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Närvarande: 

 

 

Ej närvarande: 

Stig Pettersson (SP, ordf), Anna Boldt (AB), Said Morell (SM), Andreas 
Feuk (AF), Thomas Damberg (TD), Lennart Ekbäck (LE) §7-9, Per 
Mattsson (PM), Hans Olofsson (HO), Bengt Svensson (BS, adj), Peter 
Gyllhag (PG, adj) §1-8, Jan Strandberg (JS, adj) § 7 

Magnus Lundin (ML) 

 

Plats 

 

MunktellArenan, Eskilstuna 
 

 
 
 
1. Mötet öppnas 

 
Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 
 
 

2. Föredragningslistan Föredragningslistan har mailats ut av BS. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna föreliggande förslag till 
föredragningslista. 
 
 

3. Val av justerare SM föreslås bli till justerare. 
 

Beslut: Beslutades att välja SM till att justera protokollet. 
 

4. Genomgång av föregående 
protokoll samt åtgärdslistan 

Föregående mötesprotokoll behandlas. Åtgärdslistan 
stäms av och utförda uppgifter avförs. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
 

5. Inför planeringskonferensen PG redogjorde för programmet.  
 

6. Ekonomisk rapport / budget-
uppföljning 

BS presenterade budgetuppföljningen för perioden 
januari till oktober. 
 

Beslut: Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten. 
 
 

7. Kommittérapporter   VU har haft ett telefonmöte. Mötet behandlade en 
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a) VU  överklagan i ett licensärende. 
 

b) GS/kansli 
 

 

BS rapporterade att han deltagit i en kurs anordnad av 
SISU som handlade om byggande av varumärken inom 
idrotten. Kursen ingår som en delkurs i något som 
kallas för Idrottens Affärsskola. 
 
BS har tillsammans med SP deltagit på Riksidrotts-
forum i Umeå. Detta är RF:s diskussionsforum som de 
håller vartannat år. Temat var en sammanhållen idrott 
och ett antal utredningar presenterades. De viktigaste 
av dessa var den stora organisationsutredningen samt 
utredningen kring det framtida SF-bidraget. 
 
BS rapporterade att WMF står under hård press från 
WADA (den internationella antidopingorganisationen) 
att anordna dopingkontroller utanför tävling. De 12 
bästa på världsrankingen samt samtliga spelare som 
kvalificerade sig för kvartsfinal senaste EM är uttagna. 
Bland dem ett antal svenska spelare. Dessa spelare 
måste rapportera var de vistas så att de kan genomgå 
dopingtester. 
 

c) Sportkonsulenten PG rapporterade att hans arbetsuppgifter den senaste 
tiden bestått av: 

• Uppföljning av genomfört och planering av nytt 
projekt med Bangolfinstruktörer. 

• Planering av årsmötet 
• Planering av ungdomsverksamheten 2009 
• Arbete med Planeringskonferensen. 

 
d) Sportchef / Landslagskommitté JS rapporterade att ett landslagsläger genomförts på 

Bosön för att utvärdera sommarens mästerskaps-
tävlingar. Det känns enligt JS som om landslaget 
planeringsmässigt börjar hamna rätt. Enligt spelarna 
var upplägget på årets EM det bästa hittills. 
Uppslutningen från juniorerna var dålig på lägret. 
 
OBS-tävlingarna 2009 är i stort sett spikade. 
 
Peter Eisenschmidt har fått en idrottspsykologisk 
rådgivare. Det innebär att nu har sex spelare sådana 
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rådgivare. 
 
JS och Anders Olsson kommer att gå steg 4 och 5 på 
den idrottspsykologiska kursen i januari och mars. Vi 
får stöd från SISU för dessa kurser. 
 
JS har deltagit på ett antal möte inför VM 2011. Bland 
annat ett möte med varumärkesbyggarna ”Sports & 
Brands” som JS bedömde som mycket intressant. 
Tillsammans med HO har JS också deltagit på en 
mässa som kallades ”Sport & Pengar”. Detta för att 
skapa kontakter inför VM. 
 

e) Internationella kommittén 
 

 
 

SM kommer att delta på ett styrelsemöte i WMF om ca 
två veckor. I övrigt fanns inget att rapportera. 

f) Mediakommitté HO rapporterar att Carl-Johan Spetz kommer att biträda 
Björn Dinau som redaktör för Bangolftidningen under 
2009. 
 
På en fråga från SM diskuterades hur vi kan utnyttja 
det faktum att Karin Wiklund och Anders Olsson nu 
båda är rankade som världsettor. 
 

g) Utvecklingskommittén 
 

Beslut: 
 

 

Diskuterades Bangolfinstruktörerna.  
 
Beslutades att projektet nu, som ordinarie verksamhet, 
ska ingå i Ungdomskommittén. 
 

h) Ungdomskommittén PG rapporterade att två distriktsungdomsläger hållits. 
Det ena hölls i Eskilstuna med 16 deltagare och det 
andra i Vänersborg med 19 deltagare. Antalet deltagare 
får ses som väldigt positivt. Ett planerat läger i 
Nordsvenska distriktet blev tyvärr inställt. Ett nytt 
försök kommer dock att göras under våren. 
 
5-manna ungdom för distriktslag har spelats i 
Eskilstuna. Tävlingen som ställdes in förra året 
samlade i år åtta lag från samtliga distrikt utom 
Nordsvenska. Negativt var att ingen domare kom samt 
att det var några incidenter med ungdomar som inte 
respekterade personalen på MunktellArenan.  
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i) Tävlingskommittén 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 

City BGK har inkommit med en förfrågan om de, ifall 
de drar sig ur division ett, kan flyttas ner till division 
två. 
 
Styrelsen beslutade att att de regler vi har idag måste 
följas. Detta innebär att ifall City väljer att dra sig ur 
division ett, men önskar kvarstå i seriespelet, måste de 
börja om i lägsta serien. 
 
Med anledning av att Askims betonganläggning inte är 
tillgänglig för spel i serien 2009 föreslog Tävlings-
kommittén att kravet på betongspel i division 1 ska 
slopas. 
 
Styrelsen beslutade att inte bifalla detta förslag. Betong 
är ett populärt underlag och dessutom kommer Tanto-
gårdens nya betongbana att vara klar nästa säsong. JS 
ansåg att lägga en omgång i september på Tantogården 
inte skulle vara något problem. 
 

j) Tekniska kommittén 
 

SP rapporterade att tekniska regler behandlas under 
punkten regeländringar Detsamma gäller 
besiktningsfrågan. Inget övrigt fanns att rapportera. 
 

k) Utbildningskommittén AF meddelade att några kurser är på gång. Bland annat 
en distriktsdomarkurs i Växjö som SP ska hålla i. 
 

8. Årsmötet 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 

PG har tagit in offerter från Nässjö och Hässleholm. 
Hässleholm var klart mer ekonomiskt fördelaktigt. 
 
Beslutades att årsmötet 2009 ska förläggas till 
Hässleholm. 
 
Diskuterades årsmöteprogrammet. Under 
planeringskonferensen hade ett antal förslag till teman 
tagits fram. 
 
Beslutades att utbildningskommittén förutsättningslöst 
ska jobba vidare med de förslag som kommit fram. 

9. Beslut om regeländringar 
 
 

Diskuterades de regeländringsförslag som finns i bilaga 
till protokollet. 
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Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 
 
 
 
 
 

Fattade beslut framgår av bilagan. BS ansvarar för att 
beslutade regeländringar formuleras och infogas i 
regelboken 
 
Diskuterades banbesiktningar. Den internationella 
banbesiktningen ska göras vart tredje år medan vi i 
Sverige har fyra år mellan besiktningarna.  
 
Beslutades att vi ska anpassa den svenska besiktningen 
till de internationella kraven. Detta kommer att 
innebära att ett antal föreningar kommer att få 
tidigarelagd återbesiktning. Dessa föreningar kommer 
att få en rabatt vid det första tillfället på 1000 kr. 
 
Diskuterades Gentlemannen. Boll som hamnar på 
spetsen av bågen skapar alltid svåra bedömningar för 
domaren. 
 
Styrelsen diskuterade och förordade följande lösning på 
problemet: Banan ska inte tillåtas ha green. Stäng av 
greenen vid tävling. Boll som då lägger sig på spetsen 
av bågen skall anses vara i målområdet  
Styrelsen vill dock att de svenska reglerna så långt som 
möjligt ska harmonera med de internationella. 
 
TK genom SP ska ta kontakt med JS och förorda de 
förslag som diskuterades på styrelsemötet. Därefter 
kommer JS att ta med sig förslaget till nästa möte med 
WMF:s tekniska kommitté. Inget beslut kommer att 
fattas innan tekniska kommittén kommit med sitt 
utlåtande. 
 
 

10. Budgetram för 2009 
 
 
 
 
 

Beslut: 
 
 

Prognosen för årets resultat är att förbundet kommer att 
göra ett överskott i storleksordningen 200 000 kr. Detta 
kommer att innebära att förbundets egna kapital 
kommer att vara ca 200 000 kr högre än det minimikrav 
som RF ställt upp. 
 
Beslutades att styrelsen kan godkänna en budget som 
ger ett underskott på upp till 100 000 kr. 
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Beslut: 

Ett antal projekt kan av tidsskäl inte vänta på att den 
slutliga budgeten antas. 
 
Beslutades därför att: 

• Sverige ska delta i U23-landskampen i Schweiz. 
• Ungdomsledarträffen i januari ska genomföras. 
• Utbildningar som är schemalagda till januari 

ska genomföras. 
 

11 Övriga frågor 
 
 
 

Beslut: 

Det har framkommit åsikter om att styrelsen borde 
lägga ett styrelsemöte i juli månad på platsen där SM 
spelas. 
 
Beslutades att ordföranden utreder ifall det är möjligt 
att genomföra och i så fall lägga in ett sådant möte i 
mötesplanen. 
 

12. Mötets avslutande SP avslutar mötet och tackar de närvarande för visat 
intresse. 

 
Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Bengt Svensson Stig Pettersson 
 
 
Justeras 
 
 
__________________________________ 
 
Said Morell 
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Bilaga 
 
Förslag och beslut om regeländringar: 
 
Förslag 1. 
Från: Andreas Frejborn [mailto:andreas.frejborn@gmail.com]  
Skickat: den 15 juni 2008 20:25 
Till: Bengt Svensson (Svenska Bangolfförbundet) 
Ämne: fråga efter helgens seriespel,  

Jag har på HCP-Online försökt hitta information kring väderparametern utan framgång. 
När jag går in och kollar på hemsidan står det alltid stabilt väder på varenda tävling, men 
jag har samtidigt pratat med folk som säger att detta ska finnas en parameter som det 
tas hänsyn till vid beräkningen av CGP och banans par. 
  
Min och många andras fråga kommer efter helgens seriespel i Lilla Edet där det regnade 
under hela tävlingen från första till sista varvet. 
Vi spelade i ganska tungt regn och på genomblöta banor för att kunna genomföra 
tävlingen och självklart blev resultaten därefter.  
Ja, du ser på ert lag som hade 160 som bästa lagresultat. 
Tror att jag var bäst tillsammans med Jenny i hela startfältet på 27.5 i snitt. 
När man sedan kollar på banans par så inser man ganska snabbt att vädret på denna 
tävling blir förödande för alla deltagarnas individuella ranking. 
Min fråga är helt enkelt. Finns det en parameter i HCP-Online för vädret och används 
den? 
Mvh Andreas Frejborn 
 
Bengt Svensson (Svenska Bangolfförbundet) <bangolf@vsif.o.se> skrev: 
Hej Andreas, 
Jag ska skicka ditt mail vidare till Tävlingskommittén så att de kan kommentera saken. 
  
Men i korthet så finns det en väderparameter men den används inte. Det har visat sig vara väldigt 
svårt att avgöra när den ska användas. Vilka väderförhållanden ska korrigeras med den parametern 
och hur mycket ska resultaten korigeras? Vad ska göra att resultaten korrigers? Blåst, kyla, regn? 
Regn på betong eller EB är förödande men på filt kan man spela. Blåst påverkar spelet mycket på 
betong men mindre på de andra underlagen. Som du förstår så är det väldigt svåra bedömingar och 
då har vi hittills bestämt att dessa bedömningar avstår vi från att göra.  
Mvh Bengt 
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Tack för svaret. 
Å andra sidan tycker man att tävlingsledaren borde kunde ge feedback på hur tävlingen sett ut och 
därifrån ta ett beslut? 
Eller att man m.h.a. en enkel formel räknade ut differansen mellan förväntat resultat på deltagarfältet 
och verkligt resultat och därifrån gjorde en rimlig bedömning. 
I tävlingen i fråga snittade fältet ungefär 4-5 slag högre än förväntat resultat, just pga av att vi fortsatte 
i regnet för att genomföra tävlingen.  
Mvh Andreas 
 
Den den 16 juni 2008 14:50 skrev Lennart Ekbäck <ekback_hem@yahoo.se>: 
Från början var det meningen att resultaten skulle korrigeras med hänsyn tagen till väderförhållanden, 
men det visade sig mycket svårgenomfört. Det kan t.o.m. vara så att inte ens spöregn påverkar 
resultaten om man täcker banan med paraplyer vilket skett vid ett flertal tillfällen i Elitserien och alla 
hjälps åt med skrapning och utläggning av handdukar som lyfts eftersom bollen rullar mot koppen 
under paraplyerna. En spelare presterade 25 på ett varv under allra svåraste förhållanden. Som Bengt 
redan svarat, det är svårt att göra korrekta avdrag eller om omgången inte ska räknas om den avviker 
för mycket från det normala som spelaren presterar. 
Mvh Lennart E för Täko 
 
Beslut: Täko vill att väderparametern  i HCP-Online tas bort, i övrigt ingen åtgärd. 
Styrelsen eniga med Täko. BS utför uppdraget. 
 
Förslag 2 
Det är inte ofta det händer men denna gången håller jag med Anders om varenda stavelse i hans 
mail. Detta måste skärpas upp annars kommer vi snart inte ha någon nationell tävlingsverksamhet 
kvar. Jag har dock lite ytterligare förslag för att vitalisera den nationella tävlingsverksamheten.  
Dela upp nationella tävlingar i tre kategorier. 
  
1. Distriktstävlingar. Inbjudan går ut i distrikt och närliggande klubbar. Kostnad 750:- utomhus, 300:- 
inomhus. Klasser, HCP-baserade. Spelas utan krav på domare, men med tävlingsledare som kan 
agera domare. Tyngd i HCP-onlien = 1 
2. Dagens nationella tävlingar med högre tyngd 2 i HCP-online. Kostnad 1500:- utomhus, 500:- 
inomhus. Klasssystem valfritt. 
3. Elittävlingar med Enbart 1 HCP klass eller Herr och Damklass. Tyngd i HCP-online = 3. Kostnad 
2500:- utomhus och 1000:- inomhus. 
  
Tror detta kan öppna för fler tävlingar både inomhus och utomhus med intressantare startfält. 
  
Vi behöver ju inte längre tänka på att begränsa tävlingsverksamheten inomhus eftersom vi har byggt 
in begränsning för hur många gånger en anläggning kan vara med i rankingen. 
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 /Hasse 
Beslut: En förslag angående omläggning av nationella – och distriktstävlingar finns redan och 
ett annat förslag till förändringar av sanktionsavgifter. Beslöts att förslaget bordläggs. 
Styrelsen hade inget att erinra. 
 
Förslag 3 
Med mindre än fyra svenska spelare anser jag att anläggningen åsätts ett tillfälligt PAR som är 
deltagande svenska spelares resultat plus normPAR delat med två. Markeras gärna med en asterix. 
Skulle även tävling två innehålla färre än fyra svenskar skapas ett nytt tillfälligt PAR men med det nya 
resultatet plus normPAR delat med två. Första tävlingen där minst fyra svenskar deltar skapar 
anläggningens riktiga PAR. 
Beslut: Förslaget antogs och ska skrivas in i Terminologin av LE. 

 

Förslag 4 
Om samliga matcher inte hinner bli färdigspelade p g a yttre omständigheter (t ex regn och 
blåst) ska resterande matcher spelas på samma eller annan anläggning vid annat datum som 
bestäms i samråd mellan arrangör, domare och om berörda lag är överens om detta. 
Omgången ska färdigspelas före nästa seriespelsomgång. Resultaten av redan färdigspelade 
matcher kvarstår. Tävlingsledaren meddelar Täko de klara resultaten och nytt speldatum för 
resterande matcher. Täko lägger in erforderliga uppgifter i HCPonline. Om berörda parter inte 
kan komma överens om ny speldatum stryks omgången. meddelas Täko, som fastställer 
speldag/ar.   
Om överenskommelse om nytt speldatum träffats men samtliga matcher spelet inte kan 
slutföras vid andra försöket stryks hela omgången. 
Beslut: Förslaget antogs efter en justering av texten. Se ovan. 

Styrelsen beslöt att anta förslaget efter en ytterligare justering. Se blå text.   
  
Förslag 5 

1. Rätt att delta i Svenska Serien med valfritt antal lag. 
2. Serie ska innehålla minst 5 lag.   

Beslut: Båda förslagen antogs av Täko. 
 
Styrelsen beslöt att inte bifalla förslag 1 eftersom det skulle komma att underminera ett förslag 
om ang. distriktserier som är under utredning. Andra förslaget antogs. 
  
 
Förslag 6 

1) Div. 4 ska innehålla fyra spelare varav en ungdom och en dam. 
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2) Jag har dock reflekterat över en annan sak och det är att jag tycker det borde vara möjligt att få en 
tävling sanktionerad även om man inte inkommit med tävlingsansökan i tid. Självklart måste man vara 
överens med egna och kanske angränsande distrikt om att man inte krockar med något/någon, men det 
borde kunna finnas en möjlighet. Anledningen till att jag tänkte på detta är att Norrtälje i år spelade 
Mattes Minne som "svarttävling", jag trodde det berodde på att man inte ville betala dyr sanktionsavgift 
men när jag frågade Christer så sa han att de helt enkelt glömt att ansöka. Även Ersta hade ju glömt 
ansöka trots att de egentligen ville ha tävling och säkert kunnat få plats i spelprogrammet. 

3) Gällande dokumentbanken: 
I reglerna under 2:2 så verkar det som att tävlingar som ska in i HCP-online är liktydiga med nationella 
tävlingar inomhus, men i dokumentbanken finns 2 olika sanktionsavgifter. Nationell tävling inomhus 
(1000 kr) inomhustävling som hcp-registreras (500 kr). Nåt är galet... 
I övrigt inga kommentarer. 

4) Är dock väldigt sugen på att ändra sanktionsavgiften då jag anser den dyr. Åtminstone differentiera den 
så att man betalar för antal deltagare i nån slags avsikt att främja glesbygdstävlingar och andra som av 
någon anledning inte får så många startande. 

 
Beslut: 
Punkt 1 möjlig att genomföra i distriktserier. 
Punkt 2: Klubbarna bör kunna lämna in ansökningar inom föreskriven tid. 
Punkt 3: Ändringar i Dokumentbanken skall anpassas till gällande regler. 
Punkt 4: Sanktionsavgifter vid tävlingar är beroende av antalet deltagare.  Arrangören betalar 
till SBGF 25-30:- pr anmäld max. 2500:- vid tävling utomhus och vid inomhustävlingar 10:- pr 
anmäld max 750 :- pr tävling och max. 2000:- pr hall. SP skriver ny regel.  
Styrelsen antog förslaget med fastställande av startavgifterna som blir 10:- under 
inomhussäsong och 25:- vid utomhussäsong pr anmäld deltagare. Blå text styrelsens 
textändring. Regeln gäller ej för redan ansökta och sanktionerade tävlingar. 
 
Förslag 7 
Så här står det i 2:3:1 
  
SM, SM/lag, Ungdoms-SM ansöks senast den 1/6 ett (1) år före tävlingsåret. 
        Fram till den 1/6 kan de distrikt som återfinns i den rullande planen ansöka. 
Efter detta datum är det öppet för samtliga distrikt och klubbar att ansöka om 
mästerskapsarrangemang. 
  
Det känns fel att inte klubbar från andra distrikt också kan ansöka när som helst. 

Beslut: Texten omformuleras så att ansökan kan göras när som helst, men att förturen enligt 
gällande rullande schema kvarstår. SP textändrar. 
Styrelsen tillstyrkte. 
 

Förslag 8 

Spelare som aldrig tidigare innehaft licens startar från hcp 26 på filt och 16 på EB/Betong. Övriga 
spelare får hcp i enlighet med bestämmelserna i HCP Online Terminologin. Klubb som har spelare 
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som tidigare innehaft licens kan inte få 26 i hcp. Endast nybörjare startar från den nivån. Klubb är 
skyldig att rapportera in spelare som tidigare innehaft licens och spelat för att få ett korrekt satt hcp. 
Brott mot detta medför att eventuella prispengar regleras av spelarens klubb som också kan ådömas 
böter. 

Beslut: Förslaget antogs med ovanstående textjustering. LE skriver in detta i Terminologin. 
Styrelsen hade inget att erinra. 
 

Förslag 9 

Den omarbetade versionen av Terminologin införs i regelverket. 

Beslut: En kortversion införs i regelboken, i övrigt hänvisas till Dokumentbanken.  

LE skriver. Styrelsen hade inget att erinra mot dtta. 
 

Förslag 10: 

Ett könsneutralt till hur systemet med SM-poäng ska räknas. För närvarande finns ett system för 
beräkning av bästa klubb som skulle kunna förenklas och även vara ålders- och könsneutralt. Vi inför 
samma beräkningssätt som vid OS. Klubb med flest guld är bäst, vid lika antal guld räknas silver och 
därefter brons. 

Beslut: Nuvarande SM-poäng som ligger till grund vid bedömning av Bästa SM-klubb skrotas 
och ersätts med att bästa klubb är den som erövrat flest guldmedaljer. Vid detta lika gäller flest 
silver och därefter brons. LE skriver. 

Styrelsen beslöt att tillstyrka förslaget. (Lagtävlingar betraktas som ett guld). 

 

Förslag 11  

Möjligheten att ackumulera tävlingar tas bort. 

Beslut: Förslaget antogs. SP ordnar detta. 
Styrelsen tillstyrker förslaget.  
 

Förslag 12 

Sanktionsavgift 2000 :- pr hall och obegränsat antal tävlingar i HCP-Online i stället för 500 :- pr tävling. 

Beslut: Se beslut förslag 6.  

 
Förslag 13  

Tänkte passa på att flagga för en sak som dykt upp på Bangolfsnack som jag lovat ta upp. 
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Det verkar finnas en ganska stor opinion för att man inte ska använda diff för särskiljning, 
vilket jag kan hålla med om. 

Jag antar att det är vi som bestämmer såna regler eller är det Tekniska? 

Jag föreslår iaf å ganska många bangolfares vägnar att man skippar diff. Det populäraste 
motförslaget verkar vara att man spelar sudden om alla prisplatser (drar ut några minuter på 
tiden men inte så farligt många). 

Annars kan man tänka sig att spela sudden om förstaplatsen och dela prispengar mellan 
övriga pristagare på samma resultat. (Blir lite pyssel för arrangören med att flytta pengar 
mellan kuverten). Nu koms detta iaf ihåg så får vi se vad vi kommer fram till på fredag. 

Beslut: Diffen tas bort. SP gör ändringen. I övrigt oförändrat.  

Styrelsen tillstyrker ändringen.  

 
Förslag 14: 
Regelboken kompletteras med mått på samtliga EB-banor. 
Beslut: Förslaget antogs.  
Styrelsen tillstyrker. Bengt kompletterar i den nya boken till nästa år. 
 
Förslag 15: 
Inga böter kan ådömas utdömas utan att den anklagade parten har fått tillfälle att yttra sig vilket ska 
ske inom 7 dagar. 
Beslut: Förslaget antogs. 
Styrelsen hade inget att erinra. 
 
 
 


