
regnet eller rättare sagt stormen drog in i slutskedet 
i herrfinalen. SVT:s Chris Härenstam blev både blöt 
och frusen, men tyckte att det var fantastiskt hur vi 
bangolfare hjälptes åt att slutföra tävlingen med vårt 
engagemang och att flytta tält över banorna och ge de 
tävlande så bra förutsättningar som möjligt. 

Ungdomskommitténs har fortsatt i samma anda med 
bangolfinstruktörer ute i klubbarna samt arrangerat 
de populära utbildningslägren. De har tillsammans 
med Utbildningskommittén tagit fram en Barn & 
Ungdomsledarutbildning under de två senaste åren 
som hade premiär på vår utbildningshelg i Eskilstuna 
i september. Genom den utbildningen hoppas vi på 
att fler av våra klubbar får en tryggare och stabilare 
ungdomsverksamhet. Under hösten förstärkte vi ung-
domssidan genom att anställa en Barn- och Ungdom-

skonsulent, Eddie Söderlund på deltid (25%). 
Tyvärr har vi precis innan årsskiftet fått ett negativt 
besked då Carina Lindström meddelat att hon inte 
fortsätter med sina uppdrag inom förbundet. Hon 
kommer att bli svår att ersätta eftersom hon lagt ner 
hela sin själ i bangolfen.

Landslagen hade ett mycket bra år 2019. MOS-lands-
laget tog 10 medaljer på hemmaplan i Kungälv. 
Oldtimerslandslaget tog tre medaljer i Italien och 
Juniorlandslaget tog sex medaljer i Lettland, varav 
Jennifer Göransson tog historiska fyra GULD i ett och 
samma mästerskap. Seniorlandslaget spelade VM i 
Zhouzhuang, Kina vilket var en mäktig upplevelse för 
vår blågula trupp. Facit blev utmärkta två guld och tre 
silver.

I den internationella organisationen World Minigolf 
Federation har Sverige fått flera personer invalda i 
deras olika kommittéer. Efter kongressen i Kina har 
Sverige numera hela åtta personer i kommittéer 
som Technical, Athletes, Entourage, Sport for all och 
Media.

Som tidigare år fortsätter vi att tappa aktiva spela-
re och klubbar. Trots det så fortsätter vi att öka vårt 
medlemsantal och det beror som tidigare på de klub-
bar som byggt MOS-banor. Detta året ökade intresset 
för MOS då underlaget gjorde premiär i Svenska Se-
rien och på Ungdoms-SM. För andra året i rad spela-
des SAGM och nu var det på Gullbergsbros banor. Den 
stora händelsen var World Adventure Golf Masters 
som spelades i Kungälv. Hemmaklubben med stött-
ning av förbundet arrangerade ett minnesrikt mäster-
skap. Framför allt var invigningen på Bohus Fästning 
mycket uppskattad vilket ansvarige Björn Dinau skall 
ha en stor eloge för.  

Vårt antidopingprogram med handlingsplan som togs 
fram under 2018 har stannat av vilket betyder att vi får 
ta ett krafttag med detta under 2020. 

Nu tittar vi framåt och tar med oss de positiva sa-
kerna in i 2020, jobbar med de utmaningar vi har och 
hoppas att klubbar och enskilda medlemmar stöttar 
förbundets verksamhet det kommande året.

Hässleholm mars 2020
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Tävlings- och Regelkommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Per Mattsson, Seriespel 
Ulf Kristiansson, Nationella tävlingar 
Lasse Wikström, SM-ansvarig 
Stig Pettersson, Domare och besiktning 
Staffan Lundblad, Domare och besiktning 

Huvuduppgifterna är att planera och 
administrera det nationella seriespelet, 
mästerskapstävlingar och andra 
förbundstävlingar. Det ingår även uppdatering 
av regelhäftet, besiktning av anläggningar, 
domarkonferens/domaruttagningar, 
alkotest/dopingfrågor med mera. 

Tävlingsåret började med att det spelades 
Svenska Cupen EB i MunktellArenan 5–6/1 
med 22 deltagande lag och i mars månad 
spelades U23-Challenge i italienska Vedano 
på deras fina inomhus betonganläggning. 
Under mars spelades även traditionsenligt 
Tjejfemman, på Borås filtbanor där 6 lag kom 
till start. Senare på hösten avgjordes även 
Mixed-SM på samma anläggning med 37 
deltagande par. 

Våra Svenska Mästerskap spelades 28 juni - 1 
juli i Malmö under SM-veckan där vi för andra 
gången spelade avslutande Elitserieomgång 
under SM-veckan samt slagspel och 
matchspel för de individuella SM deltagarna 
med 82 startande. För Oldtimers-SM var 
det tävling veckan efter i Olofström med 148 
startande plus efterföljande 5-manna med 15 
deltagande lag. I början på augusti avgjorde 
SM för våra yngsta, nämligen Ungdoms-SM på 
Gullbergsbro banor med 33 startande på både 
MOS & EB. Årets sista SM-tävling spelades 
inomhus i Asarum på deras EB anläggning. 
Denna tävling spelades första helgen i 
december med 75 startande. 

2019 var året då Sverige fick den stora äran 
med att arrangera WAGM 2019 ihop med 
Kungälv och på deras fina MOS anläggning 
mellan den 14–16 juni där totalt 93 spelare 
och18 lag från 9 olika länder deltog. 

 Sverige1 tog hem guldet och efter en tight 
slutstrid så lyckades Tyskland ta silvret 
före Sverige 2. Elitserien spelade i Tyresö, 
Tantogården och avslutningsvis sista 
omgången i samband med SM-veckan i 
Malmö. Utomhussäsongen avslutades i år igen 
och för andra gången med att spela SAGM 
(Sweden Adventure Golf Masters) på MOS i 
Gullbergsbro på deras fina MOS anläggning vid 
månadsskiftet i augusti med 84 startande. 

Liksom 2018 har vi under 2019 haft bra 
arrangörer och tävlingarna har kunnat genom-
föras på ett sportsligt och bra sätt. Vi har 
också noterat att resultatrapporteringen i 
HCP Online samt ambitionen att redovisa 
resultat via Bangolf Arena direkt på internet 
har varit fortsatt positiv under 2019. Arbetet 
med att uppdatera spelregler och andra 
tävlingsbestämmelser är ständigt pågående. 

I år spelades Elitserien för andra gången 
under SM-veckan i Malmö. Med facit ifrån 
Landskrona lyckades vi i år genomföra vissa 
förändringar som gjorde att årets SM i Malmö 
blev mycket lyckat och vi tror nu ha hittat ett 
koncept som fungerar. 2020 är året vi åter igen 
kommer spelas Elitserien under SM men väljer 
dock att inte delta på SM-veckan för att vi inte 
fann någon bra lösning till en tävlingsgodkänd 
anläggning i Halmstad. Det blir dock för första 
gången SM på underlaget betong som kommer 
spelas mellan den 1–4 juli i Skoghall. Tidigare 
i tiden 2010 närmare sagt så spelades det ett 
kombi-SM på Tantogårdens två dåvarande 
anläggningar EB och Betong men som sagt 
så skall det denna gång enbart spelas på 
betong. Men när det gäller spelsättet Elitserien 
under SM så uppstod det dessvärre diverse 
diskussioner efter SM:et i Malmö så vi har nu i 
ToRK tagit beslutet att vi kommer skicka ut en 
utvärderingsenkät till alla elitserieklubbar efter 
att SM:et i Skoghall har spelats så får vi se hur 
sammanställningen ser ut och om det kommer 
ske några förändringar inför säsongen 2021.  
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Regler/Tävlingsbestämmelser 
Det gjordes en översyn av 
tävlingsbestämmelserna även inför säsongen 
2019. Ändringarna som infördes var:
• Endast WMF godkända bollar är tillåtna
• BAMS och Bangolf Arena skall användas vid 

alla mästerskapstävlingar och Elitserien.
• Inget pris får understiga startavgiften enl. 

inbjudan. 
• Förening kan hyra annan klubbs 

anläggning, om man är överens om 
villkoren.

• MOS infört som godkänt underlag i svenska 
serien.

Besiktning 
Det har varit en del besiktningar av nya 
anläggningar under 2019. Ett stort antal gamla 
anläggningar har återbesiktas under året. 
Vi har idag en god kontroll över besiktade 
och godkända banor för tävling. MOS banor 
(Äventyrsgolf) har kommit för att stanna inom 
vår organisation.

Domarkonferens 
Den årliga domarkonferensen genomfördes 
under våren. Kallade till konferensen var 
samtliga domaransvariga. Genomgång av 
nya regler, tolkning av regler, domarens 
uppträdande, fastställa domaruppdragen samt 
vilka regler som gäller vid alkotest och dopning 
är de punkter som var med på agendan. 
Under konferensen gick vi igenom hur ofta 
föreningarna använder sig av det digitala 
redovisningssystemet med BAMS telefoner. Vi 
tog också upp besiktningsfrågor med allt vad 
det innebär.

Doping/Alkotester 
Under 2019 har vi genomfört två alkokontroller. 
En kontroll genomförde Staffan vid 
inomhustävlingen i Jönköping och den andra 
kontrollen genomförde Andreas Feuk vid 
inomhustävlingen i Linjen. I dag finns det 
tre personer som har behörighet att utföra 
alkotester.

Domare 
Domaruttagning till våra tävlingar fastställdes 

vid den årliga domarkonferensen. Till vår 
hjälp har vi sex domaransvariga som tar 
ut domare inom sitt distrikt till nationella 
tävlingar och seriespel upp till och med div 2. 
Kommittén ansvarar själva för uttagning av 
domare till mästerskapstävlingar, elitserien 
och i div 1. Fortbildning av förbundsdomare 
till ”mästerskapsdomare” som i första hand 
ska döma mästerskapstävlingar har fungerat 
väldigt bra under året 2019 

2019 genomfördes en central utbildning 
av regelkunskap och distriktsdomare. 
Utbildningen gick denna gång i Eskilstuna vid 
deras inomhusanläggning.

Förbundsrepresentanter till mästerskap och 
övriga förbundstävlingar har tagits ut genom 
ett samarbete med ansvarig person för 
Mästerskapstävlingar.

Banbyggare 
Det finns idag inte så många banbyggare kvar 
i Sverige. Kontakt har tagits vid behov när det 
gäller nybyggnation och reparation av befintliga 
banor. 
Utveckling av nya hinderkombinationer och 
banor finns ständigt med i vår verksamhet. 
Nya hinder har tagits fram som idag finns på 
några banor. Ett nytänkande som piffar upp 
anläggningarna. Föreningar som vill prova på 
nya hinder får ofta dispens för det. Kontakt 
med kommuner har skett vid behov. 

Övrigt 
Under året har det förekommit ett samarbete 
inom ToRK mellan tekniska och tävling när 
det gäller regler och tävlingsbestämmelser 
samt utbildningskommittén avseende 
utbildning i regelkunskap, distriktsdomare 
och förbundsdomare. Samarbetet kommer att 
fortsätta i oförminskad takt. 

Vill framföra ett stort tack till samtliga 
domare, besiktare, utbildningsansvariga samt 
övriga funktionärer och inte minst förbundets 
kansli för ett mycket gott samarbete under 
året. Kommittén ser fram emot år 2020 med 
tillförsikt.
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Utbildningskommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Elisabeth Brandt, BGK Linjen
Christian Eriksson, Eskilstuna BGK
Markus Rödin, Uddevalla BGK (t.o.m. april)
Nicklas Strömberg, Nybro MGK (fr.o.m. nov)

Utbildningskommitténs största framgång 
2019 har varit att vi har genomfört den första 
Barn- och Ungdomsledarutbildningen. Positivt 
har även varit att vi har blivit flera utbildade 
föreläsare. På minuskontot finner vi att arbetet 
med att ta fram webbaserade utbildningar har 
dragit ut på tiden.

Utbildningskommittén har, främst under 
sommaren, träffats fysiskt vid flera tillfällen. 
Dessa träffar har främst ägnats åt att ta fram 
material till Barn- och Ungdomsledarutbild-
ningen samt att förbereda Utbildningshelgen. 
Därutöver har kommittén haft kontakt via mejl 
och telefon. 

Utbildningskommittén har lagt kraft på att 
marknadsföra våra aktiviteter via texter till 
tidningen Bangolf och hemsidan, utskick via 
mejl till våra föreningar samt vara synliga med 
inlägg på sociala medier. 

Nedan följer i fet stil Utbildningskommitténs 
mål i Verksamhetsplanen för 2019 följt av be-
skrivningar av vad som har gjorts i strävan mot 
att uppnå respektive mål.

Utveckla Barn- och Ungdomsledarutbildning 
tillsammans med RUJK samt sjösätta denna.
Målet har uppnåtts. Under året har vi arbetat 
med att färdigställa utbildningen. Detta i sam-
verkan med RUJK. Kommittén träffades fysiskt 
vid flera tillfällen under sommaren. Därefter 
genomfördes det första utbildningstillfället i 
september. Utbildningen samlade 16 deltagare. 
Utifrån deltagarnas och föreläsarnas utvärde-
ringar har vi under hösten inlett arbetet med 
att modifiera utbildningen.

Bevaka förbundets intressen i utbildningsfrå-
gor
Målet har uppnåtts. Kommittén har lyft fram 
SISU-kurser på webben i akt och mening att 

få bangolfare att utbilda sig. En annan insats i 
samma riktning är att vi har tagit fram ett bok-
bord där vi visar upp en del av de böcker som 
SISU Idrottsutbildarna erbjuder. Utlåningen här 
har dock varit mycket låg och vi behöver finna 
nya vägar till att få lite rull på utlåningen. 
Under hösten åtog sig kommittén att se över 
vilka tävlingsledare som inte har haft uppdrag 
under de senaste åren, vilket innebär att man 
mister sin tävlingsledarlicens. Arbetet påbörja-
des i december 2019.

Förbereda, genomföra och utvärdera Utbild-
ningshelgen
Målet har uppnåtts. För fjärde året arrange-
rades en Utbildningshelg. För tredje gången 
var platsen Eskilstuna, men denna gång i 
Eskilstuna Folkhögskolas lokaler. Det är gläd-
jande att konceptet med en rikstäckande helg 
för utbildning har blivit en mötesplats, och att 
utbildningar därmed kan genomföras. Det som 
dock var sorgligt denna gång var att Förenings-
utvecklingen fick ställas in på grund av för få 
deltagare. 
Det är komplext med kurser vilket visar sig i 
utvärderingarna. På samma kurs finns både 
deltagare som tycker att det har gått för snabbt 
som för långsamt. Att arrangera Utbildnings-
helgen blev detta år mycket intensivt, bland 
annat då vi ordnade eget fika för bättre kost-
nadstäckning. 

Förbereda, genomföra och utvärdera  
Årsmötesseminarier
Målet har uppnåtts. Årsmötesseminarierna 
innehöll något färre men tidsmässigt längre 
punkter. Det inleddes med att Sundsvalls BGK 
berättade om hur man löste finansieringen och 
bygget av sin nya MOS-anläggning. Därefter 
fick alla föreningar höra om de krav på ett aktiv 
antidopingarbete som ställs. Alla bangolfför-
eningar i Sverige kommer att behöva vaccinera 
sig mot doping.
Tredje punkten på årsmöteslördagen handlade 
om Vision 2025 som deltagarna gruppvis fick 
tycka till om. Det rådde delade meningar om 
huruvida alla mål som ställts upp var  
relevanta. 



Svenska Bangolfförbundet 2019 Sid 13

ÅRSBERÄTTELSE 2019
Seminarierna avslutades med besök av Inter-
nationella förbundet tillika tyska förbundets, 
ordförande Doktor Gerhard Zimmermann. Han 
berättade framförallt om de rekryteringspro-
jekt som man bedriver i Tyskland. 
Utvärderingarna visade att många deltagare 
önskar längre pauser för att få chansen att till 
mer informellt korridorsnack. Deltagarantalet 
var cirka 40 vilket är samma som de senast 
föregående åren. 

Utbilda och vidareutbilda föreläsare
Målet har uppnåtts. Vi har i SISU Riks regi 
utbildat tre nya föreläsare. Dessa är Christian 
Eriksson, Johan Kessels och Tuula Mörck. Vår 
förhoppning är att på så sätt kunna erbjuda 
flera utbildningar, men även att föreningar tar 
flera initiativ till att arrangera lokala kurser. 
Vi hade i samband med Utbildningshelgen en 
halvdagskonferens med våra föreläsare för att 
diskutera aktuella frågor. En av frågorna som 
där diskuterades var hur och vilka kurser som 
skulle kunna erbjudas, helt eller delvis i web-
baserad form. Konferensens mening var att 
de flesta utbildningar även fortsättningsvis till 
övervägande del ska bestå av fysiska träffar.

Inleda arbetet med att lägga upp utbildningar 
på vår webbplattform
Målet är delvis uppnått då arbetet har inletts 
men inte har kommit så långt som vi hade 
önskat. Det är tidskrävande att hitta passan-
de bilder och skriva självförklarande texter. 
Arbetet har koncentrerats på att ta fram en 
Introkurs på webben. Introkursen är tänkt att 
välkomna nya licensierade spelare, men också 
att göra dem nyfikna och få dem att vilja lära 
sig mera. En annan avvägning är hur omfattan-
de en första kurs ska vara för att den inte ska 
kännas alltför stor.

I möjligaste mån uppdatera vårt utbildnings-
material
Målet är inte uppnått. Den främsta anledningen 
är att en stor del av kommitténs tid det gångna 
året har lagts på att Barn- och Ungdomsled-
arutbildningen. Men det är också ett mycket 
omfattande material med hundratals power-
pointbilder vilket har gjort att arbetet stundtals 

har känts övermäktigt. Dessutom kommer det 
inom HCP Online och Bangolf Arena uppdate-
ringar med ojämna mellanrum. Under hösten 
har vi inlett arbetet med att ta fram ett revide-
rat upplägg på Tävlingsledarkursen. Syftet är 
dels att tillvarata de möjligheter som webben 
skänker, dels att få färdigutbildade tävlingsle-
dare med högre kompetens.

Verka för informationsspridning om SISU-lär-
timmar
Målet har inte uppnåtts. Kommittén har haft 
svårt att hitta rätt forum för att nå de engage-
rade ledare i Bangolfsverige som sköter denna 
uppgift i respektive förening. Likväl är det ett 
viktigt statistiskt mått som bland annat RF är 
intresserat av för att bilda sig en uppfattning 
om livskraften i vår verksamhet. 

Delta i förbundets antidopingarbete
Målet har delvis uppnåtts. Under årsmötes-
seminarierna arrangerades det en föreläs-
ning om Anti-Doping. RF ställer allt högre 
krav på att vi som förbund arbetar för att 
förebygga doping. Under hösten har en Anti 
Doping-grupp tillsats i förbundet, där utbild-
ningskommittén är representerad. 
Förhoppningen var att en kortare informa-
tionsträff om Anti Doping skulle hållas i 
samband med SM för att nå ut till fler aktiva 
bangolfare. Tyvärr hanns detta inte med under 
året, men arbetet med att informera om, och 
därigenom förebygga doping kommer fortsätta 
framöver. 
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Rekryterings, Ungdoms och Juniorkommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Carina Lindström, (samordnare, utveckling, 
utbildning och PEPP-möten)
Charlotte Dybro, (fokusområde läger, sociala 
medier)
Marcus Lindström, (fokusområde bangolfsin-
struktör, utbildning, formulär)
Fredrik Tagesson, (fokusområde Tävlingar, 
sociala medier)
Eddie Söderlund (anställd resurs 25% från 
förbundet fr.o.m. 15 september)

Vi är mycket nöjda över att äntligen ha en tjänst 
på förbundet för att avlasta vårt arbete, även 
om vi skulle behöva minst en halvtid, men helst 
en heltid. Förhoppningsvis kan detta förändras 
framöver. 
Den största insatsen i år, förutom Höstlövet 
har varit arbetet med den nya förbundsutveck-
lingsplanen, FUP och den nya barn och ung-
domsledarutbildningen, BUL-bas. 
Förutom två nya utbildningar, så är en nyhet 
att Ungdomskommittén (UK) valt att ändra 
namn, så RUJK ”finns inte mer”. Orsaken var 
att det var svårt för nya i sporten att förstå vad 
RUJK innebär och behövde ofta förklaras. 
Året slutade dessvärre med att Carina valde 
att lämna vår kommitté, men även styrelsen, 
något vi i kommittén så klart beklagar, men 
respekterar. 

Peppmöten via telefon
I år har ett möte genomförts tillsammans med 
Haga BGK och vår uppfattning var att klubben 
tog till sig mycket ifrån det mötet.  
Vårt nya koncept ”Att starta och bedriva ung-
domsverksamhet” borde det finnas ett mycket 
större intresse för. Det är synd att så få klubbar 
vill ta den gratis hjälp som finns för att få tips 
på vad man bör göra/inte göra, när man vill få 
till en fungerande ungdomsverksamhet.

3-Manna U23, Junior och Ungdom i Eskilstuna
Årets arrangemang hölls i Eskilstuna på deras 
fina EB-banor, det samlade barn och ungdo-
mar ifrån hela Sverige, ifrån Malmö till Umeå. I 
årets arrangemang deltog det 14 lag i de olika 

klasserna och sammanlagt 52 spelare.
Hela 19 tjejer var med vilket är mer än en tred-
jedel. Det tycker vi är positivt då vi inte har så 
många tjejer eller kvinnor i vår sport.
Det var mycket glädje under detta arrange-
mang och alla var glada att kunna träffa sina 
vänner ifrån de andra distrikten. Det är inte att 
vinna, utan att ha roligt och träffa andra unga 
bangolfare runt om i landet, som är i fokus.  
Att se att det finns fler ungdomar som spelar 
bangolf gör förhoppningsvis att det blir lättare 
för våra barn och ungdomar att fortsätta spela. 
Lite smått och gott från tävlingen:
Jonathan Lindoff toppar raka listan på fina 20,3 
i snitt.
Bästa tjej även tvåa på raka listan Jennifer Gö-
ransson på fina 20,6 i snitt.
Bästa ungdomsspelare blev en tjej, Alva Kvarn-
ström, med 29.5 i snitt.
Flest spik i rad Erik Fause Hovind med 22 st.
I ungdomsklassen segrade lag Nord, tvåa kom 
Öst 1 och på en tredjeplats kom Väst.
I Juniorklassen segrade Öst, tvåa kom Väst  
och på en tredje plats kom Syd.
I U23 klassen segrade Öst, tvåa kom Syd och 
på en tredje plats kom Bergslagen.
Vi säger grattis till samtliga medaljörer.

Bangolfinstruktörsprojektet 2019
Det gångna årets bangolfinstruktörsprojekt var 
fördelat på 17 klubbar och 8 instruktörer, se 
tabell 1. 
Som helhet får projektet dock ett hyfsat bra 
betyg detta år. Det som ligger mer mot mi-
nussidan är att vi detta år hade så få sökande 
instruktörer, vilket gör det svårare att korta 
ned restider och göra en bra planering. 
Alla sökande instruktörer fick minst en klubb 
tilldelad och alla sökande klubbar förutom en, 
kunde tillgodoses instruktör. Alla instruktörer 
som tidigare hade arbetat på respektive klubb 
fick i början av sommaren uppdraget att upp-
rätthålla en egen planering tillsammans med 
klubben, nya klubbar och nya instruktörer i 
projektet fick ha ett planeringsmöte tillsam-
mans med UK. En intensivutbildning till att bli 
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instruktör hölls via webb vid 3 tillfällen tillsam-
mans med UK. Det var detta år något fler sö-
kande klubbar än 2018 (10), vilket var positivt. 
En egenavgift på 2 000:- har debiterats klub-
barna som haft instruktör under sommaren. 
På utvärderingen som gjordes efter avslutat 
projekt svarade 15 av 17 klubbar på enkäten. 
Några av kärnfrågorna är utvalda från enkäten 
och redovisade i diagram nedan

Har det varit givande för er klubb att ha en 
bangolfinstruktör? (15 svar)

Hur mycket stöttning från klubben har 
bangolfinstruktören fått under projektets 
gång? (15 svar)

Utifrån resultaten i kärnfrågorna fick projektet 
gott betyg av klubbarna, av att döma så ses 
instruktörerna som en viktig resurs i de flesta 
klubbarna.
Likt som för klubbarna har även en enkät 
gjorts för instruktörerna, i diagram nedan 
framförs resultatet från kärnfrågorna. 7 av 8 
instruktörer har svarat på denna enkät, vilket 
motsvarar 14 klubbar.

Har det varit givande att jobba som BI? 
(14 svar)

Har sommarens arbete lett till fler ungdomar 
i klubben? (15 svar)

Upplever ni er insats viktig för klubbens 
befintliga ungdomar? (14 svar)

Utifrån instruktörernas enkät kan vi syna ett 
gott tecken, instruktören avser sig vara en vik-
tig resurs för klubben i dess arbete att behålla/
rekrytera nya medlemmar.
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Tabell 1. Tilldelad instruktör per klubb 

BI 2019

Namn Tilldelad klubb

Alexander Malina Olofströms BGK

Alexander Malina Hjelmsjö BGK

Amir El Quachani Tuve Tigers BGK

Amir El Quachani BGK Linjen

Elisabeth Brandt Haga BGK

Elisabeth Brandt BGK Jönköping

Elisabeth Brandt MGK 49 Nyköping

Eric Bohlin Uppsala BGK

Jacob Lindström Skellefteå BGK

Jacob Lindström Umeå BGK

Jesper Lindberg Örnsköldsvik MGK

Jesper Lindberg Sundsvalls BGK

Jesper Lindberg Skönsberg SK

Lukas Larsson Kungälvs BGK

Lukas Larsson Uddevalla BGK

Marcus Ljungblad Eskilstuna BGK

Marcus Ljungblad Skoghalls BGK

Sommarläger Gullbergsbro (MOS och EB), 30 
maj - 2 juni
För första gången hade vi ett läger där under-
laget var MOS, för en del av ungdomarna var 
detta ett helt nytt och obekant underlag. En del 
var rätt skeptiska till en början, men vid lägrets 
slut är vår uppfattning att de flesta hade ändrat 
sig.
Deltagande antal ungdomar var 44, vilket var 
precis som 2018. Deltagarna kom från hela 
vårt vidsträckta land. Flest deltagare hade 
Umeå och Uppsala. Övriga deltagande fören-
ingar var Jönköping, Gullbergsbro, Malmö, 
Nyköping, Mosås, Olofström, Skellefteå, Sköns-
berg, Sundbyberg, Tantogården, Tuve Tigers, 
Växjö och Örnsköldsvik.  
Det var totalt 79 personer på plats Inklusive 
ledare, föräldrar och bangolfinstruktörer dessa 
dagar. Alla föräldrar, ledare och deltagarna 

(förutom arrangerande förenings) var inkvar-
terade på Lisebergsbyns Stugby/Vandrarhem 
som ligger i direkt anslutning till anläggning-
en. Nytt för året var att i princip all mat utom 
frukost tillagades av föräldrar/lägerledning, för 
att spara pengar.
För många blev det främst träningen på MOS 
som hade fokus och helt nytt för många var 
ju att spela med endast en boll – USM-bollen 
som alla fick vid ankomst. Träning skedde både 
i grupper och individuellt och varvades med lite 
lekar på banorna. Det ordnades även olika ak-
tiviteter så som lära-känna-övningar, discgolf, 
kubb, frågesport och ett mycket uppskattat 
Lisebergsbesök.

Ungdoms-SM i Gullbergsbro (MOS och EB) 1-3 
augusti
2019 stod Gullbergsbro BGK som värd för Ung-
doms-SM. Antalet deltagare var något högre än 
föregående år. 35 deltagare på MOS och 33 på 
EB, en glädjande trend.
Invigningen gick av stapeln onsdag afton och 
efter den var det ledarmöte och sedan bjöds 
alla på hamburgare av Gullbergsbro BGK.
Nytt för i år var att MOS-tävlingen spelade över 
två halvdagar (torsdag och fredag förmiddag). 
Många förutspådde att det var puttarna som 
skulle avgöra tävlingen och så blev det. Det 
bjöds på mycket bra spel av samtliga  
deltagare. 
En tjej som utmärkte sig var Ester Eriksson, 
Gullbergsbro BGK. Hon slutade med att säkra 
guldet i Flickor B, både på MOS och EB efter 
fint spel. Med sina resultat var hon jämbördig 
med killarna i A-klassen och slog alla tjejer.
I Pojkar A var det väldigt tight – det skilde bara 
5 slag mellan andra och niondeplatsen, efter 
första dagens spel. Slutligen blev det Anton Er-
iksson, MGK 49 Nyköping som tog hem segern 
med totalt 133 slag.
På EB:n var det Erik Nilsson, BGK Linjen, i 
pojkar A som visade framfötterna och tog hem 
guldet efter att slutligen landat på 25,6 i snitt.
I flera klasser fick det under avgörandet på EB 
tas till särspel för att fördela medaljerna.
Bästa Ungdom Öppen klass: Amanda Ryner, 
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Uppsala BGK
Bästa C-ungdom: Elin Spets, Uppsala BGK
Bästa B-ungdom: Ester Eriksson, Gullbergsbro 
BGK
Bästa A-ungdom: Anton Eriksson, MGK 49 
Nyköping
Bästa U-SM klubb 2019: Uppsala BGK
Priset för årets USM-klubb tog Uppsala BGK 
återigen med sig hem.
USM är en fantastisk upplevelse att se och alla 
coacher och spelare är hjälpsamma mot sina, 
så kallade, motståndare. I samband med  
prisutdelningen, tackades Gullbergsbro BGK 
för fantastisk hjälpsamhet och för ett väl  
genomfört arrangemang. 

Barn och ungdomsledarutbildning 28-29 sep-
tember, Eskilstuna
Äntligen blev en barn- och ungdomsledarut-
bildning av. Nytt för denna utbildning var att 
den riktade sig till både organisationsledare 
och aktivitetsledare/BI. Bakgrunden till detta 
är att vi kan se att de klubbar som lyckas hålla 
igång sin ungdomsverksamhet, har haft båda 
rollerna aktiva.  
Materialet till utbildningen bygger mycket på 
konceptet ”Att starta och bedriva ungdom-
sverksamhet”, som tagits fram av Marcus 
Lindström och Carina Lindström. Teori var-
vades med praktik, men det hade nog behövt 
dubbelt så mycket tid, för att hinna med allt. 
Mentimeter, var ett verktyg som användes fli-
tigt under utbildningen, som genomfördes med 
stöd av utbildningskommittén. Mer om utbild-
ningen finns att läsa under deras avsnitt.

HÖSTLÖVET, läger och utbildningsdagar i Es-
kilstuna, 31 oktober - 3 november.
Årets arrangemang hade 55 deltagare och 
totalt med ledare var vi 89 personer på plats, 
vilket nästan slog förra årets rekord. Även i 
år inbjöds de nordiska länderna, men endast 
Finland som nappade. 
Av allt att döma lyckades vi sätta ihop ett läger 
som motsvarade de allra flestas förväntningar, 
trots att vi inte hade samma förutsättningar.
Tema för årets läger var Rörelseglädje och Vär-
degrund. 

Till Rörelseglädjepassen, hade vi bjudit en fö-
reläsare, Maria Ståhl, från SISU Sörmland. Hon 
presenterade begreppet ”Rörelseförståelse” 
för alla på lägret. Med sin egen erfarenhet som 
skytt, kunde hon väl sätta sig in i vår sports 
förutsättningar. Att i stressade situationer själv 
kunna hantera nervositet, är ju viktigt både i 
skytte och i bangolf. Just begreppet ”rörelse-
förståelse” är mycket mer än att utföra många 
olika rörelser. Det kommer från engelskans 
”Physical litery” och är en helhetssyn på fysisk 
aktivitet där målet är att fler ska röra på sig 
hela livet. Ett begrepp som säkert kommer att 
återkomma många gånger framöver i olika 
sammanhang.

Till Värdegrundspassen, hade vi bjudit in 
föreläsare med bangolfbakgrund, Derice Shu-
milov Susoho och Jenny Erlandsson. Båda har 
mycket bra erfarenhet från att jobba med barn. 
De hade mest gruppövningar och diskussio-
ner, där viktiga frågor om hur man agerar om 
någon gör något som inte känns okej och vem 
man skall vända sig till om något sådant  
händer. 

Till de praktiska passen, hade vi inte samma 
möjligheter att få nuvarande elitspelare med 
p.g.a. att VM i Kina låg alldeles i anslutning till 
årets läger. Vi lyckades dock få till en ledarstab 
med annan kompetes där flera personer har 
meriter både från EM, VM och SM och som har 
tillhört eller fortfarande tillhör eliten som  
junior eller senior.  Extra roligt med två  
kvinnliga ledare på banan, Elisabeth Brandt 
och Jenny Erlandsson, men även att årets 
ungdomsledare, Jesper Lindberg, var på plats. 
Alltså många inspirerande förebilder på plats 
för att hjälpa våra ungdomar vidare i sin ut-
veckling. 
Vi hade även i år lite praktiska pass även för 
föräldrarna, vilket var mycket uppskattat. För-
äldrarna var även med på föreläsningarna om 
Rörelseglädje och Värdegrund. Lägret innehöll 
även lite andra aktiviteter så som lära-kän-
na-övningar, bad, pingis, padel, spelkväll, 
avslutande tävling och i år hade vi även lagt in 
rörelsepass, på några ställen.
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Höstlövets 5-Års JUBILEUM och vårt firande 
på kvällen blev en riktig höjdare. Den inled-
des med en 5-kamp. Många skratt och massa 
samarbete bland ungdomar, föräldrar och 
ledare. Avslutningsvis blev det glass i stora 
lass och vi tror alla somnade mätta och glada. 
Självklart firade vi även traditionsenligt våra 
juniorer som haft stora framgångar under 
året med medaljer i tävlingar som ligger ovan 
USM-status. Här var det stora framgångar på 
JEM och även på VM hade vi flera från vår mål-
grupp med.
Även detta år hade vi hyrt Eskilstuna folkhög-
skola med tillgång till både allrum och kök. 
Detta möjliggjorde att vi kunde ha kvällsfika, 
samlingar, föreläsningar och pingis på kvälls-
tid och stället blev lite av ett ”hängställe” för 
socialt umgänge för alla. Vi utvecklade även 
planeringen för hur vi kunde ta bättre och mer 
hjälp av föräldrar och ledare vilket var till stor 
hjälp för oss. 
Ett stort tack till alla som ställde upp och 
bidrog till lyckade dagar - ingen nämnd ingen 
glömd!
Utvärderingen visade att

94,7% tycker att denna typ av läger är
 VIKTIG eller MYCKET VIKTIG

97,4% tycker att Höstlövet var 
JÄTTEBRA eller BRA

89,5% vill MEST TROLIGT eller ABSOLUT kom-
ma igen om något fler läger anordnas 
 
Förbundsutvecklingsplanen, FUP Inför 2020 
så var förbundet ålagda att komma in med en 
ny utvecklingsplan, för 2020-2021. Tillsam-
mans med ordförande, kämpade ungdoms-
kommittén och då främst Carina, fram en plan, 
som kopplats till SBGF:s vision. Dessa doku-
ment är nu väldigt styrande för både ekonomi 
och verksamhetsplanering framöver. 
Utbildning ”Träna barn och ungdomar med 
ADHD, autism/Asperger och andra diagno-
ser”, 12-13/11
Denna utbildning erbjöds alla som gått BUL 
och 11 valde att delta.
Utbildningen byggde på ett färdigt material 
som tagits fram av Attention, med både filmer 

och diskussionsmaterial. Den kompletterar 
BUL-utbildningen bra, då många konkreta tips 
kom fram, att ifrån hur man gör träningstill-
fället så bra som möjligt, till hur man bemöter 
såväl barn, som föräldrar och hur man han-
terar konflikter. En bra utbildning för alla som 
leder ungdomar och genom att ha den i egen 
regi, kunde vi omsätta tipsen till vår verklighet, 
ge varandra råd och få tid till dialog.
Vi genomförde utbildningen, där alla satt  
hemma vid sin dator. Med hjälp av flera tek-
niska hjälpmedel 1) Telefonmöte 2) Filmer via 
Youtube 3) Samtal två och två via mobil, så 
kunde vi få till en billig och enkel utbildning. 
Med tanke på den låga kostnaden samt att 
den är enkel att genomföra, så tror vi den här 
formen, är till för att stanna. Deltagarna behö-
ver ju varken resa eller avsätta en helg, sam-
tidigt som man utbyta erfarenheter med andra 
bangolfare.

Övrigt
Förutom ovanstående har kommittén skri-
vit många artiklar till bangolftidningen, hållit 
igång Facebook och Instagramkontot.
Vi har också börjat att använda Mentimeter 
som ett hjälpmedel för att samla in åsikter vid 
olika arrangemang. Ett verktyg vi hoppas fler 
kommittéer tar till sig.
Vi har även jobbat med att ta fram en rutin, 
med anledning av de nya krav som RF ställer 
på oss, gällande registerutdrag ur belastnings-
registret av ledare, som har med barn under 
18 år att göra. Rutinen finns som en mall för 
föreningar att använda, om de så vill. 
Vi har även försökt söka nya pengar för att job-
ba med utveckling, genom att skicka in två oli-
ka ansökningar, men tyvärr inget vi fått bifall, 
något som känts tungt. Vi har så oerhört stora 
behov av pengar, för att klara av att utveckla 
ungdomsverksamheten, vad gäller tävlings och 
träningsformer och massor med idéer. Vi vill ju 
ha fler som tar bangolfen från nöje till sport!  
Vi hade även hoppats komma igång med möten 
med ungdomskommittéerna på distriktsnivå, 
men tyvärr räckte inte tid och kraft till. Likaså 
har vi inte gått i mål med vår hemsida, men 
här behöver förbundet avsätta pengar och tid, 
så det material som finns framtagit, får vila.
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lagen började tycka synd om oss. När tävlingen 
väl skulle börja var de flesta återställda från 
magsjukan. Krister M och Magnus M var dock 
inte återställda utan led sig igenom tävlingen. 
Vi var väldigt osäkra på var vi stod någonstans, 
och ca 20 minuter innan start drabbades  
Mattias Ståhl av ett ryggskott. Trots det full-
följde han sitt uppdrag som bollcoach på ett 
strålande sätt!
Första varvet började herrarna på betongen. 
175 vilket ger 29,16 i snitt. Det var ca 20 slag 
bättre än vi haft något träningsvarv! Det var 
t.ex. 14 slag bättre än Tyskland!  Andra varvet 
på EB tog raskt ner oss på jorden igen. 144, 24 
i snitt tappade vi nästan hela försprånget till 
Tyskland. Herrarna följde upp med 175 igen 
på betongen och Tyskland gjorde samma sak. 
EB:n gick fortfarande trögt med 140 slag sam-
tidigt gick Tyskland 12 slag bättre. Efter första 
dagen låg vi 7 slag efter Tyskland på en 2:a 
plats. Damerna började på EB:n. 74 slag  på 
första varvet gav en delad andraplats, endast 
två slag efter Österrike.
Sedan blev det lite tyngre. Efter första dagen 
hade damerna ändå en medalj inom räckhåll 
De planerna grusades tyvärr den andra dagen 
då det sista betong varvet var extremt tungt 37, 
38, 33. De svenska damerna slutade på en 5:e 
plats hela 20 slag från en medalj. För herrarna 
gick den andra dagen klart tyngre på betongen. 
189 respektive 186 gjorde att vi tappade tätkän-
ningen. Till slut fick vi kriga för en medalj, och 
till slut kunde en medtagen Magnus M få in 
bollen på bana 18 och ge oss en bronsmedalj.

Dag tre fortsatte med det individuella spelet. 
Bland damerna var Linda Lundberg som låg 
närmast en medalj. Dock var avståndet upp dit 
lite väl långt och Linda fick nöja sig med en 5:e 
plats. Bland herrarna fanns det fler medalj-
kandidater. Stefan Björk och Torgny Kjellström 
hade de bästa chanserna. Efter den första dub-
belrundan ledde Torgny. Detta efter ett dub-
belvarv på 46. Tyvärr blev den andra dubbeln 
inte lika bra. Då blev det 58 istället och Torgny 
hamnade på 8:e plats. Stefan däremot spelade 
jämnare, 53-51. Det räckte till en bronsmedalj, 
endast två slag från guldet. Vinnare blev Tim 
Clasen från Tyskland.

Sportkommittén
I kommittén följande personer ingått:
Stefan Gillberg Ordförande/Sportansvarig
Carl-Johan Ryner Medlem
Lars Broddevall Medlem
Förbundskaptener
Christian Mellqvist Förbundskapten (Sen U23)
Tom K Forsberg Förbundskapten (Jun)
Roger Svensson Förbundskapten (OT)
Pauli Kuikka  Förbundskapten (MOS)

Under 2019 fortsatte arbetet med fokus på ett 
bättre och starkare landslag samt en starkare 
organisation kring landslagen i framtiden. Vi 
har under året haft tre nya förbundskaptener 
som vi måste säga har gjort ett fantastiskt 
arbete med våra landslag. Årets resultat har 
visat att vi är på rätt väg. Vi har under året tagit 
medaljer på alla internationella tävlingar där 
vi haft deltagare som representerat vårt land. 
Som ni kommer se när varje internationell täv-
ling redovisas är vi på väg mot något stort med 
svensk bangolf på den internationella scenen. 
Rent sportsligt var 2019 ett mycket bra år för 
våra landslag. Som kröntes med VM-guldet för 
herrarna i Kina och Jennifer Göranssons otroli-
ga uppvisning på junior-EM i Liepaja, Lettland.

OT-EM i Predazzo, Italien 2019 (EB + Betong)
I slutet på juli åkte en trupp på 16 personer till 
norra Italien för att spela Oldtimers-EM i bang-
olf. Här fanns en blandning med både erfarna 
och oerfarna spelare som från lite olika platser 
sammanstrålade i Innsbruck för vidare färd till 
Predazzo. 
Miljön i dessa trakter är bedårande, så det 
fanns mycket att titta på under resans gång.  
Efter att ha installerat oss på hotellet tog vi en 
promenad till banorna för att få lite informa-
tion om dessänger av James, Cege, Torgny och 
Ståhl som varit där året innan när Senior-EM 
gick på samma plats. 
På tredje träningsdagen började de riktigt all-
varliga problemen. Det började med att Patrik 
Wass insjuknade i magsjuka. Vi andra tränade 
på. Allt som allt drabbades 11 av 16 personer 
av magsjukan. Linda, Agneta, Ståhl, Cege och 
Christer S klarade sig märkligt nog. De andra 
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Den fjärde tävlingsdagen var det cupspel. Dit 
hade 6 svenskar kvalificerat sig. Annelie L och 
Linda L i damklassen och Patrik W, Stefan B, 
Torgny K och Christer S i herrklassen. Endast 
tre svenskar överlevde första omgången. Anne-
lie, Stefan och Christer. Samma gällde i 8:dels-
finalerna. Här spelade framförallt Christer 
otroligt bra! I kvartsfinalerna fick Annelie och 
Stefan ge sig, men Christer fortsatte att spe-
la bra och vann sin match. Han var nu ensam 
svensk i semifinalen. Nu fick han möta Robert 
Hahn från Tyskland. Christer krossade honom 
med 7-2 och var framme i final! Där blev till 
slut Roman Kobisch från Tyskland för svår, 
han vann till slut med 6-1. En silvermedalj till 
Christer Söderlund kändes otroligt härligt efter 
vår smått kaotiska tid med magsjuka och bris-
tande träning som blev följden av detta. Efter 
tävlingen blev det bankett med prisutdelning.
Så här i efterhand tycker jag ändå att vi ska 
vara nöjda med det vi presterade i Predazzo.
Magsjuka till trots tog vi i alla fall tre medaljer. 
Det är godkänt i min värd. 
Roger Svensson/ Förbundskapten OT

WAGM – Kungälv, Sverige (MOS)
Tävlingen spelades på hemmaplan i Kungälv 
på deras ganska nya anläggning. Förhoppning 
innan om att spel på denna spikvänliga bana 
jämte hemmaplan skulle ge framgångar infri-
ades med råge.  Svenska förstalaget spelade 
mycket bra första dagen och höll motståndar-
na lite bakom sig och bland annat på grund av 
att Gunnar Bengtsson startade andra dagen 
med att slå världsrekord på fantastiska 19 slag. 
Sverige 1 ryckte till sig en ledning som höll 
hela vägen in i mål. GULD i lag!  Nära dubbelt 
svenskt i topp då Sverige 2 efter en dålig start 
spelade upp sig och till slut hamnade endast 
ett slag efter silvermedaljörerna, Tyskland och 
fick därmed nöja sig med lagbronset. 
Individuellt blev det också stora framgångar 
och medaljregn då: Jenny och Eric tog brons i 
dam- respektive juniorklassen. I sina klasser 
vann Annelie Lundell efter mycket bra spel 
och Richard Lockner tog efter sudden mot en 
amerikan, en silvermedalj och segrade gjorde 
Askimspelaren Jens Bergström. I den nya täv-

lingen mixedpairs vann Richard/Annelie silver 
efter att amerikanska laget Nate/Robin vunnit 
i sudden. Tydligaste tecknet på svenska domi-
nansen var herrklassen och WAGM-totalen då 
prispallen i dessa bestod enbart av de svenske 
där herrklassen slutade med bronsmedalj till 
Eirik Seljelid och spelet om segern avgjordes 
på femte suddenbanan och innebar silverme-
dalj till Hans Olofsson och att guldmedaljen 
gick till Gunnar. Avgörande rundan för att kora 
totalmästaren i WAGM handlade om att kont-
rollera spelet i lite sämre förhållanden och 
slutställningen innebar brons till Hans, silver 
till Jens och Gunnar lyckades åter bli etta i 
mästerskapet. Naturligtvis var det exceptionellt 
stora framgångar på mästerskapet och för-
hoppningen är att de spelare som deltar i 2020 
års WAGM i Österrike ska kunna ta medaljer.
Pauli Kuikka/ Förbundskapten MOS

U-23 Vedano, Italien (Betong)
Betongen i Vedano är en väldigt fin anläggning. 
Banorna är ganska lätta, men samtidigt många 
annorlunda spel och varianter. Det är också 
här som på de flesta betongbanor viktigt med 
bra tempo. Det är en anläggning som kräver 
mycket träning och erfarenhet för att gå riktigt 
låga rundor. Det är många banor där man spe-
lar rotationsspel som kräver extra mycket trä-
ning för att hitta både rätt riktning och tempo. 
Det spelas rotationsspel på både bana 10 och 
13. Sådant spel spelas inte på några betongba-
nor i Sverige. Träningen inför gick ganska bra, 
många riktigt bra och låga rundor. Det såg bra 
ut inför tävlingen. Tidigare år har vi spelat väl-
digt bra på tävlingen och vunnit flera år på rad. 
Tyvärr blev det inte riktigt så i år. Banresultaten 
visade att vi hade för många banor med mer än 
två slag. Detta gjorde att vi inte vann tillräckligt 
med banor för att vinna matcherna. Vi gjorde 
det helt enkelt för lätt för våra motståndare att 
vinna matcherna. Även om det inte gick så bra 
som vi hade hoppats så var allt bra och vi hade 
ett antal roliga dagar i Italien. Där alla spelare 
fick en möjlighet att prova på nya och annor-
lunda betongspel mot hemma. Otroligt viktigt 
för framtiden. Tack till spelarna Felicia, Johan-
na, Rasmus och James.
Lars Kvael/Coach U-23
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VM Zhouzhuang, Kina (Filt + Betong)
För första gången gick ett VM utanför Europa, i 
en stad som heter Zhouzhuang i Kina.
För Herrarnas del i lagtävlingen så fick man 
direkt till turneringens bästa lagrunda på filt-
banan som tryckte ner tyskarna rejält, en upp-
försbacke på 21 slag som man aldrig lyckades 
ta ikapp. Totalt så tappade vi 5 slag på tyskarna 
på betongbanan men plockade hela 33 slag på 
filten. Efter många års kämpande mot det där 
guldet så tog vi oss dit igen.
För damernas del så vinner man en silverme-
dalj, man hamnar på efterkälken men efter tre 
spelade varv har man ändå häng på tyskorna. 
Men istället för att plocka slag så utökar sedan 
tyskorna ledningen och vinner till slut med 17 
slag. Vi tappar 7 slag på betongen och 10 på 
filten. 
I det individuella slagspelet på herrsidan så 
hade vi 6 av 7 herrar med till finalvarven och 
alla hamnade bland de 12 bästa när tävlingen 
avslutades. Vann gjorde Carl-Johan Ryner, 
4 slag före Fredrik Persson och 11 slag före 
tyske Lucas Neumann. Calle drog till med 21 
på den relativt enkla filtbanan, men efter halva 
tävlingen så var det tyskt i ledning i form av 
Lucas Neumann som spelade jättefin bangolf. 
Från varv 5 så hade Lucas det lite kämpigare 
medans Calle och Fredde spelade stabilt och 
man kunde ta sig förbi Lucas ganska snabbt 
och sedan hålla avståndet.
I det individuella slagspelet på damsidan så 
hade vi 3 av 4 damer med oss till finalvarven 
och hamnade bland de 11 bästa. Marielle 
Svensson var den av damerna som fick bäst 
start på tävlingen. Efter 5 spelade varv så de-
lade hon ledningen med Stefanie Blendermann 
från Tyskland, men tyvärr så stämde inte spelet 
riktigt på de tre avslutande rundorna för Ma-
rielle och hon fick nöja sig med en sjätte plats. 
En som avlutade starkt var Jennifer Göransson 
som hade haft en tuff start på turneringen. De 
sista 3 varven var det ingen dam som kunde 
matcha hennes resultat.
Nytt för i år var Mixed, där vi ställde upp med 
4 lag. Otroligt jämnt mellan många lag i den 
här tävlingen där Sverige hade 3 lag av 4 som 
klarade sig till finalrundorna. Det var nära att 

vi fick med alla mixed-lag till finalspelet, Feli-
cia/Cederholm spelade särspel om de sista två 
platserna mot Tjeckien och Italien men fick se 
sig besegrade på bana 2 på filtbanan. Lag Jen-
nifer/Calle var inför finalvarvet i delad ledning 
med lag Stefanie/Kapke, dock räckte man inte 
riktigt till på sista varvet och man fick nöja sig 
med en femteplats. Det skilde endast 3 slag 
mellan vinnande Stefanie/Kapke och Jennifer/
Calle.
I matchspel herrar så var alla Herrar kvalifice-
rade, de som tog sig längst var Patrik Jönsson, 
Ulf Kristiansson och Alexander Dahlstedt. Ulf 
åkte ut i kvartsfinal, Patrik åkte ut i semifina-
len och Alexander fick se sig besegrad i finalen 
över Beat Wartenweiler. Beat var grymt stark i 
matchspelet och ett spöke för de svenska spe-
larna då han mötte svenskt motstånd igenom 
hela matchspelet. 
I matchspelet damer så var tre av tjejerna kva-
lificerade. Linda Lundberg var den som tog sig 
längst, hon fick se sig besegrad i semifinalen 
mot Karin Heschl från Österrike. 
Summering av turneringen: Vi tar med oss 2 
guld och 3 silver med oss hem ifrån Kina, vilket 
jag tycker vi ska vara nöjda med. Jag tycker 
att vi överlag gör bra prestationer sett till hela 
truppen, även om jag vet att några säkert hade 
högre målsättningar inför mästerskapet och 
några kanske är besvikna över hur utfallet blev 
resultatmässigt för sin egen del.

Arrangörsmässigt så tycker jag att det var 
jättebra i Kina, mediabevakningen här var 
världsklass och invigningen var något utöver 
det vanliga.
Övrigt:
Mörkret kom tidigt på kvällarna så vi gick upp 
tidigt för att träna.
Maten i Kina är inget för den kräsne, som tur 
är så räddade McDonalds en del av truppen.
Att under den officiella träningen få gå ige-
nom en säkerhetskontroll först komma in på 
anläggningen och träna var något helt nytt för 
oss, men det visar på hur viktigt dem anser att 
säkerheten är för oss spelare och ledare.
Mot nya framgångar!
Christian Mellqvist/ FK seniorer/U23
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JEM – Liepaja, Lettland (EB)
Årets JEM spelades inomhus i Lettland. De 
svenska juniorerna hade redan varit på plats 
en gång tidigare och spelat Liepaja Open under 
våren med stora framgångar, så man hade en 
känsla av att det var något stort på gång här. 
Herrarnas lagtävling började bra för Sverige 
men sedan visade Tyskland en otrolig styrka 
och bara malde på och vann till slut guldet 
med många slag före Sverige och Ryssland 
kom på tredje plats. På damsidan var det 
tvärtom, Sverige vann till slut efter en otroligt 
rafflande avslutning så lyckades de ta hem  
guldet före Tyskland och även här belade Ryss-
land tredjeplatsen. 
När man sedan går vidare till den individuella 
slagtävlingen visade det sig att på herrsidan 
var det endast tre svenskar som gick vidare 
till finalen. Här lyckades Alexander Njord bäst 
men fick se sig besegrad av en tysk herrjunior 
i sudden death om bronsmedaljen. På tjejsidan 
var det Jennifer Göransson som var överlägset 
bäst och efter fantastiskt spel kunde plocka 
hem guldmedaljen. Tyvärr inga fler tjejer vidare 
till final. 
Det blev ytterligare en guldmedalj till Sverige 
i mixedklassen genom Alexander Njord och 
Jennifer Göransson detta efter fantastiskt spel, 
snyggt jobbat! Eric Bolin och Julia Göransson 
belade en fin sjunde plats. 
I matchspelet på herrsidan fick vi se en svensk 
debutant kliva fram och kämpa sig fram till 
semifinal där det tyvärr blev stopp. Men här-
ligt spel i bronsmatchen gjorde att Jonathan 
Lindoff kunde ta hem en stark bronsmedalj. 
På damsidan kunde JEM okrönta drottning 
Jennifer Göransson hålla sina nerver i styr och 
plocka hem sin fjärde guldmedalj i detta mäs-
terskap. Det skrevs lite av Svensk  
Bangolfhistoria i Lettland denna sista tävlings-
dag. Aldrig har någon lyckats med bedriften att 
plocka hem alla guldmedaljer på ett och sam-
ma mästerskap. Ett fantastiskt stort Grattis till 
Jennifer. 
Ett mycket bra mästerskap med 4 Guld, 1 
Silver och 1 Brons. Ett riktigt stort tack till Tom 
och de övriga ledare som kämpat med våra 

juniorer under mästerskapet. Utan ert arbete 
skulle det inte blivit så stora framgångar. Nästa 
år är det JVM. Detta mästerskap kommer att 
spelas i Tyskland med Murnau som spelplats 
och EB och Betong som underlag.

Sammanfattningsvis, vill sportkommittén åter 
tacka alla spelare och ledare för det fantas-
tiska arbete som ni lagt ner under 2018. Vi vill 
särskilt tacka Tom Karlsson Forsberg som 
tyvärr slutar som Förbundskapten för våra 
Juniorer. Hans studier tar för mycket tid. Vi vill 
passa på att önska Tom lycka till och hoppas 
att han i framtiden kommer tillbaka till lands-
lagsarbetet.  
Dags att blicka framåt mot 2020. Detta år 
kommer troligen att medföra viss förändring i 
arbetet kring vår elitverksamhet. Vi har genom 
RF elitidrottsstöd fått projektpengar att under 
2 år deltidsanställa en Sportchef. Detta skall 
förhoppningsvis ge oss en större möjlighet att 
kunna utveckla hela landslagsverksamheten. 
2020 är inget VM-år för seniorerna, men det 
kommer att spelas EM i Voitsberg, Österrike 
i slutet på augusti på Filt + EB. Här spelades 
Champions League 2019. Juniorerna som har 
VM-år kommer spela detta i Murnau, Tyskland 
med Nations cup i maj och VM i augusti. Detta 
spelas på Betong + EB. Även Oldtimers kom-
mer att spela VM detta år. För första gången 
kommer det att spelas VM för Oldtimers. Den-
na tävling kommer också att spelas i Tyskland 
närmare bestämt i Wanne-Eickel på Filt + EB. 
Denna tävling spelas samma vecka som junio-
rerna. 

Tyvärr kommer vi inte att fortsätta de speci-
ella satsningarna vi startade under 2016 som 
förhoppningsvis skulle leda till att vi står ännu 
starkare i framtiden. På grund av minskade 
resurser i förbundet så har vi blivit tvungna 
att prioritera om och lägga pengarna på an-
dra saker inom förbundet. Men vår kommitté 
kommer även i fortsättningen att jobba.Mot 
världens bästa landslag 2020  
 
/ Stefan Gillberg Ordf. Sportkommittén.
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Utvecklingskommittén 
I kommittén följande personer ingått:
Leif Nilsson 
Hans Bergström, 
Carina Lindström
Under årsmöteshelgen 2019 beslutade årsmö-
tet att anta det Visionsdokument mot 2025 som 
arbetats fram under 2018 och inledningen av 
2019. Därmed står Svenska Bangolfförbundet 
med en långsiktig inriktning för verksamheten. 
Året inleddes med beredning av de remisser 
Riksidrottsstyrelsen sänt ut i slutet av 2018. 
Utvecklingskommittén arbetade med remiss-
svaren, vilka beslutades av förbundsstyrelsen 
före insändning till Riksidrottsförbundet (RF). I 
samband med Riksidrottsstämman (RIM) i maj 
månad 2019 fastställdes exempelvis kraven för 
att kunna bli ansluten till RF. Innebörden av be-
slutet är att Svenska Bangolfförbundet (SBGF) 
tillhör en kategori som benämns stora förbund. 
För det krävs minst 50 föreningar och 3 000 
medlemmar. Det uppfyller SBGF.
Ett annat beslut som togs på RIM 2019 berörde 
stödformer. Stödformerna ska gälla fullt ut från 
2022 och under övergången till dess minskar 
bidragen under 2020 och 2021 till alla Specia-
lidrottsförbund (SF) med 10 % per år. Det påver-
kar SBGF.
RF stadgar föreslogs ha vissa förändringar, vil-
ka RIM beslutade anta. Därmed behöver SBGF:s 
stadgar förnyas. Utvecklingskommittén, genom 
Leif Nilsson och Hans Bergström, represente-
rade SBGF vid RIM 2019.
Som en följd av besluten av RIM hade alla SF 
att lämna in förbundsutvecklingsplaner (FUP) 
till den 15 september 2019. Det underlättade 
väsentligt i arbetet att SBGF hade ett av årsmö-
te beslutat Visionsdokument. Utvecklingskom-
mittén säkerställde att FUP lämnades in som 
grund för beslut om bidrag för 2020. Förbunds-
styrelsen godkände FUP före insändning till RF.
Kommittén har inte kunnat hålla sin budget till 
100%.

Bangolftidningen 
Redaktörer har under året varit  
Jan-Åke Persson och Mats Nilsson. 
Mats Nilsson  har varit ansvarig utgivare.
Tidningen har under 2019 kommit ut med 
fyra nummer. Upplagan är ca 1500 exemplar. 
Tidningen sköts numera av vår kanslipersonal. 
Tidningen har genomgått smärre 
designförändringar som vi hoppas att våra 
läsare uppskattar.
Under året har stått att läsa om 
ungdomskommitténs alla olika arrangemang, 
Stort reportage har det varit om WAGM som 
spelades i Kungälv och som var ett mycket 
lyckat arrangemang både tävlingsmässigt 
för Sverige och arrangörsmässigt. VM i Kina 
gavs också stort utrymme i tidningen. Tyvärr 
har inte målsättningen om att göra en mer 
magasinsformad tidning uppnåtts under 2019. 
Det är inte viljan som fattats utan mer att tiden 
inte riktigt räckt till.
Redaktionen vill tacka alla som bidragit med 
material under 2018. Har ni idéer angående 
bangolftidningen, så vill vi på redaktionen gärna 
ta del av dessa.
Vi vill också tacka våra trogna annonsörer, Nifo, 
City Golf och Waypoint.
Tidningen trycks av Exakta Creative i 
Hässleholm och samarbetet med Exakta har 
fungerat mycket bra. 

Mediakommittén  
har bestått av:
Agneta Harrysson
Simon Levander.
Vid följande tävlingar, J-EM, OT-EM, SM, Inom-
hus-SM, Svenska Cupen, SAGM och WAGM har 
kommittén tillsett att det har funnits represen-
tant från mediakommittén på plats.
Förutom mediakommittén så rapporterade 
även Mats Nilsson från WAGM, som 2019 hölls 
i Kungälv. 

Vid USM gjorde Lars Josefsson och Charlotte 
Dybro ett fantastiskt arbete med att skicka tex-
ter och foton från tävlingen kontinuerligt så att 
Simon Levander kunder rapportera på förbun-
dets hemsida.
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Den stora händelsen under 2019 var VM i Kina.  
Simon Levander fanns på plats för WMF:s räk-
ning och han kunde även rapportera hem inför 
tävlingen. Genom bra och snabb återkoppling 
från främst Christian Mellqvist och Carl-Johan 
Ryner fungerade det bra med rapporteringen 
hemifrån Sverige genom Agneta. Sändningar-
na via Kinesisk TV fungerade mycket bra och 
genom dessa kunde även en del bilder tas från 
liveögonblicken. 
Under VM bedrevs ett intensivt arbete gente-
mot svensk press med start ca 2 månader före 
mästerskapet. När första guldet var bärgat 
togs en kontakt med SVT som efter detta la ut 
en notis på Text-TV. Därefter rullade det på och 
flera av de större dags- och kvällstidningarna 
gjorde reportage efter att vårt landslag spelade 
hem fler medaljer.
Flera reportage har gjorts i olika svenska 
dagtidningar inför bl a VM, SM, Mixed-SM och 
Inomhus SM. Vid SM i Malmö sände SVT direkt 
från matchspelet. Inomhus-SM i Asarum upp-
märksammades av Sveriges Radio Blekinge 
med intervjuer.
Utvecklingskonsulenten
Jan-Åke Persson innehar tjänsten som 
utvecklingskonsulent.
En del hälsobekymmer har gjort att jag inte 
varit ute på fältet i den utsträckning som 
jag velat vara. Det har i alla fall inte saknats 
arbetsuppgifter på kansliet. RF ställer allt 
högre krav på förbunden avseende diverse 
olika rapporter, främst gällande idrottslyftet. 
Idrottslyftet. Under 2019 administrerades 
75st idrottslyftsansökningar. Det är både 
ansökningar som gjorts av klubbarna själva 
på vissa projekt och ansökningar som jag gjort 
åt klubbarna, främst gällande läger och BI-
Projektet. Ansökningarna var 2019 fördelade på 
28st unika klubbar. Nedan ser ni vilka projekt 
som gick att söka 2019 (antalet klubbar som 
sökt och 2018 års siffror inom parentes)
BI-Projektet 17 (11) 
BI-Projektet Marknadsföring 4 (6) 
Utveckla Svensk Bangolf 15 (13) 
Ungdomsläger Gullbergsbro 16 (16) 
Höstlövets Utbildningsläger 17 (15)
Inomhusträning Vinter/Vår 6 (0)

Alla Idrottslyftsansökningar innebär att 
föreningarna måste skicka in en återrapport. 
Detta gäller både när de ansökt själva och 
när jag gjort ansökan s.k. föreningsansökan 
åt dem. Här skapas fortfarande förvirring. 
Ofta får jag höra att ”varför ska vi skicka in 
en återrapport, vi har ju inte ansökt om några 
pengar. Trots att IL-ansvarig i klubben får 
automatiska mail från idrottslyftsapplikationen 
och att det även görs notiser i systemet 
som också går ut via mail blir det många 
påminnelser för att få in alla återrapporter. 
Från och med den 1 januari 2020 kommer 
Idrottslyftet i sin nuvarande form att försvinna 
och kommer framöver att heta Projektstöd 
IF barn och ungdomsidrott istället. 
Föreningarna kommer istället ha möjlighet 
att söka projektstöd inom vissa bestämda 
områden. Mer om detta finns att läsa på                   
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/

LOK-stödet har också diskuterats mycket 
under året. RF har kommit med nya villkor som 
ska uppfyllas av SF. 
 Villkoret för att själv få fördela våra pengar  
(Projektstöd IF) och för att få grundbeloppet 
är att vi har minst 15 föreningar som 
bevisligen bedriver kontinuerlig (+10 
sammankomster per förening) barn- och 
ungdomsidrottsverksamhet och givetvis 
att man rapporterar LOK-stöd. Därutöver 
måste varje SF inkommit med en plan för 
sin verksamhet (förbundsutvecklingsplanen). 
I LOK-statistiken för 2018 hade vi 23st 
föreningar som klarade RF:s krav på 10 
sammankomster. Verksamheten i några av 
dessa klubbar känns lite osäker för framtiden 
medan en del andra klubbar är på uppgång 
avseende sin ungdomsverksamhet.             
Jag har också varit involverad i BUL den nya 
barn och ungdomsledarutbildningen som gick 
under utbildningshelgen. I den har jag främst 
varit med och tagit fram de rent speltekniska 
delarna avseende greppet, stansen och 
slagteknik. Det är väldigt bra att vi äntligen 
fått till denna utbildning som är livsviktig för 
svensk bangolfs framtid. En utvärdering av den 
första utbildningen är gjord och säkert behövs 
en hel del modifieringar göras.
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Tidsschemat var i mitt tycke alldeles för 
pressat. Denna utbildning behöver mycket 
praktiska övningar och tiden för detta 
fanns ej i schemat. Ändå en stor eloge till 
utbildningskommittén för ett bra jobb. Jag tror 
att utbildningen kommer att bli riktigt bra när 
alla bitar fallit på plats. 
Tanken var att det även skulle hållas en 
utbildning i föreningsutveckling under denna 
helg. Tyvärr var antalet anmälda här för få så 
den blev inställd. Detta gör mig lite orolig för 
framtiden. För det kan väl ändå inte vara så att 
våra bangolfföreningar inte vill utvecklas? 

Bangolftidningen har under 2019 återigen 
hamnat på kansliet i Hässleholm. Ett roligt 
men delvis krävande jobb. Att göra en tidning 
kräver framförhållning och god planering vilket 
inte alltid är så lätt att få till. Ibland händer 
allt i sista minuten. Samarbetet med tryckeriet 
Exakta Creative har fungerat mycket bra. 
Design och layout har fått en uppfräschning 
som jag hoppas att läsarna gillar. Korrekturen 
görs t.ex. nu med hjälp av Adobe Acrobat Pro:s 
utmärkta kommentarsverktyg och det fungerar 
riktigt smidigt och är mycket enklare än att 
göra korrektur via vanlig text i ett mail. 
Vår e-book har också blivit uppdaterad  och är 
nu inte längre beroende av tillgång till flash 
för att fungera på ett tillfredsställande sätt 
avseende zoomning och bläddring.
En del stora tävlingar har krävt insatser 
från min sida. Ofta ganska mycket bakom 
kulisserna. WAGM spelades ju 2019 i 
Kungälv och där var det en hel del jobb 
med t.ex. medaljer, ackrediteringskort, och 
prischeckar. Kungälvs BGK hade bra koll på 
allting så samarbetet flöt smärtfritt. Stort 
beröm till Kungälv som stod för ett riktigt 
kanonarrangemang.

SM-veckan innebär också alltid mycket jobb 
med diverse marknadsföringsmaterial m.m 
Broschyrer, affischer och prischeckar togs 
fram. Malmö BGK fick också hjälp med att fixa 
riktigt fina vindskydd. Det är alltid väldigt kul 
att vara på plats på denna vecka när så många 
olika idrotter är samlade i en och samma stad. 
Tyvärr var det endast ett fåtal sporter som höll 
till ute på Bulltofta så känslan var inte riktigt 

densamma som tidigare år då bangolfen mer 
varit mitt i smeten. Bangolfens sändningar 
är fortfarande populära vad vi kan utläsa från 
den statistik som SVT skickar ut varje år efter 
avslutad SM-vecka. Trots otur med vädret med 
störtregn under finalvarven hann vi ändå visa 
upp vilken fin sport vi har. Hjälpsamheten från 
alla spelare och arrangörer med att flytta tält 
och torka banor gick nog hem i stugorna. Det 
man kan önska mer av är känsloyttringar från 
både spelare och publik när de avgörande 
spikarna har slagits.
2020 går SM-veckan i Halmstad. Tyvärr blir 
där ingen medverkan för bangolfen vilket 
naturligtvis är tråkigt. Istället har vi ett SM på 
betong i Skoghall att se fram emot.  
Det andra mästerskapet på MOS SAGM 
spelades i Gullbergsbro och det var riktigt kul 
att se att deltagarantalet ökade något. 2020 är 
det Kristinebergs BGK som står som arrangör 
på den nya läckra banan i Jungfrusund. Med 
Hans Olofsson i spetsen är jag helt säkert på 
att detta arrangemang kommer att bli något 
utöver det vanliga.

Annat som görs återkommande på kansliet 
är framtagning av statistik till både förbund, 
distrikt och klubbar. Beställning av kläder till 
landslag, domare och klubbar. Uppdatering 
av hemsida och sociala medier tillhör också 
de dagliga uppgifterna. Fix och hjälp med 
IdrottOnline och HCP-Online står också ofta på 
agendan. 

Inför 2020 vill jag rikta en uppmaning till 
våra föreningar att göra ett jobb angående 
utveckling. Ta kontakt med kansliet så kan 
vi boka in ett möte. Fysiskt eller på nätet 
via vårt mötesprogram GoTo-Meeting går 
också bra. Det går också bra att höra av 
sig till kansliet för att få hjälp med t.ex. 
marknadsföringsmaterial. Vi kan hjälpa till 
med affischer, broschyrer, flaggor banderoller 
och kläder m.m. Ja kort sagt allt som rör 
design. Det är kanske dags för en ny eller 
förbättrad klubblogo för t.ex.kläder, hemsida 
och andra trycksaker. Logon kan erhållas som 
ett tryckfärdigt original. Vi behöver bli både 
bättre och proffsigare på att synas.
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Svenska Bangolfförbundet

Årsredovisning 2019
Styrelsen och Generalsekreteraren för Svenska Bangolfförbundet får härmed 

avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Årsredovisningen  omfattar

Sid 2       Förvaltningsberättelse
Sid 4       Resultaträkning
Sid 5       Balansräkning 
Sid 7       Redovisningsprinciper och noter
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Svenska Bangolfförbundets verksamhet syftar till 
att främja bangolfidrottens utveckling och utbredning.

Förbundssäte: Hässleholm

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET

Förbundets ändamål har under året främjats genom anordnade nationella mästerskapstävling-
ar, läger, utbildningar, landslagsverksamhet samt stöd till tävlingsverksamheten i medlemsför-

eningarna.

FLERÅRSÖVERSIKT
Nedan visas den ekonomiska utvecklingen under de senaste fyra åren.

2019 2018 2017 2016
Huvudintäker 4.485.886 4.398.346 4.262.228 4.207.495
Resultat 115 455 -135.242 383 61.630
Soliditet 67% 61% 71% 74%

2019 2018 2017 2016
Medlemmar 7137 6977 6793 6090
Föreningar 84 87 87 88

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förbundet gör ett positivt resultat där alla kommittéer hjälpts åt att hålla nere kostnaderna 
under året. Det som gick extra bra var Svenska Serien där fler lag anmälde sig till, än planerat 
samt att domarkostnaderna varit lägre än uppskattat. Kursverksamheten var en annan positiv 
överraskning. Den stora farhågan där kostnaderna kunde skenat iväg var VM i Kina, men trots 
visum, vaccinering och förläger så kunde vi i stort sett hålla oss till budgeten. Det enda som  
kostade lite extra än vad vi hade tänkt var flygbiljetterna.

Framtida utveckling

Utvecklingen har fortsatt som de senaste åren då klubbar som satsat på MOS-anläggningar har 
ökat sitt medlemsantal. Samtidigt minskar antal klubbar och licensierade spelare. Riksidrotts-
förbundet ställer högra krav på vårt förbund och våra föreningar vilket förmodligen kommer att 
innebära att vi blir färre men starkare föreningar. En utmaning som vi ställs mot 2020 är att alla 
Elitserie- och division 1 klubbar skall vaccinera sin klubb mot doping.

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Förbundets medlemsantal 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sid 2(9)



Svenska Bangolfförbundet 2019 Sid 29

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Från föregående år balanserad 
vinst 872.940
Årets resultat 115.455

Vinstmedel till förfogande 988.395

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning 988.395

Summa 988.395

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828
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Resultaträkning Not 2019-01-01
--2019-12-31

2018-01-01
--2018-12-31

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter 204.700 188.600

Bidrag 1 2.067.000 2.073.000

Nettoomsättning 2 2.214.187 2.136.746

Övriga rörelseintäkter 227.977 218.601

Summa rörelseintäkter 4.713.864 4.616.947

Förbundets kostnader

Tävlingskostnader och liknande 3 -1.772.801 -1.836.882

Övriga externa kostnader 4 -1.192.895 -1.402.715

Personalkostnader 5 -1.629.106 -1.511.376

Avskrivningar av inventarier 6 -0 -2.457

Övriga rörelsekostnader -3.483

Summa rörelsekostnader -4.598.285 -4.753.430

Förbundets rörelseresultat 115.579 -136.483

Finansiella poster

Ränteintäkter 1.241 2.034

Räntekostnader -1.365 -793

Summa finansiella poster -124 1.241

Resultat efter finansiella poster 115.455 -135.242

Årets resultat 115.455 -135.242

RESULTATRÄKNING

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager
Försäljningsartiklar och tävlings-
priser 72.877 58.999

Summa varulager 72.877 58.999

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 104.377 228.389

Övriga kortfristiga fordringar 54 14.408
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 79.623 185.200

Summa kortfristiga fordringar 184.054 427.997

Kassa och bank 1.213.503 952.537

Summa omsättningstillgångar 1.470.434 1.439.533

Summa tillgångar 1.470.434 1.439.533

BALANSRÄKNING
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

BALANSRÄKNING

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserad vinst 872.940 1.008.182

Årets resultat 115.455 -135.242

Summa eget kaptial 988.395 872.940

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 158.438 233.805

Skatteskulder 8 28.325 29.310

Övriga skulder 69.728 73.062
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 9 225.548 230.416

Summa kortfristiga skulder 428.039 566.593

Summa eget kapital och skulder 1.470.434 1.439.533

Sid 6(9)
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

2019 2018
Not 1 Bidrag

Ordinarie bidrag RF 1.206.000 1.210.000
Utvecklingsstöd Idrottslyftet 581.000 583.000
Landslagsstöd RF 180.000 180.000
Övriga bidrag 100.000 100.000

2.067.000 2.073.000

Not 2 Nettoomsättning
Avgifter nationella tävlingar och seriespel 865.425 865.240
Prenumerationsavgifter Bangolf 190.308 199.200
Övriga intäkter 1.158.454 1.072.306

2.214.187 2.136.746

Not 3 Tävlingskostnader och liknande
HCP Online 242.303 203.090
Tryck och distribution tidningen Bangolf 175.293 166.030
Priser 88.411 64.972
Reskostnader 483.929 482.210
Kost och logi 375.511 620.737
Övriga tävlingskostnader 244.144 136.522
Avgift WMF/EMF 74.797 52.890
SDF Bidrag 32.000 48.000
Övriga bidrag 47.500 47.500
Försäljningsartiklar 8.913 14.931

1.772.801 1.836.882

Not 4 Övriga externa kostnader
Resekostnader 260.585 313.836
Kost och logi 428.284 480.864
Lokalkostnader 62.764 54.189
Trycksaker, kopiering 20.840 13.000
Telefon och porto 11.895 14.694
Bangolfappen 13.750 13.125
Revisionskostnad Guide Revision AB 43.436 44.742
Övriga externa kostnader 351.341 468.265

1.192.895 1.402.715

Noter till resultaträkningen

Sid 7(9)



Sid 34 2019 Svenska Bangolfförbundet

ÅRSBERÄTTELSE 2019
2019 2018

Not 5 Personal
Medeltalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 2,1 2

2,1 2

Not 6 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 20 % 20 %

Avskrivningar framgår av not 7.

Not 7 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 16.271 16.271
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16.271 16.271

Ingående avskrivningar -16.271 -13.814
Årets avskrivningar 0 -2.457
Utgående ackumulerade avskrivningar -16.271 -16.271

Utgående planenligt restvärde 0 0

Not 8 Skatteskulder 28.325 29.310
Särskild löneskatt på pensionspremier 28.325 29.310

Notiser till balansräkningen

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Upplupna semesterlöner 142.709 136.521
Upplupna sociala avgifter 44.839 42.895
Övriga interimsskulder 38.000 51.000

225.548 230.416
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VM / EM
VM 23-27 oktober    
Zhouzhuang, Kina
Betong/Filt

INDIVIDUELLT MATCHSPEL
Damer
1. Anna Bandera Italien
2. Vanessa Peuker Tyskland
3. Stefanie Blendermann Tyskland
6. Linda Lundberg Sverige

Herrar
1. Beat Wartenweiler Schweiz
2. Alexander Dahlstedt Sverige
3. Reto Sommer Schweiz
4. Patrik Jönsson Sverige

INDIVIDUELLT SLAGSPEL
Damer
1. Stefanie Blendermann Tyskland 216
2. Melanie Hammerschmidt Tyskland 223
3. Anna Bandera Italien 225
6. Marielle Svensson Sverige 227
8. Jennifer Göransson Sverige 231

Herrar
1. Carl-Johan Ryner Sverige 195
2. Fredrik Persson Sverige 199
3. Lukas Neumann Tyskland 206
5. Patrik Jönsson Sverige 213
8. Dan Trulsson Sverige 214

LAG
Damer
1. Tyskland 501
2. Sverige M Svensson/L Lundberg 518

J Göransson/F Vikström
3. Tjeckien 538

Herrjuniorer
1. Daniel Brtevnik Tjeckien
2. Ryan Giroldini Italien
3. Jonathan Lindoff Sverige

INDIVIDUELLT SLAGSPEL
Damjuniorer
1. Jennifer Göransson Sverige 205
2. Elena Sukonnikova Ryssland 209
3. Monika Minarikova Tjeckien 220

Herrjuniorer
1. Silvio Krauss Tyskland 204
2. Daniel Brtevnik Tjeckien 207
3. KM Schmeckenbecher Tyskland 208
4. Alexander Njord Sverige 208
7. Jonathan Rydberg Sverige 212

MIXED
1. S Blendermann/D Kapke Tyskland 103
2. A Doleželová/M Strasko Tjeckien 104
3. K Heschel/M Lindmayer Österrike 105
5. J Göransson/C-J Ryner Sverige 106
8. L Lundberg/P Jönsson Sverige 110

HERRAR
1. Sverige U Kristiansson/D Trulsson 957

P Jönsson/F Persson
A Dahlstedt/A Cederholm
C-J Ryner

2. Tyskland 985
3. Schweiz 1008

Junior-EM 7-10 augusti
Liepaja, Lettland
EB

INDIVIDUELLT MATCHSPEL
Damjuniorer
1. Jennifer Göransson Sverige
2. Elena Sukonnikova Ryssland
3. Melanie Jurgeleit Tyskland

MIXED
1. Jen Göransson/A Njord Sverige 40
2. S Krauss/L Klöckener Tyskland 41
3. P Gras/R Dickes Tyskland 42
5. Jul Göransson/E Bohlin Sverige 44
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LAG
Damjunior
1. Sverige W Harrysson/Je Göransson 541

Ju Göransson/F Eriksson

2. Tyskland 543
3. Ryssland 551

Herrjunior
1. Tyskland 1020
2. Sverige J Arab-Ekman/J Rydberg 1080

J Lindoff/E Bohlin
A Njord/Joh Rydberg

3. Ryssland 1097

INDIVIDUELLT HERRAR
1. Gunnar Bengtsson Sverige 162
2. Hans Olofsson Sverige 162
3. Eirik Seljelid Sverige 165

Oldtimers-EM 7-10 augusti
Predazzo, Italien
EB/Betong

INDIVIDUELLT MATCHSPEL
Damer
1. Claudia Schuster Österrike
2. Alexandra v.d. Knesebeck Tyskland
3. Paola Tecchia Italien
7. Annelie Lundell Sverige

Herrar
1. Roman Kobisch Tyskland
2. Christer Söderlund Sverige
3. Roger Weber Österrike
5. Stefan Björk Sverige

INDIVIDUELLT SLAGSPEL
Damer
1. Alice Kobisch Tyskland 308
2. Natsja Kolsteren Nederländerna 308
3. Paola Tecchia Italien 325
5.Linda Lundberg Sverige 326

 
Herrar
1. Tim Clasen Tyskland 307
2. Markus Janssen Tyskland 308
3. Stefan Björk Sverige 309
8. Torgny Kjellström Sverige 311

LAG
Damer
1. Tyskland 642
2. Österrike 658
3. Nederländerna 666
5. Sverige Annelie Lundell 686

Lena Nilsson
Linda Lundberg
Agneta Harrysson

Herrar
1. Tyskland 1267
2. Österrike 1286
3. Sverige S Viberg/T Kjellström 1294

S Björk/C Söderlund
P Wass/M Mårtensson
K Magnusson

ÖVRIGA INTERNATIONELLA RESULTAT
World Adventure Golf Masters 
14-16 juni
Kungälv, Sverige
MOS

INDIVIDUELLT DAMER
1. Robin Ventura USA 184
2. Sandra Walker Finland 185
3. Jenny Erlandsson Sverige 185

WO R L D

KUNGALV 2019

MASTERS

ADVENTURE GOLF
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INDIVIDUELLT HERRJUNIORER
1. Aapo Siurola Finland 174
2. Matej Vlcek Tjeckien 178
3. Eric Bohlin Sverige 183

INDIVIDUELLT OLDTIMERS DAMER
1. Annelie Lundell Sverige 168
2. Vanette Block USA 183
3. Tuula Mörck Finland 185

INDIVIDUELLT OLDTIMERS HERRAR
1. Jens Bergström Askim 159
2. Ricard Lockner Sverige 167
3. Gary Hester USA 167
4. Christer Söderlund Sverige 168
5. Tomas Sennerby Sverige 170

LAG
1. Sverige 1 Rasmus  Schedin 571

Christer Söderlund
Gunnar Bengtsson
Ricard Lockner

2. Tyskland 577
3. Sverige 2 Anders Lönnkvist 578

Torgny Kjellström
H Olofsson/E Seljelid

8. Sverige 3 Annelie Lundell 607
Jenny Erlandsson
Eric Bohlin
Tomas Sennerby

INDIVIDUELLT DAMJUNIORER
1. Selina Krauss Tyskland 187
2. Sofia Vykopalova Slovakien 199
3. Petra Brezinova Slovakien 230

MIXED
1. R Ventura/N Nichols USA 48
2. A Lundell/R Lockner Sverige 48
3. S Krauss/M Stöckle Tyskland 49
7. J Erlandsson/T Kjellström Sverige 51

U23-Challenge 16-17 mars
Vedano, Italien
Betong

LAG
1. Italien 2
2. Tyskland
3. Portugal
5. Sverige Rasmus Bergqvist

Johanna Lindoff
Felicia Vikström
James Lindström

Champions League 22-24 augusti
Voitsberg, Österrike
Filt (H) EB (D)

Herrar (Filt)
1. Uppsala BGK Sverige 1781

 M Larsson/A Cederholm
 D Trulsson/F Persson  
 L Brown/C-J Ryner
 A Wiklund
2. Skoghalls BGK SVERIGE 1805
F Svensson/R Bergqvist
S Björk/U Kristiansson
F Johansson/L Kvael
M Ljungblad
 3. BGS Hardenberg-Pötter Tyskland 1807

Damer (EB)
1. MGC Mainz Tyskland 754
2. BGSC Klaus Österrike 773
3. MGC Dormagen-Brechten Tyskland 785
5. Uppsala BGK 806
F Vikström/J Lindoff
K Olsson/K Svensson

UPPSALAS
10:E RAKA GULD!
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Nationscup, Juniorer 2-3 mars
Liepaja Open, Lettland
EB

LAG

1. Sverige Amir El-Quachani 438
Julia Göransson
Alexander Njord
Jennifer Göransson

2. Tjeckien 452
3. Schweiz 480

SM Veckan
SM 28/6-1/7
Bulltofta, Malmö 
EB

SLAGSPEL
Damer
1. Marielle Svensson BGK Jönköping 182
2. Karin Olsson Uppsala BGK 184
3. Annelie Lundell Malmö BGK 187

Herrar
1. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 165
2. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 169
3. Lars Kvael Skoghalls BGK 171
(3). Fredrik Persson Uppsala BGK 172

Damjuniorer
1. Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 172
2. Wilma Harrysson Asarums BGK 199
3. Julia Göransson Hjelmsjö BGK 207

Herrjuniorer
1. Amir El-Quachani Gullbergsbro BGK 175
2. J Arab-Ekman BGK Jönköping 178
3. Erik Nilsson BGK Linjen 179

MATCHSPEL
Damer
1. Karin Olsson Uppsala BGK
2. Carolin Svensson Tyresö BGK
3. Jennifer Göransson Tantogårdens BGK

Herrar
1. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK
2. Patrik Jönsson BGK Jönköping
3. Erik Nilsson BGK Linjen

LAG
Damer
1. Uppsala BGK Felicia Vikström 455

Johanna Lindoff
Karin  Olsson
Kristina Svensson

3. Asarums BGK 475

LAG
Herrar
1. Skoghalls BGK 2 Ulf Kristiansson 391

Filip Johansson
Lars Kvael

2. BGK Jönköping 392
3. Uppsala BGK 393

Oldtimers-SM 10-14 juli
Olofströms BGK
Filt

MALMÖ

BG
K

INDIVIDUELLT
Oldgirls
1. Annelie Lundell Malmö BGK 310
2. Marie-L Tunmats Örebro BGK 336
3. Marie-L Persson Uppsala BGK 337

Oldboys
1. Peter Eriksson Olofströms BGK 254
2. Tommy Bertelson BGK VK-78 277
3. Magnus Jeppsson Malmö BGK 281
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3-MANNALAG
1. Olofströms BGK Michael Karlsson 628

Fredrik Wallin
Peter Eriksson

2. Malmö BGK 700
3. MGK 49 Nyköping 701

5-MANNALAG
1. Gullbergsbro BGK Milan Bilén 556

Örjan Johansson
Kari Hakala
Tomas Sennerby
Lennart Timskär
Roger Njord

2. Malmö BGK 571
3. Södertälje BGK 591

Damveteraner
1. Pia Karlsson Asarums BGK 320
2. Bernice Thors Gullbergsbro BGK 324
3. Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 354

Herrveteraner
1. Lennart Jansson Örebro BGK 291
2. Roger Njord Gullbergsbro BGK 297
3. Michael Karlsson Olofströms BGK 301

Swedish Adventure Golf Masters 
SAGM
31/8-1/9, Gullbergsbro BGK
MOS

INDIVIDUELLT
Oldtimers Damer
1. Annelie Lundell Malmö BGK 212
2. Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 214
3. Bernice Thors Gullbergsbro BGK 215

Oldtimers Herrar
1. Kari Hakala Gullbergsbro BGK 185
2. Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 187
3. Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 191

Damer
1. Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 211
2. Sandra Walker Sibeliusparken MGK 226
(2). Linda Carlsson Göteborgs BGK 229
(3). Maria Möller Gullbergsbro BGK 234

Herrar
1. Gunnar Bengtsson Askims BGK 186
2. Henrik Arvidsson Göteborgs BGK 198
3. Nate Nichols USA 199
4. Daniel Vlcek Tjeckien 201
(3). Daniel Johansson Göteborgs BGK 207

Damjuniorer
1. Wilma Harrysson Asarums BGK 231
2. Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 237
3. Selma Bergström Tuve Tigers BGK 278

Herrjuniorer
1. Alexander Njord Gullbergsbro BGK 193
2. Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 202
3. Matej Vlcek AGHB Team 202
(3). Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 208

LAG
1. Askims BGK 579
2. Gullbergsbro BGK Blå 585
3. Gullbergsbro BGK Njords 588

SUPERFINAL
1. Milan Bilén Gullbergsbro BGK 30
2. Alexander Njord Gullbergsbro BGK 30
3. Kari Hakala Gullbergsbro BGK 30

Inomhus-SM
30/11-1/12
Asarums BGK 
EB

SLAGSPEL
Damer
1. Karin Olsson Uppsala BGK 176
1. Jennifer Göransson BGK Jönköping 185
3. Wilma Harrysson Asarums BGK 198



Sid 44 2018 Svenska Bangolfförbundet

TÄVLINGSRESULTAT 2019

Herrar
1. Mats Nilsson Hjelmsjö BGK 166
2. Fredrik Persson Uppsala BGK 171
3. Jannick Skov Gladsaxe MGK 173

Herrjuniorer
1. Jonathan Rydberg Olofströms BGK 162
2. Erik Nilsson BGK Linjen 180
3. Jonathan Lindoff Uppsala BGK 181

Oldtimers Herrar
1. Per-Olof Isaksson Sjöviken IF 173
2. Peter Eriksson Skoghalls BGK 179
3.Martin Lundell Hjelmsjö BGK 182

Oldtimers Damer
1. Agneta Harrysson Asarums BGK 194
2. Annelie Lundell Malmö BGK 198
3. Lena Nilsson Sjöviken IF 199

Damjuniorer
1. Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 244

SM-Mixed, 
9-10 november
Borås MGK
Filt 

Öppen Klass
1. Marielle Svensson             
    Filiph Svensson

BGK Jönköping
Skoghalls BGK

229

2. Wilma Harrysson
    Alexande Njord

Asarums BGK
Gullbergsbro BGK

242

3. Julia Sjöberg
    Robin Andersson

Skoghalls BGK
Strängnäs BGK

248

Oldtimers
1. A Lundell                 
    M Lundell

Malmö BGK                   
Hjelmsjö BGK

254

2. Marie-L Tunmats                    
    Lennart Jansson

Örebro BGK 254

3. L Nilsson
    M Olsson

Sjöviken IF 269

Pojkar B
1. Leonard Nordlund Umeå BGK 144
2. Didrik Ahlqvist Växjö BGK 150
3. William Forslund Skönsbergs SK 162

Flickor B
1. Ester Eriksson Gullbergsbro BGK 130
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 155
3. Sara Almgren Uppsala BGK 196

Pojkar A
1. Erik Nilsson BGK Linjen 128
2. Noel Stenman Skellefteå BGK 131
3. Anton Z Sandback Tantogårdens BGK 134

Flickor C
1. Elin Spets Uppsala BGK 94
2. Svea Almgren Uppsala BGK 104
3. Jill Spets Uppsala BGK 107

Pojkar C
1. Joel Björkebo Tuve Tigers BGK 109
2. Josef Bane Sundsvalls BGK 134

Pojkar A
1. Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 133
2. Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 144
3. Alexander Z Sandback Tantogårdens BGK 145

Flickor B
1. Ester Eriksson Gullbergsbro BGK 146
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 158
3. Sara Almgren Uppsala BGK 182

EB
Flickor A
1. Alva Kvarnström Umeå BGK 141
2. Alison Spets Uppsala BGK 150
3. Emilia Björklund Tantogårdens BGK 150

Ungdoms-SM, 1-3 augusti
Gullbergsbro BGK
EB/MOS

Pojkar B
1. Leonard Nordlund Umeå BGK 148
2. William Forslund Skönsbergs SK 155
3. Hampus Simonsson Gullbergsbro BGK 157

MOS
Flickor A
1. Alison Spets Uppsala BGK 150
2. Alva Kvarnström Umeå BGK 157
3. Emilia Björklund Tantogårdens BGK 167
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Öppen klass
1. Amanda Ryner Uppsala BGK 215

LAGSPEL NATIONELLT
Svenska Serien

Division 1 Södra Slag Poäng
1. Gullbergsbro BGK 3173 36
2. Olofströms BGK 3296 26
3. Nässjö BGK 3365 26
4. Malmö BGK 3392 24
5. Sjöviken IF 3363 22
6. Uddevalla BGK 3578 14
7. Askims BGK 3615 14
8. Asarums BGK 3655 6

Division 1 Norra Slag Poäng
1. Sundsvalls BGK 3332 38
2. Skoghalls BGK 2 3481 24
3. Södertälje BGK 3423 23
4. Örebro BGK 3380 22
5. Mosås BGK 3415 22

FINALMATCH ELITSERIEN
Skoghall - Uppsala 209 - 214

BRONSMATCH
Tyresö - Jönköping 225 - 230

Elitserien
Slag Poäng

1. Uppsala BGK 2519 37
2. Skoghalls BGK 2594 29
3. BGK Jönköping 2634 28
4. Tyresö BGK 2626 20
5. Tantogårdens BGK 2658 19
6. Kungälvs BGK 2665 16
7. Haga BGK 2692 11
8. Skellefteå BGK 2765 8

1. Tyresö BGK Magnus Westerberg
Ronny Starkenberg / Patrik Eliasson
Christer Söderlund / Krister Magnusson
2. Tantogårdens BGK
3. Uppsala BGK

Tjejfemman 
16-17 mars
Boråshallen, Borås MGK
Filt

Lag Spelare Poäng
1. Syd T Mörck/W Harrysson 12

A Lundell/L Nilsson
Irene Bergström

2. Väst 10
3. Mellan 6

3-Manna Distriktslag 
U23/Junior/Ungdom
23-24 februari
MunktellArenan, EB
U23 Poäng
1. Öst F Vikström/J Lindoff 31

L Henriksen/J Lindström
2. Syd 23
3. Bergslagen 15

Junior Poäng
1. Öst J Lindoff/E Bohlin 46

Jennifer Göransson
2. Väst 40
3. Syd 35

Ungdom Poäng
1. Nord L Nordlund/L Lennestål 46

A Kvarnström/T Rodling
Ture Rodling

2. Öst 38
3. Väst 17

MunktellArenan  ESKILSTUNA

Svenska Cupen 
5-6 januari
MunktellArenan EB MunktellArenan  ESKILSTUNA

Flickor C
1. Elin Spets Uppsala BGK 167
2. Jill Spets Uppsala BGK 171
3. Svea Almgren Uppsala BGK 179

Pojkar C
1. Joel Björkebo Tuve Tigers BGK 179
2. Josef Bane Sundsvalls BGK 195

6. MGK 49 Nyköping 3498 20
7. Eskilstuna BGK 3609 10
8. Köpings BGK 3556 9
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Ranking Totalt (EB) Alla klasser December 2019
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl
1. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK HS 21,753 8
2. Patrik Eliasson Tyresö BGK OB 22,293 7
3. Lars Kvael Skoghalls BGK OB 22,302 7
4. Alexander Njord Gullbergsbro BGK HJ 22,385 8
5. Fredrik Persson Uppsala BGK HS 22,389 8
6. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK HS 22,435 8
7. Jennifer Göransson BGK Jönköping DJ 22,503 8
8. Ulf Kristiansson Skoghalls BGK HS 22,600 8
9. Dan Trulsson Uppsala BGK HS 22,675 8
10. Jonathan Rydberg Olofströms BGK HJ 22,720 8

Ranking Totalt (Filt) Alla klasser December 2019
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl
1. Björn Berntsson Växjö BGK HS 32,112 8
2. Filiph Svensson Skoghalls BGK HS 32,437 8
3. Fredrik Persson Uppsala BGK HS 32,452 8
4. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK HS 32,476 8
5. Magnus Jeppsson Malmö BGK OB 33,444 8
6. Andreas Cederholm Uppsala BGK HS 33,556 8
7. Jonas Gustafsson BGK Jönköping HS 33,751 8
8. Peter Eriksson Skoghalls BGK OB 33,760 8
9. Mats Nilsson Hjelmsjö BGK HS 33,905 8
10. Dan Trulsson Uppsala BGK HS 34,224 8

1:a Filt Ranking
Björn Berntsson

Ranking Totalt (Betong) Alla klasser December 2019
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl
1. Fredrik Persson Uppsala BGK HS 26,492 4
2. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK HS 27,107 4
3. Lars Brown Uppsala BGK HS 27,810 2
4. Dan Trulsson Uppsala BGK HS 28,172 5
5. Stefan Björk Skoghalls BGK OB 28,317 5
6. Erik Fause Hovind Kungälvs BGK HJ 28,363 2
7. Patrik Jönsson BGK Jönköping HS 28,485 6
8. Lars Kvael Skoghalls BGK OB 28,527 8
9. Sebastian Ekängen Skoghalls BGK HS 28,751 5
10. Aki Sillman Kungälvs BGK HS 28,879 5

1:a EB Ranking
Carl-Johan Ryner

1:a Betong Ranking
Fredrik Persson
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Ranking Totalt (Snitt Total)) Alla klasser December 2019 (underlag ej med *)
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl (Ej med *)
1. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK HS 28,081 20 (MOS)
2. Fredrik Persson Uppsala BGK HS 28,142 20 (MOS)
3. Torgny Kjellström Kungälvs BGK OB 29,301 17 (F)
4. Dan Trulsson Uppsala BGK HS 29,352 21 (MOS)
5. Eirik Seljelid Kungälvs BGK HS 29,359 16 (F)
6. Lars Kvael Skoghalls BGK OB 29,389 23 (MOS)
7. Andreaa Cederholm Uppsala BGK HS 29,547 17 (MOS)
8. Ulf Kristiansson Skoghalls BGK HS 29,803 24 (MOS)
9. Patrik Jönsson BGK Jönköping HS 29,808 22 (MOS)
10. Alexander NJord Gullbergsbro BGK HJ 29,883 23 (B)

Ranking Totalt (MOS) Alla klasser December 2019
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl
1. Eirik Seljelid Kungälvs BGK HS 30,777 3
2. Peter Nordin Sundsvalls BGK HV 30,800 2
3. Kari Hakala Gullbergsbro BGK OB 31,185 3
4. Torgny Kjellström Kungälvs BGK OB 31,228 2
5. Gunnar Bengtsson Askims BGK HS 31,309 8
6. Ricard Lockner Sundbybergs BGK OB 31,531 8
7. Mattias Ståhl Kungälvs BGK HS 31,667 2
8. Örjan Johansson Gullbergsbro BGK OB 31,837 3
9. Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK HV 32,106 8
10. Jens Bergström Askims BGK OB 32,133 8

Ranking Totalt (Snitt Classic) Alla klasser December 2019
Plac Namn Klubb Klass CGP Tävl
1. Fredrik Persson Uppsala BGK HS 27,111 20
2. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK HS 27,112 20
3. Dan Trulsson Uppsala BGK HS 28,357 21
4. Lars Kvael Skoghalls BGK OB 28,442 23
5. Andreas Cederholm Uppsala BGK HS 28,490 17
6. Patrik Jönsson BGK Jönköping HS 28,831 22
7. Ulf Kristiansson Skoghalls BGK HS 28,838 24
8. Filip Johansson Skoghalls BGK HS 28,890 18
9. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK HS 28,921 24
10. Aki Sillman Kungälvs BGK HS 29,185 21

1:a MOS Ranking
Eirik Seljelid

1:a Totalt Snitt Classic
Fredrik Persson

1:a Totalt Snitt Total
Carl-Johan Ryner
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SKOGHALLS BGK

UPPSALA BGK

TYRESÖ BGK


