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Styrelsen

Styrelsen har under 2021 genomfört 12 
styrelsemöten där alla utom ett har varit digitalt. 
Utöver detta har VU hållit möten vilka därefter 
har rapporterats till styrelsen på nästkommande 
möte. När det inte är möten så har kommittéerna 
haft kontakt både internt och sinsemellan.  

Tävlings- och Regelkommittén (ToRK) 

Till slut kom tävlandet igång igen! USM var den 
första större tävlingen och på den följde SAGM, 
Mixed-SM och så avslutningsvis Inomhus-
SM. Kommittén har arbetat med att få ihop 
programmet gällande nationella tävlingar och 
en del flyttar av dessa. På regelsidan så gjordes 
tre förändringar i tävlingsbestämmelserna. I 
besiktningsverksamheten märks det tydligt att 
alltfler föreningar satsar på MOS. En alkokontroll 
gjordes av slumpvist utvalda spelare under 
Inomhus-SM. 

Utbildningskommittén 

2021 genomförde vi i november en sedan länge 
emotsedd utbildning av SM-Speaker med fem 
deltagare. I Landskrona bjöds det i september 
på fysiska kurser medan vi tidigare under våren 
genomförde en fjärrutbildning för Tävlingsledare. 

Ungdomskommittén

Höstlövet var deltagarmässigt i år, större än 
någonsin. Fyra lägerdagar fyllda av social 
samvaro, träning och utmaningar. Även 
USM kunde genomföras i Uppsala och ge 
bangolfspelande ungdomar en möjlighet 
till både nya kontakter och medaljjakt. 
Bangolfinstruktörsprojektet har många år på 
nacken men är fortsatt en viktig vitamininjektion 
för ungdomsarbetet ute i föreningarna. 2021 
vände siffran över antalet deltagande klubbar 
uppåt. 

Sportkommittén 

Äntligen blev det dags att tävla internationellt 
igen. Två tävlingsuppdrag blev det för våra 
landslag under slutet av sommaren. Dels 
tränades och tävlades det på de blivande EM-
banorna i Österrike, dels tränades och tävlades 
det på de kommande WAGM-banorna i Finland. 
På hemmaplan hölls ett landslagsläger i 

Eskilstuna med spelare från landslaget. Magnus 
Lampert fortsätter att i sin sportchefstjänst leda 
arbetet mot målet i Visionen 2025 – att vi ska 
vara världens bästa bangolfförbund. Under året 
har kommittén även även kämpat vidare med vår 
strävan att få vara föreningar att vaccinera sig 
mot doping. 

Tidningen Bangolf

Mats Nilsson har varit ansvarig utgivare och 
även fungerat som redaktion tillsammans med 
mediakommittén. Trots en till stora delar inställd 
säsong så har man ändå funnit mycket annat 
intressant att berätta om. Det har varit alltifrån 
nya anläggningar till värdskap och så blev det en 
hel del från SAGM. 

Mediakommittén 

Media har arbetat med att vara på plats på 
flera tävlingar och rapportera om dessa i våra 
olika kanaler. Utöver att vara på plats på USM 
och en del svenska tävlingar, så har kommittén 
även arbetat med att på hemsidan och i 
sociala medier berätta om det återupptagna 
landslagsspelet.   

Representant från kommittén har även ingått i 
den arbetsgrupp som stävat vidare i ambition att 
lansera en ny hemsida för förbundet. Media har 
bidragit med en hel del material till Tidningen 
Bangolf. 

Utvecklingskommittén 

Det är tre frågor som under året har stått i fokus 
för kommittén. Den första har varit att ta fram 
uppdrags- och arbetsbeskrivningar till såväl 
anställda som kommittéer. Den anda att inleda 
arbetet med att bilda en ny rekryterings- och 
breddkommitté. Den tredje att starta processen 
med att utveckla HCP Online.  
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2021 2020 2021 2020 2021 2020
SM - (-) Ungdoms-SM 33 (31) SAGM 138 (84)
Damjuniorer - (-) Flickor 10 (18) Damjuniorer 3 (2)
Herjuniorer - (-) Pojkar 23 (13) Herrjuniorer 11 (6)
Damseniorer - (-) Damseniorer 2 (3)
Herrseniorer - (-) SM lag - (-) Herrseniorer 32 (22)

Svenska Serien - (-) Oldtimers Damer 10 (5)
SM Oldtimers - (-) Oldtimers Herrar 80 (47)
Oldgirls - (-) Sv Cupen EB - (-)
Oldboys - (-)
Damveteraner - (-) SM Mixed 13 (31)
Herrveteraner - (-) SM OT Mixed 7 (14)

SM Öppen 6 (17)
SM Inomhus 143 (-)
Damjuniorer 2 (-) SM 3-manna: - (-)

Herrjuniorer 10 (-) Damer - (-)
Damseniorer 6 (-) Herrar - (-)
Herrseniorer 29 (-)
Oldtimers Damer 17 (-) SM-OT 3-manna - (-)
Oldtimers Herrar 79 (-) SM-OT 5-manna - (-)

ANTAL STARTER SM
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SLUTORD

Bangolf är en sport som spelas på fyra underlag. 
Utvecklingen för dessa fyra varierar. Nu går MOS 
oerhört starkt med många nya anläggningar ute i 
föreningarna. Styrelsen har under året diskuterat 
frågan hur vi på bästa sätt kan arbeta mot att      
stimulera verksamhet på alla våra underlag.

Bangolf är en sport som kan mätas på olika 
sätt. Tittar man på LOK-siffror så kan man 
tro att vi har minskande verksamhet. Om 
man tittar i medlemsregistret ser vi istället 
en glädjande ökning. För att stödja en fortsatt 
positiv utveckling, så inledde styrelsen under 
hösten arbetet med att bilda en ny bredd- och 
rekryteringskommitté. 

Fem av sex distrikt visar ökade medlemssiffror. 
Pandemin kan ha gynnat oss. Det viktiga nu 
är att se till att de nya medlemmarna blir fast 
i klubben och sporten! Ett sätt kan vara att 
aktivt bidra till att våra nykomlingar testar flera 
underlag. De föreningar som engagerar sig och 
får med flera i föreningen på rekryteringståget 
lyckas ofta väl. I år ser vi stora ökningar för bland 
andra Sundsvall, Skoghall, Gullbergsbro och 
Hofors. 

2021 var det andra året när bangolfare, 
föreningar och förbund fick anpassa sig efter 
vad pandemiläget tillät. För styrelsearbetet 
innebar det att alla styrelsemöten förutom ett 
genomfördes digitalt. Däremot var det mycket 
glädjande att planeringskonferensen återkom 
i fysisk form med bättre möjlighet till idéutbyte 
och planering kommittéer emellan.

I juli blev det återigen möjligt att tävla. På många 
av tävlingarna var det dock färre bollar än vanligt 
som rullade. Några tävlingar har dock lockat 
riktigt många deltagare.  Flest bangolfspelare 
samlades i Eskilstuna i november för att göra 
upp om medaljerna vid Inomhus-SM. 

Det som sticker ut i arrangörsväg är dock 
Sundsvalls satsning på att inte bara få 
deltagare, utan också på att få deltagarna att 
stormtrivas. Detta gjorde man som värd för 
SAGM i september. Sundsvall stod för ett nytt, 
mycket välkommet sätt, att se på sitt uppdrag. 

Arrangörer som medvetet går in för att höja 
kvalitén på våra mästerskapstävlingar är en 
omistlig pusselbit i vår utveckling. 

Stafettpinnen går nu vidare till nya SM-
arrangörer. Två av de som 2022 välkomnar 
bangolfare är så gott som nya föreningar. 
Linköpings BGK står som värd för SM på sin då 
helt nybyggda MOS-anläggning medan Hofors 
BGK i slutet av juli tar emot ungdomar, föräldrar 
och ledare för USM. 

Ungdomar finns i vår sport! I slutet av sommaren 
fick de chansen att spela SM på Uppsalas 
nya område. Soldränkt och god atmosfär där 
Sundsvall triumferade som bästa USM-klubb. Ett 
annat stort ungdomsarrangemang var Höstlövet. 
Fyra dagar fyllda av aktiviteter och utmaningar, 
både på anläggningen och utanför. Att uppleva 
Höstlövet är att uppleva energi, engagemang och 
glädje kopplad till vår sport. 

Förhoppningsvis drömmer många ungdomar om 
att spela i blågult en dag. Under andra halvåret 
kom landslaget äntligen igång igen. Det blev två 
landslagstrupper som tränade och tävlade på 
anläggningar som kommande år står som värd 
för internationella mästerskap. På höstkanten 
var det så äntligen dags för ett landslagsläger 
på hemmaplan. Över 40 spelare samlades för att 
prata målsättning och svetsas samman till en 
trupp.  

Ett stort lass i landslagsarbetet drar vår sport-
chef Magnus Lampert. Under året utökades hans 
tjänst till en heltid. Ett annat av de områden som 
Magnus arbetar med är att skapa samarbeten 
med företag. Glädjande har det burit frukt i form 
av avtal med Europcar och flera långt gångna 
diskussioner. Nu är det upp till oss att visa att vi 
är en värdig partner som kan skapa mervärden. 

Magnus är också spindeln i nätet med att väva 
fram en ny hemsida. Förhoppningen är att 
hemsidan ska göra det lättare att komma in i 
sporten. Men, det är också viktigt att hemsidan 
upplevs som mera levande. Därför är tanken 
att den nya sidan ska återge flera typer av 
bangolfnyheter och inte uteslutande nyheter 
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Tävlings- och Regelkommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Per Mattsson, Seriespel 
Ulf Kristiansson, Nationella tävlingar 
Lena Nilsson, SM-ansvarig 
Stig Pettersson, Domare och besiktning 
Staffan Lundblad, Domare och besiktning 
Huvuduppgifterna är att planera och 
administrera det nationella seriespelet, 

direkt knutna till förbundets verksamhet. 

SBGF erhöll liksom alla förbund inom RF, 
återstartsstöd. Mycket av dessa pengar måste 
enligt reglerna användas under 2022, något som 
förbund, distrikt och föreningar behöver hjälpas 
åt med.  Återstartsprojektet ”Hela Sverige 
tävlar” har visat att många klubbar, både har 
fått igång tidigare spelare och rekryterat nya. 
Förhoppningsvis blir det flera ringar på vattnet 
och än fler spelare i elden framöver. 

Under 2022 kommer SBGF att arbeta med 
HCP Online. Detta då problemen under 2021 
varit flera och återkommande. Att komma 
till bukt med dessa låter sig inte göras i en 
handvändning. Däremot är arbetet inlett och 
styrelsens målsättning är att HCP Online ska 
bli mera driftsäkert. Målsättningen är även att 

utveckla HCP Online så att även träningsvarv kan 
registreras. 

I slutet av året avled vår generalsekreterare Mats 
Nilsson. För förbundsarbetet är Mats dödsfall 
något som inneburit att många frågetecken 
behövts lösas. Som tur var fanns förbundets två 
tidigare anställda Bengt Svensson och Jan-Åke 
Persson tillgängliga för timanställningar. Det 
underlättade mycket. Samtidigt har vi lärt oss 
att vi behöver vara flera som kan och vet mera. 
Mänskligt sett är förlusten lika obeskrivlig som 
omätbar. 

2022 arbetar vi för att de positiva nyheterna 
ska dominera. Vi behöver varje förenings och 
bangolfares bidrag i den fortsatta striden 
för utveckling. Tillsammans är vi starkare. 
Tillsammans är glädjen större. 

mästerskapstävlingar och andra 
förbundstävlingar. Det ingår även uppdatering 
av regelhäftet, besiktning av anläggningar, 
domarkonferens och domaruttagningar samt   
alkotester. 

Tävlingsåret fram till juni var allt inställt 
på grund av Corona som fortfarande 
höll klorna i oss. Förbundsstyrelsen fick 
dessvärre ta det svåra beslutet att ställa in all 
tävlingsverksamhet fram till och med juni på 

Göteborg 2022-03 -11

Bengt Svensson
Tillförordnad Generalsekrrterare

Mats Söderkvist
Ordförande

Elisabeth Brandt
Vice Ordförande

Stefan Gillberg
Sekreterare

Hans Bergström 
Kassör

Per Mattsson
Ledamot

Ulf  Kristiansson
Ledamot

Agneta Harrysson
Ledamot

Christian Eriksson
Ledamot

Annelie Lundell
Ledamot

Mari Aldrev
Ledamot
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grund av det rådande läget med covid-19.

SM i Skoghall, OT-SM i Eskilstuna samt 
seriespelet blev tyvärr återigen inställt. 

När väl tävlingarna började öppna upp igen 
fr.o.m. den 4 juli så kunde vi genomföra 
Ungdoms-SM på MOS & Filt, vilket gick av 
stapeln i Uppsala 29-31 juli med totalt 33 
deltagare.

3-4 september spelades SAGM i Sundsvall.  
Det var många som längtade efter att äntligen 
få spela tävling. Hela 138 spelare fick uppleva 
en fin tävling, med livestreamad sändning med 
Björn Dinau som kommentator.        

Mixed-SM gick av stapeln mellan den 16-
17 oktober i Uppsalas nya inomhushall på 
MOS. De 13 paren uppskattade banorna och 
arrangemanget. Tyvärr så satte nog pandemin 
stopp för flera deltagare.

I november var det dags för Inomhus-SM i 
MunktellArenan på filten, och där är det alltid 
många spelare som vill vara med, så även 
denna gång. 143 spelare deltog i Inomhus-SM.

2021 blev åter ett år som har satt vår 
tävlingsverksamhet på prov då vi har fått 
anpassa oss efter rådande situation med 
pandemin som härjar i världen. De tävlingar 
som vi har genomfört under säsongen har 
haft bra arrangörer och tävlingarna har 
kunnat genomföras på ett så sportsligt och 
bra sätt som möjligt. 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 2021. Arbetet med att uppdatera 
spelregler och andra tävlingsbestämmelser är 
ständigt pågående.

Tävlingsbestämmelserna  
Det gjordes en översyn av 
tävlingsbestämmelserna även inför säsongen 
2021. Ändringarna som infördes var:

• Tillägg i paragraf 19.18 att alla serier skall 
spela sina omgångar på 3 olika underlag 
om möjligt mot att tidigare bara gälla 
Elitserien och Div 1.

• Ny paragraf 18.7.5 SAGM gällande regler 
för vandringspris.

• Paragraf 18.2 Text om deltagare ändrad för 
att förtydliga vilka regler som gäller för att 
dela ut RF:s mästerskapsplakett och/eller 
SBGF:s medalj.

Besiktning  
Det har varit en hel del besiktningar av nya 
anläggningar både filt- och MOS-banor under 
2021. Ett stort antal gamla anläggningar har 
återbesiktats under året. Vi har idag en god 
kontroll över besiktade och godkända banor för 
tävling. MOS-banor har kommit för att stanna 
inom vår organisation. Det ser mycket bra ut 
inför framtiden.

Domarkonferens  
Den årliga domarkonferensen blev av naturliga 
skäl inställd under 2021 på grund av Covid-19.  

För att planera domare till de tävlingar 
som spelades under året har vi haft ett gott 
samarbete med samtliga domaransvariga 
i varje distrikt vid domaruttagningar till 
tävlingarna.

Många tävlingar har genomförts trots de 
svåra förhållanden som varit under 2021 års 
verksamhet. Med god samarbetsförmåga och 
viljan att följa de regler som gällde på grund av 
smittorisken klarade vi av det på ett berömligt 
sätt.

Alkotester  
Under 2021 har vi av naturliga skäl inte kunnat 
genomföra de alkokontroller som var planerat 
att göra. Under Inomhus-SM i Eskilstuna 
genomfördes en alkokontroll av en av våra 
etablerade kontrollanter. 

Domare  
Till vår hjälp har vi haft sex domaransvariga 
som tar ut domare inom sitt distrikt till 
nationella tävlingar och seriespel upp till och 
med Division 1. Kommittén ansvarar själva för 
uttagning av domare till mästerskapstävlingar 
och elitserien. Fortbildning av förbundsdomare 
till ”mästerskapsdomare” som i första hand 
ska döma mästerskapstävlingar. Det har inte 
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affischer och spred dem ut till alla klubbar. 
Detta gjordes i god tid inför utbildningstillfället. 
Däremot tappade vi något vad gällde den  
digitala marknadsföringen. En informations-
insats var att vi skapade en särskild undersida 
till bangolf.se som direkt informerar om  
kursen och dess innehåll. Vi tog fram ett start-
kit med en ryggsäck till utbildningen. Detta för 
att försöka att väcka mera uppmärksamhet 
och göra bangolfarna medvetna om kursens 
existens. Ryggsäckarna blev uppskattade och 
vi hoppas att flera som ser dessa runtom i 
Bangolfsverige kommer att bli nyfikna på vår 
utbildning.

Genomföra Barn- och 
Ungdomsledarutbildningen under 
Utbildningshelgen.  
Målet har uppnåtts. Utbildningen genomfördes 
under två dagar med åtta deltagare från 
fyra föreningar. Deltagarantalet bedömer vi 
som relativt gott. Det är en fördel att flera av 
deltagande föreningar utbildade mer än en 
ledare. Det är oroväckande att endast fyra 
föreningar har hittat ledare att utbilda. 

Genomföra en Utbildningshelg.  
Målet har uppnåtts. Årets Utbildningshelg 
arrangerades i Landskrona i september. 
Programmet bjöd på kurser inom spelteknik, 
tävlingsadministration och barn- och 
ungdomsledare. Tyvärr tvingas vi konstatera 
att intresset var betydligt lägre än förväntat. 
Det utbildades till exempel endast två nya 
distriktsdomare vilket är otillräckligt för att 
på sikt täcka behoven. Pandemin kan vara en 

varit så många tävlingar för våra domare under 
2021.

Under året genomfördes en central utbildning 
av regelkunskap och distriktsdomare.  
Det utbildades även en domare som en lokal 
kurs vilket har medfört att Borås numera har 
en domare i föreningen igen.

Banbyggare  
Kontakt med banbyggare har förekommit 
under året. Även kontakt med kommuner och 
övriga intresserade som har hört av sig. Det 
finns idag inte så många banbyggare kvar i 
Sverige. Kontakt har tagits vid behov när det 
gäller nybyggnation och reparation av befintliga 
banor samt besiktningar. 
Utveckling av nya hinderkombinationer och 
banor finns ständigt med i vår verksamhet.

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

Vi 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 2021  
med tillförsikt.

Utbildningskommittén 
I kommittén har följande personer ingått:
Elisabeth Brandt 
Christian Eriksson 
Nicklas Strömberg - (t.o.m. augsti)

I fet stil följer kommitténs mål i 
Verksamhetsplanen för 2021 följt 
av kommitténs egen bedömning av 
måluppfyllelsen och en kommentar. 

Utveckla marknadsföringen gällande        
Barn- och Ungdomsledarutbildningen.  
Målet har uppnåtts då vi till i år tog fram        
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bidragande orsak. En annan orsak kan vara 
att tidpunkten i september fungerar mindre 
bra. Oavsett så ser Utbildningskommittén 
att utbildningsutbudet behöver förändras. 
Samtidigt gäller den gamla sanningen om att  
vi vet vad vi har men inte vad vi får. 

Genomföra kurser i Spelteknik under 
Utbildningshelgen.  

Målet har uppnåtts. Två endagarskurser 
genomfördes med Fredrik Persson och      
Carl-Johan Ryner som utbildare. Valet var att 
ha en dag som vände sig mera mot nybörjare 
medan en dag hade etablerade spelare som 
målgrupp. 

Verka för att flera lokala kurser arrangeras.  

Målet har delvis uppnåtts. Visserligen har 
kommitténs insatser varit blygsamma, men 
två lokala kurser har genomförts. Det är en 
låg siffra men högre än tidigare år. Den ena 
lokala kursen var Myresjö som under Tuula 
Mörcks ledning såg till att fylla på förrådet av 
tävlingsledare. Den andra var Uddevalla med 
ett par vänner från andra klubbar, där Staffan 
Lundblad fick en hel skrälldus att bättre förstå 
regelboken. 

Uppdatera vårt utbildningsmaterial gällande 
regelkunskap.  

Målet har inte uppnåtts. Några smärre         
justeringar gjordes men den större 
revideringen som skulle behövas har tyvärr inte 
kunnat genomföras. Kommittén brottas här 
med en del frågetecken kring i vilken form som 

materialet bör vara. Traditionen den senaste 
åren bjuder mycket powerpoint men det blir 
också mer en uppräkning av sådant som står i 
regelboken. 

Verka för att flera nylicensierade registrerar 
sig för och genomför vår digitala introkurs.   

Målet har inte uppnåtts. Det har varit mycket 
svårt att nå nylicensierade. Det är också 
många som får licens utan att föreningarna 
lägger till en e-postadress vilket är förödande i 
våra kontaktförsök. Vi tror fortsatt på idén men 
kommer under 2022 att behöva byta plattform. 
Detta på grund av kostnadsökningar på den 
nuvarande plattformen. 
 
Genomföra utbildningen av SM-speakers för 
att nå målet i Visionsdokumentet.  
Målet har uppnåtts. I november utbildades fem 
SM-speakers av en extern föreläsare. Gruppen 
pratade också ihop sig kring hur arbetet kan 
se ut. Nu överlämnar Utbildningskommittén  
ansvaret för våra SM-speakers till annan 
kommitté. Vi gläds över att utbildningsmålet i 
Visionsdokument 2025 är uppnått. 

Samverka med Ungdomskommittén 
för att befästa kvalitén i Barn- och 
Ungdomsledarutbildningen. 
Målet har inte uppnåtts. Viljan och ambitionen 
fanns, men så fanns där också covid-19. 
Att digitalt samverka runt denna typ av 
kvalitetshöjande aspekter av en utbildning var 
tyvärr inte möjligt. 

Våra nyutbildade SM-speakers, från vänster Christian Er-
iksson, Maarit Larinen, Anders Jacobsson, Jessica Falkman 
(föreläsare), Ronja Bane Bergendorff och Thomas Damberg.
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Alla som sökte tjänsten fick minst en klubb 
tilldelad förutom en. Alla sökande klubbar 
förutom två kunde tillgodoses instruktör. Alla 
instruktörer som tidigare hade arbetat på 
respektive klubb fick i början av sommaren 
uppdraget att upprätthålla en egen planering 
tillsammans med klubben utifrån en framtagen 
checklista. Nya klubbar och nya instruktörer 
i projektet fick ha ett planeringsmöte 
tillsammans med ungdomskommittén. Vi höll 
ett möte med alla instruktörer innan arbetet 
började där vi gick igenom det praktiska kring 
anställningen. En utvärdering av projektet 
skickades ut till instruktörer och klubbar under 
hösten. Sju klubbar svarade på enkäten och 
alla instruktörer förutom en.  
 
Klubbarna uppfattas i år som väldigt nöjda med 
den instruktör de fått och överlag får projektet 
ett gott betyg med seriösa instruktörer som tar 
jobbet på allvar.  
Klubbarna har även belyst att instruktören 
är en viktig resurs i deras verksamhet. 
Deltagarantalen hävdar de verkar ligga kring 
samma som tidigare år fast med en liten 
ökning. Läser man utifrån instruktörernas 
svar, som då var fler, så signalerar de att 
det var i regel ganska många nytillkomna. 
Instruktörerna antyder att det inte varit 
några större motgångar i projektet samt att 
de fått god stöttning från klubben, de anser 
heller inte att någon extra stöttning från 
ungdomskommittén hade behövts.  
 
Sett ur ett perspektiv från ungdomskommittén 
så har det varit ett ganska lugnt år 2021 med 
få incidenter och motgångar. Vi ser dock en 
fortsatt tendens med svårigheter att få tag på 
instruktörer och vi hoppas på att vi får flera 
sökande till kommande år.

Tabell: Tilldelad instruktör per klubb

BI 2020

Namn Tilldelad klubb

Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK

Alexander Dahlstedt Haga BGK

Alexander Dahlstedt Örebro BGK

Verka för att Värdskapsmaterialet 
marknadsförs och används av så många 
föreningar och personer som möjligt.  
Målet har delvis uppnåtts. Vissa 
marknadsföringsinsatser, framförallt via 
Facebook, har genomförts. Samtidigt kan vi 
konstatera att det inte har varit tillräckligt 
för att väcka verkligt intresse hos gemene 
bangolfare. Detta finner vi olyckligt då 
materialet är en mycket konkret ingång till hur 
man kan tänka kring sig själv, sin förening och 
sin förenings attraktivitet. 

Arbeta med att ta fram en utbildning i 
Föreningsutveckling.  
Målet har inte uppnåtts. Kommitténs insatser 
i detta verksamhetsplansmål strandade på en 
tidig svårighet och drunknade sedan helt och 
hållet. 
Utöver dessa mål har kommittén arrangerat 
en Fjärrutbildning Tävlingsledare med 
sju deltagare. Därtill har kommitténs två 
kvarvarande deltagare under hösten varit 
involverade i arbetet med att ta fram en ny 
hemsida för Svenska Bangolfförbundet.  
 
Ungdomskommittén 
I kommittén har följande personer ingått: 
Marcus Lindström 
Fredrik Tagesson 
Jesper Lindberg 
Maria Möller 
Mikael Sjöblom 
Mari Aldrev
Det gånga årets bangolfinstruktörsprojekt 
var fördelat på 15 klubbar och 8 reguljära 
instruktörer, se tabell 1. Det är detta år något 
flera sökande klubbar än 2020 (11), vilket gör 
att vi är åter på samma nivå som 2019.  
En egenavgift på 2000 kronor har debiterats 
klubbarna som har haft instruktör under 
sommaren. Elias Slagbrand Nyqvist, Thomas 
Simonsen och Rasmus Bergqvist fick genomgå 
en lättare utbildning i våras, med underlag från 
tidigare utbildningar, detta eftersom de inte 
tidigare jobbat som instruktörer. Ett prov på 
materialet genomfördes med godkänt resultat.  
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Elias Slagbrand Nyqvist Sundsvalls BGK

Eric Bohlin Uppsala BGK

Jacob Lindström Skellefteå BGK

Jacob Lindström Umeå BGK

Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK

Jesper Lindberg Skönsbergs SK

Lukas Larsson Kungälvs BGK

Lukas Larsson Tuve Tigers BGK

Lukas Larsson Uddevalla BGK

Lukas Larsson Gullbergsbro BGK

Thomas Simonsen Hjelmsjö BGK

Thomas Simonsen BGK Linjen

Ingen instruktör i området BGK Jönköping

Ingen instruktör i området Olofströms BGK

Instruktör hoppade av Hofors BGK

HÖSTLÖVET, läger och utbildningsdagar i 
Eskilstuna, 4-7 november 2021. 
Årets arrangemang hade 68 deltagare med 
ledare och föräldrar var vi totalt114 personer 
på plats.  Trots några sena avbokningar på 
grund av sjukdom, så var vi rekordmånga på 
plats.Trots restriktioner och smittläget fick vi 
ihop ett bra läger. De olika grupperna hölls 
isär så gott det gick och inga sjukdomsfall 
rapporterades in efter lägret.

Tema för årets läger var rörelseglädje. 
Många roliga aktiviteter förutom bangolf 
både på EB och Filt genomfördes t.ex.
Poängpromenad, skattjakt, padel, bowling, 
Leos Lekland, bio, filmkväll, och sällskapsspel 

Carl-Johan Ryner och Magnus Lampert hade 
en uppskattad föreläsning med de äldsta om 
vad som krävs mentalt och fysiskt för att vara 
med i landslaget. 
Ledare och föräldrar gjorde att fantastiskt 
jobb för att hålla ihop grupperna och se till att 
ungdomarna hade ett roligt läger. 
 
Ungdoms-SM läger, Uppsala (MOS och Filt)
På grund av det rådande läget vad gäller 
pandemin beslutades att ej genomföra detta 
läger. 
 
Ungdoms-SM, Uppsala (MOS och Filt) 29-31 
juli 
2021 års mästerskap genomfördes på Uppsala 
BGK:s anläggningar.

Antalet deltagare var 33 (MOS) respektive 22 
(Filt). Antalet flickor var tyvärr något lägre än 
tidigare år med totalt 8 startande. Glädjande 
dock att 87 % av flickorna tävlade på båda 
underlagen. Bland pojkar var det 55 % som 
spelade båda.

Vid invigningen bjöds det på hamburgare och 
dryck. Efter det så kördes en improviserad 
mixad lagtävling (enbart spel med MOS-boll 
på (Filt) där ungdomskommittén satt samman 
lagen innehållande både spelare och ledare.

Tävlingarna inleddes med spel på MOS de två 
första dagarna där mycket bra resultat direkt 
kom med till exempel nytt banrekord varv 1.

Fortsättningen på filten dag tre gav bra 
spel, mycket spänning samt fina chanser till 
revanscher.

Total Bästa Ungdom Öppen klass: Ebbot Panther, Uppsala BGK

Total Bästa C-ungdom: Amadeus Lundin, Örnsköldsviks MGK

Total Bästa B-ungdom: Knut Olsen, Skellefteå BGK

Total Bästa A-ungdom: Rebecka Johansson, Gullbergsbro BGK

          Priset för årets USM-klubb tog Sundsvalls BGK tätt före Uppsala BGK.
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Sportkommittén 
I kommittén har följande personer ingått: 
Stefan Gillberg Ordförande/Sportansvarig 
Carl-Johan Ryner Ledamot 
Lars Broddevall Ledamot 
Gunnar Bengtsson Ledamot 
Magnus Lampert Sportchef

Förbundskaptener
Christian Mellqvist FK (Seniorer U23)
Daniel Johansson FK (Juniorer) t.o.m. juli
Fredrik Tagesson FK (Juniorer) fr.o.m. sep
Roger Svensson FK (Oldtimers)
Magnus lampert FK (MOS)

Hur sammanfattar man 2021 i en årsberättelse 
kring vår landslagsverksamhet? 

På samma sätt som 2020: Inställt! 

Tyvärr blev även 2021 ett ur 
mästerskapssynpunkt väldigt tråkigt år. Inte 
ett enda mästerskap gick att genomföra, utan 
alla blev inställda. Mycket tråkigt! Vi kunde i 
alla fall deltaga med landslag på två tävlingar 
under året. Vårt seniorlandslag var i Österrike 
och spelade en landskamp på de kommande 
EM-banorna. Vårt MOS-landslag var i Finland 
och spelade FiAGM på de kommande WAGM-
banorna.

INSTÄLLDA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR

OT-VM i Wenne-Eickel,          GER (EB + F)

WAGM – Kuopio FIN (MOS)

SEM Voitsberg AUT (EB + F)

JVM Murnau GER (EB + B)

På hemmaplan har det hänt en del saker 
som är positiva för vår sport. Ett stort 
landslagsläger hölls i Eskilstuna under 
hösten där representanter för alla landslag 
samt ett flertal ledare var representerade. 
Vår nyanställda Sportchef Magnus Lampert 
från Hudiksvall har SBGF nu anställts på 
heltid. Magnus kommer att jobba vidare med 
landslagsverksamheten samt organisatoriska 
frågor kring vår utvecklingsplan 2025. 
Han kommer även att fungera som 

förbundskapten för MOS-landslaget. Under 
2021 fortsatte arbetet med en starkare 
organisation kring landslagen i framtiden. 
Sportkommittén genomförde en stor revidering 
av Utvecklingsplanen 2025 som vi senare 
presenterade för RF i samband med ansökan 
och tilldelningen av medel för 2022 och 2023. 

Arbetet går vidare med vår handlingsplan för 
att nå målen i SBGF:s Visionsdokument. 

Där det står:

Vi ska vara världens bästa bangolfnation 

• Vårt herr- och damlandslag ska vara 
rankade som världens bästa.

• Våra junior och oldtimerslandslag ska vara 
bland det två bästa i världen både på herr- 
och damsidan. 

• Förbundets organisation ska vara ledande 
i världen avseende resurser, arbetssätt och 
kompetens.

Det är mot dessa mål som vårt arbete strävar 
och det är hit vi vill nå.

Under hösten tillsattes även en ny 
förbundskapten för juniorlandslaget. Fredrik 
Tagesson från Olofström kommer att ansvara 
för deras utveckling. Sportkommittén vill 
passa på att hälsa honom välkommen till vår 
organisation.

Som avslutning vill sportkommittén åter 
tacka alla spelare och ledare för 2021. Vi vill 
särskilt tacka Daniel ”Bjarne” Johansson som 
tyvärr slutar som förbundskapten för vårt 
juniorlandslag. Vi vill passa på att önska Bjarne 
lycka till i framtiden.

Dags att blicka framåt mot 2022. 

Landslagen kommer spela sina mästerskap 
på samma platser som det var tänkt att de 
skulle spelat under 2021. Nytt för 2022 är att 
det kommer spelas ett Nordisk Mästerskap 
i Tammerfors, Finland under påskhelgen. 
2022 kommer det att spelas senior-EM, i 
Voistberg, Österrike i slutet på augusti på Filt 
+ EB. Här spelades Champions League 2019.     
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Juniorerna som har VM i år kommer att spela 
detta i Murnau, Tyskland med Nationscup i maj 
och VM i augusti. Detta spelas på Betong + EB. 
Även Oldtimers kommer att spela VM detta år. 
För första gången kommer det att spelas VM 
för Oldtimers. Också denna tävling kommer att 
spelas i Tyskland, närmare bestämt i Wanne-
Eickel på Filt och EB. Denna tävling spelas 
samma vecka som juniorerna. WAGM kommer 
att hållas i Kuopio, Finland under juni månad.

Även 2022 kommer att medföra en viss 
förändring i arbetet kring vår elitverksamhet/
landslag.

Vi kommer att prova en ny strategi kring 
arbete med seniorlandslaget i samband med 
Europamästerskapet i Österrike. Vi kommer 
att lägga ett större fokus på det mentala i 
samband med denna tävling. Vi kommer att ha 
en extra resurs med för att stärka ledarstaben. 
Under 2019 tog vi fram en utvecklingsplan för 
vår landslagsverksamhet. Denna plan kommer 
ligga till grund för hur vi jobba vidare som 
kommitté. Denna utvecklingsplan har vi nu 
under 2021 reviderat och detta kommer att 
ligga till grund för arbete i kommittén. Detta 
arbete samt utvecklingen av svensk elitbangolf 
kommer att ligga till grund för vårt elitstöd från 
RF. Nu har vi fått reda på vad vi kommer att få 
2022. En ny period börjar 2022 och sträcker 
sig över 2023. Denna period kommer inte 
betyda några förändringar av elitstödet. Vi hade 
hoppats att det skulle ökat något. Men nu vet 
vi att det kommer vara oförändrat kommande 
år. Vi inom sportkommittén tillsammans 
med sportchefen kommer under 2022 jobba 
stenhårt för att vi skall kunna bibehålla den 
mycket höga landslagsstandard vi har idag.

Vi kan bara hoppas att vi kommer få 
möjlighet att genomföra några internationella 
mästerskapstävlingar under 2022.

Under 2021 låg Antidopingarbetet som en 
del i sportkommitténs arbete. Efter att SBGF 
beslutade att antaga vår handlingsplan för 
antidopingarbetet så medför det att våra 
klubbar skall vaccinera sig mot doping med 
hjälp av Antidoping Sverige för att få deltaga 

i Svenska Serien. Alla elitserie- och Div.1 
klubbar är nu vaccinerade mot doping. Med 
detta är SBGF bästa enskilda förbund inom 
RF procentuellt sett. Det känns fantastiskt. 
Under året genomförde även WMF med hjälp 
av WADA en ”in competition control” i samband 
med SAGM i Sundsvall. Inte mindre än 8 
dopingkontroller genomfördes i samband med 
tävlingen. Dopingarbete kommer till 2022 att 
förändrats genom bildandet av en Antidoping 
Kommitté inom förbundet. Denna kommitté 
kommer att starta sitt arbete under 2022.

/ Stefan Gillberg Ordf. Sportkommittén.

Utvecklingskommittén  
I kommittén har följande personer ingått: 
Mats Söderkvist 
Hans Bergström
 
Som för hela verksamheten har året 
präglats av Covid-19 pandemin och 
detta har av naturliga skäl påverkat även 
Utvecklingskommittén och dess arbete. 
Kommittén har arbetat för och tagit fram 
en både övergripande och detaljerad 
arbetsbeskrivning för varje enskild kommitté 
samt för förbundets anställda.

Utvecklingskommittén har även arbetat för 
bildandet av en ny kommitté som ska arbeta 
med frågor rörande bredd och rekrytering. 
Denna kommittés arbete ska sjösättas under 
2022  och är en viktig fråga för hela vår 
verksamhet. 

Mot slutet av 2021 uppdrogs kommittén även 
ett ansvar för uppgradering och uppdatering av 
HCP Online. Även detta är ett stort projekt som 
kommer att utgöra en stor del av kommitténs 
arbete under 2022.
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Bangolftidningen 
Redaktörer har under året varit: 
Mats Nilsson - (t.o.m. 10 december) 
Jan-Åke Persson - (t.o.m. februari) 
Mats Nilsson har varit ansvarig utgivare

Mats Nilsson har varit ansvarig utgivare för 
bangolftidningen under år 2021. Tidningen 
har utkommit med 4 nr med en upplaga på 
cirka 1 500 ex. På grund av pandemin blev 
tävlingsverksamheten begränsad samt att 
alla internationella mästerskapen har varit 
inställda.

Trots detta har ändå tidningens innehåll varit 
omfattande och varierande genom ett mycket 
bra samarbete mellan Mats Nilsson och 
mediakommittén som tillsammans fungerat 
som redaktion. 

Under året har bland annat bangolfens 
riktigt stora legender uppmärksammats, 
nya bangolfanläggningar har presenterats, 
reportage om vikten av bra värdskap hos 
våra föreningar samt presentation av nya 
medarbetare och ledamöter.  Bland de 
tävlingar som redovisats var höjdpunkten 
SAGM i Sundsvall där även den nystartade 
City Golf Tour på det växande MOS-underlaget 
avslutades med en final med en stor prispott.

Redaktionen vill tacka samtliga som bidragit 
med material eller har låtit sig intervjuas. Vi 
vill även tacka de trogna annonsörerna Nifo, 
Waypoint samt Svenska Spel.

Tidningen har tryckts av Exakta Creative i 
Hässleholm.

Mediakommittén har bestått av:
Agneta Harrysson
Annelie Lundell
Simon Levander
 

År 2021, som liksom året före präglades 
av Coronapandemi, medförde att de flesta 
tävlingar och mästerskap ställdes in. Året 
började med restriktioner och i april kom 
besked om förlängning av dessa. 
Detta hindrade emellertid inte Media från att 
arbeta: Annelie besökte SAGM-arrangören 
Sundsvall i maj och gjorde några liveintervjuer 
om förberedelser och planeringen inför 
mästerskapet.

Det var inte förrän i juli månad som förbundet 
kunde öppna upp för tävling och först ut 
var ÖresundsTouren i Landskrona då första 
deltävlingen spelades den 4 juli. Annelie 
Lundell var på plats och sände live samt 
intervjuade några av deltagarna inför och 
under tävlingen. Annelie rapporterade även 
”hem” till Agneta för uppdateringar på 
hemsida och facebook.

I slutet av samma månad kunde även 
USM genomföras i Uppsala, på deras nya 
anläggning med MOS och Filt. Här spelades 
det MOS under torsdag-fredag och filttävlingen 
spelades på lördagen. Här var Agneta 
Harrysson på plats för mediabevakning under 
tävlingsdagarna.

Och tävlingarna fortsatte att genomföras 
ute i landet hos klubbarna och när augusti 
månad kom så kunde även City Golf Tour 
startas upp och dessutom kunde spelarna i 
seniorlandslaget bege sig till Österrike för 
landskamp, som en förberedelse inför EM 
2022.

Här var förbundskapten Christian Mellqvist till 
hjälp för Media och även sportchefen, Magnus 
Lampert, var till stor hjälp för att Media skulle 
kunna rapportera om hur det gick för lagen. 
Agneta och Magnus hade tät kontakt och 
det fungerade mycket bra då Magnus även 
förmedlade sina känslor när det var spännande 
på plats. 

Bara en vecka senare gav sig vårt MOS-
landslag iväg till Finland för tävlingen Finnish 
Adventure Golf Masters. Här var det Magnus 
Lampert som rapporterade ”hem” i sin roll 
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som förbundskapten. Men även Annelie 
Lundell, som spelare, kunde rapportera till 
Agneta om banorna, känslor och hur det gick.

När september månad inleddes så hade 
restriktionerna lättat mer och nu var det 
dags för SAGM i Sundsvall. Ett mycket trevligt 
arrangerat mästerskap där både Agneta 
och Annelie var på plats och kunde bevaka 
tävlingen. Under samma helg genomfördes 
även finalen i City Golf Tour. 

Så kom nya besked från Folkhälsomyndigheten 
och från den 29 september togs restriktionerna 
om maxgräns på deltagare bort. 

I och med detta så såg det ljusare ut för 
bangolfen inför inomhussäsongen. Det 
första förbundsarrangemanget efter att 
restriktionerna hävdes var Mixed-SM 16-17 
oktober i Uppsala på deras inomhus-MOS. 
Här fick Media i form av Agneta rapporter 
från främst Carl-Johan Ryner och spelare för 
att kunna rapportera på ett bra sätt medan 
resultaten följdes online.

Under hösten kunde även ett landslagsläger 
genomföras samt det uppskattade Höstlövet.

Här deltog Agneta på båda arrangemangen 
och kunde därmed bevaka/rapportera dessa på 
plats.

Årets sista mästerskap att rapportera ifrån 
blev inomhus-SM i Eskilstuna. Även på denna 
tävling deltog Agneta och Annelie och kunde 

rapportera från plats.

Strax innan jul kom så restriktionerna tillbaka 
då smittspridningen åter tagit fart i samhället 
och nästkommande år skulle komma att börja 
med inställda tävlingar igen.

Under 2021 har Media även startat igång med 
en ny tjänst, Via TT, där nyheter om större 
tävlingar har lagts upp. Här har slagfärdiga 
nyheter om exempelvis landslagens tävlingar 
lagts upp och fått uppmärksamhet runt om i 
landet av både tidningar och radio.

Denna tjänst känns mycket viktig för oss då vi 
här kan nå ut till all media i Sverige på en och 
samma gång. Redaktioner kan prenumerera 
på vår sida osv. Självklart är vår förhoppning 
att det här kan hjälpa till att sprida vår idrott 
på ett bra sätt och ge den uppmärksamhet på 
bredare front.

Media har även bidragit till olika reportage i 
bangolftidningen och Annelie har fortsatt med 
sin podcast, Mediaspiken – en podcast om 
bangolf.
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Svenska Bangolfförbundet

Årsredovisning 2021
Styrelsen och och den tillförordnande Generalsekreteraren för Svenska 
Bangolfförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret              

2021-01-01 – 2021-12-31

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: Göteborg

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET
Förbundets ändamål har under året främjats genom anordnade nationella  
mästerskapstävlingar, läger, utbildningar, landslagsverksamhet samt stöd  

till tävlingsverksamheten i medlemsföreningarna.

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

2021 2020 2019 2018
Huvudintäker 5.132.173 3.593.552 4.485.886 4.398.346
Resultat 1.515.046 836.660 115 455 -135.242
Soliditet 89 % 77% 67% 61%

2021 2020 2019 2018
Medlemmar 8536 7976 7137 6977
Föreningar 84 85 84 87

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Under året har vissa delar av tävlingsverksamheten återstartat men de flesta internationella täv-
lingarna har blivit inställda. Den för förbundet och bangolfen så viktiga Svenska Serien blev åter 
inställd.

Framtida utveckling
Förbundet hoppas och tror att tävlingsverksamheten ska återupptas i full utsträckning under 
2022. I så fall står förbundet väl rustat ekonomiskt för att lägga full fokus på att stödja våra 
medlemsföreningar i detta arbete.

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Förbundets medlemsantal 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sid 2(9)

Nettoomsättningen enligt Resultaträkningen på sidan 3 har minskat genom att rabatt getts på 
licensavgifterna på grund av att tävlingsverksamheten varit begränsad med anledning av Covid-19 
pandemin.
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Från föregående år balanserad 
vinst 1.825.055
Årets resultat 1.515.046

Vinstmedel till förfogande 3.340.101

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning 3.340.101

Summa 3.340.101

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Sid 3(9)
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Resultaträkning Not 2021-01-01
--2021-12-31

2020-01-01
--2020-12-31

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter 249.000 190.900

Bidrag 1 3.502.708 2.514.333

Nettoomsättning 2 620.423 888.319

Donation 570.000 0

Övriga rörelseintäkter 258.950 241.018

Summa rörelseintäkter 5.201.081 3.834.570

Förbundets kostnader

Tävlingskostnader och liknande 3 -837.926 -392.269

Övriga externa kostnader 4 -1.120.245 -908.745

Personalkostnader 5 -1.727.410 1.696.786

Summa rörelsekostnader -3.685.581 -2.997.800

Förbundets rörelseresultat 1.515.500 836.770

Finansiella poster

Ränteintäkter 0 316

Räntekostnader -454 -426

Summa finansiella poster -454 -110

Resultat efter finansiella poster 1.515.046 836.660

Årets resultat 1.515.046 836.660

RESULTATRÄKNING

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Sid 4(9)
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager
Försäljningsartiklar och tävlings-
priser 84.646 104.980

Summa varulager 84.646 104.980

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 35.154 87.911

Övriga kortfristiga fordringar 4.915 922
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 62.401 29.434

Summa kortfristiga fordringar 102.470 118.267

Kassa och bank 3.570.717 2.143.923

Summa omsättningstillgångar 3.757.833 2.367.170

Summa tillgångar 3.757.833 2.367.170

BALANSRÄKNING

Sid 5(9)
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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 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8

Balanserad vinst 1.825.055 988.395

Årets resultat 1.515.046 836.660

Summa eget kaptial 3.340.101 1.825.055

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 89.120 159.615

Skatteskulder 9 32.027 32.286

Övriga skulder 74.001 74.177
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 10 222.584 276.037

Summa kortfristiga skulder 417.732 542.115

Summa eget kapital och skulder 3.757.833 2.367.170

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

2021 2020
Not 1 Bidrag

Ordinarie bidrag RF 1.040.000 1.086.000
Utvecklingsstöd/Verksamhetsstöd/IL 790.000 910.000
RF Extra anslag 875.000 0
Landslagsstöd RF, se not 8 160.000 210.000
Riktat elitidrottsstöd 500.000 200.000
Övriga bidrag 137.708 108.333

3.502.708 2.514.333

Not 2 Nettoomsättning
Avgifter nationella tävlingar och seriespel 71.306 71.240
Prenumerationsavgifter Bangolf 222.951 184.950
Övriga intäkter 326.166 632.129

620.423 888.319

Not 3 Tävlingskostnader och liknande
HCP Online 66.531 76.187
Tryck och distribution tidningen Bangolf 162.290 161.365
Priser 4.629 22.251
Reskostnader 194.083 0
Kost och logi 259.468 9.582
Övriga tävlingskostnader 77.832 30.730
Avgift WMF/EMF 0 31.882
SDF Bidrag 40.000 40.000
Försäljningsartiklar 33.093 20.272

837.926 392.269

Not 4 Övriga externa kostnader
Resekostnader 109.730 102.108
Kost och logi 346.062 306.881
Lokalkostnader 91.716 48.944
Trycksaker, kopiering 23.455 0
Telefon och porto 24.291 12.931
Bangolfappen & BangolfArena 30.000 29.375
Revisionskostnad Guide Revision AB 62.181 40.982
Övriga externa kostnader 432.810 367.524

1.120.245 908.745

Noter till resultaträkningen

Sid 7(9)
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2021 2020

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

2 2,5

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 -16.271
Utgående ackumulerade avskrivningar -16.271 -16.271

Utgående planenligt restvärde 0 0

Noter till balansräkningen

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Sid 8(9)

Balanserade 
vinstmedel

Årets 
resultat

Ändamålsbestämda medel Summa

Minnesfond Övriga medel

Belopp vid årets ingång 778.395 836.660 210.000 1.825.055

Resultatdisposition 836.660 -836.660 0

Årets resultat 1.515.046 1.515.046

Överfört till  
ändamålsenliga medel -1.362.243 570.000 792.243
Belopp vid årets utgång 252.812 1.515.046 570.000 1.002.243 3.340.101

Not 8 Förändringar i eget kapital

Övriga ändamålsbestämda medel består av bidrag från Riksidrottsförbundet som på grund av 
Covid-19 inte kunnat användas för sina ändamål under 2021. Dessa består av landslagsstöd 
300.000 kr, återstartsstöd 527.243 kr samt Bangolf för alla 175.000 kr. Minnesfonden är en 
donation från Daga BGK till Olle Fingals minne som ska utnyttjas som stipendiefond.
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Upplupna semesterlöner 135.244 181.127
Upplupna sociala avgifter 42.493 56.910
Övriga interimsskulder 44.847 38.000

222.584 276.037

Sid 9(9)

2021 2020
Not 9 Skatteskulder

Särskild löneskatt på pensionspremier 32.027 32.286
32.027 32.286

Not 11     Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

När denna årsredovisning avges har alla restriktioner på grund av Covid-19 
upphört. Styrelsen förutser att förbundets verksamhet kommer att återgå till det 
normala inom kort.

Göteborg 2022-03 -11

Bengt Svensson
Tillförordnad Generalsekrrterare

Mats Söderkvist
Ordförande

Elisabeth Brandt
Vice Ordförande

Stefan Gillberg
Sekreterare

Hans Bergström 
Kassör

Per Mattsson
Ledamot

Ulf  Kristiansson
Ledamot

Agneta Harrysson
Ledamot

Christian Eriksson
Ledamot

Annelie Lundell
Ledamot

Mari Aldrev
Ledamot

Rune Attsell
Auktoriserad revisor
Av Svenska Bangolfförbundet
vald revisor

Hans Bilén
Av Svenska Bangolfförbundet
vald revisor



Svenska Bangolfförbundet 2021 Sid 29

ÅRSBERÄTTELSE 2021

Sid 1(3)

REVISIONSBERÄTTELSE

”På grund av pandemin har styrelsen för Svenska Bangolfförbundet 
inte haft möjlighet att hålla möten fysiskt. 
Därför har vår Verksamhets- och Årsberättelse skickats per post 
mellan styrelsemedlemmarna, ett arbete som tagit längre tid än 
beräknat. Mot bakgrund av detta presenteras här dessa handlingar 
utan underskrift av styrelsen. Senast vid årsmötets hållande 
kommer alla handlingar presenteras med underskrifter.”
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REVISIONSBERÄTTELSE

”På grund av pandemin har styrelsen för Svenska Bangolfförbundet 
inte haft möjlighet att hålla möten fysiskt. 
Därför har vår Verksamhets- och Årsberättelse skickats per post 
mellan styrelsemedlemmarna, ett arbete som tagit längre tid än 
beräknat. Mot bakgrund av detta presenteras här dessa handlingar 
utan underskrift av styrelsen. Senast vid årsmötets hållande 
kommer alla handlingar presenteras med underskrifter.”
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REVISIONSBERÄTTELSE

”På grund av pandemin har styrelsen för Svenska Bangolfförbundet 
inte haft möjlighet att hålla möten fysiskt. 
Därför har vår Verksamhets- och Årsberättelse skickats per post 
mellan styrelsemedlemmarna, ett arbete som tagit längre tid än 
beräknat. Mot bakgrund av detta presenteras här dessa handlingar 
utan underskrift av styrelsen. Senast vid årsmötets hållande 
kommer alla handlingar presenteras med underskrifter.”
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Nationscupen, Seniorer 20-21/8
Voitsberg (Österrike)
(Filt+EB)

Damer
1. Jasmin Bothmann Tyskland 253
2. Simona Handlová Tjeckien 258
3. Marielle Svensson Sverige 258
4. Karin Olsson Sverige 264
11. Wilma Harrysson Sverige 284

Herrar
1. Dan Trulsson Sverige 230
2. Marek Smejkal Tjeckien 239
3. Marcel Noack Tyskland 240
5. Andreas Cederholm Sverige 241
7. Fredrik Persson Sverige 242
11. Alexander Dahlstedt Sverige 247
14. Carl-Johan Ryner Sverige 251

LAGTÄVLING
1. SVERIGE 1 981
2. TJECKIEN 1 996
3. TYSKLAND 2 1032
4. SVERIGE 2 1036
5. SCHWEIZ 1 1039
6. ÖSTERRIKE 1 1042

Den svenska truppen i Voitsberg, Österrike

FiAGM 28-29/8
Kuopio Adventure Golf Club 
Finland 
(MOS)

LAGTÄVLING
1. TJECKIEN (AGHB Team) 564
2. SVERIGE 2 578
3. FINLAND (Kuopio AGC) 581
4. SVERIGE 1 583

Damer
1. Annelie Lundell Sverige 197
2. Jenny Erlandsson Sverige 211
3. Seija Björk Finland 213

Herrar
1. Daniel Vlcek Tjeckien 179
2. Marko Nuotio Finland 179
3. Aki Sillman Finland 185
4. Gunnar Bengtsson Sverige 185
5. Christer Söderlund Sverige 187
7. Morgan Munther Sverige 189
11. Jens Bergström Sverige 192

Sveriges lag på FIAGM i Kuopio, Finland
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Ungdoms-SM 29-31/7
Uppsala BGK
(MOS+Filt)

Pojkar B
1. Wille Söderlund Sundsvalls BGK 186
2. Turbo Temmel Sundsvalls BGK 225
3. Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 247

Flickor B
1. Elin Spets Uppsala BGK 124
2. Nova Ryner Uppsala BGK 143
3. Wendela Dusthall Sundsvalls BGK 152

Pojkar A
1. Max Zakrisson Sundsvalls BGK 114
2. William Forslund Skönsbergs SK 117
3. Anton Näsberg Sundsvalls BGK 122

Flickor C
1. Jill Spets Uppsala BGK 133
2. Moa Björklund Tantogårdens BGK 141
3. Amanda Ryner Uppsala BGK 147

MOS SLAGSPEL
Flickor A
1. Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 137
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 138

Pojkar C
1. Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 124
2. Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 132
3. Josef Bane Sundsvalls BGK 136

Öppen Klass 
1. Ken Spets Uppsala BGK 110
2. Ebbot Panther Uppsala BGK 128
3. Nova Kungsman BGK Elit 136

FILT SLAGSPEL
Flickor A
1. Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 123
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 150

Pojkar A
1. Josef Nord BGK Jönköping 143
2. William Forslund Skönsbergs SK 145
3. Hugo Sundberg Skellefteå BGK 167

Flickor B
1. Elin Spets Uppsala BGK 153
2. Nova Ryner Uppsala BGK 190

Pojkar B
1. Knut Olsen Skellefteå BGK 140
2. Viktor Thorén Gullbergsbro BGK 154

Flickor C
1. Jill Spets Uppsala BGK 80
2. Moa Björklund Tantogårdens BGK 83
3. Amanda Ryner Uppsala BGK 112

Pojkar C
1. Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 68
2. Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 76
3. Wilgot Mossberg Tantogårdens BGK 77

Öppen Klass
1. Nova Kungsman BGK Elit 88
2. Ebbot Panther Uppsala BGK 92
3. Ken Spets Uppsala BGK 110

Vinnarna U-SM på MOS

Vinnarna U-SM på Filt
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Mixed-SM 16-17/9
Uppsala BGK
(MOS)

SLAGSPEL

Öppen klass
1. Sandra Kungsman/ Uppsala BGK 211
    Alexander Malina
2. Karin Olsson/ Uppsala BGK 216
    Carl-Johan Ryner
3. Rebecka Johansson/ Gullbergsbro BGK 231
    Milan Bilén

Oldtimers
1. Tuula Mörck/ Asarums BGK 220
    Claes Mörck
2. Sandra Walker/ MGK Sibeliusparken 223
    Stefan Gillberg BGK Jönköping
3. Ginalyn Robertsson/ Mosås BGK 224
    Håkan Robertsson

Swedish Adventure Golf Masters 
SAGM
3-4/9, Sundsvalls BGK
MOS

INDIVIDUELLT
Oldtimers Damer
1. Carina Temmel Sundsvalls BGK 142
2. Tuula Mörck Asarums BGK 147
3. Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 147

Oldtimers Herrar
1. Patrik Wass Haga BGK 129
2. S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 129
3. Peter Nordin Sundsvalls BGK 129

Herrjuniorer
1. Max Zakrisson Sundsvalls BGK 134
2. Anton Näsberg Sundsvalls BGK 140
3. Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 141

SUPERFINAL
1. Peter Söderlund Sundsvalls BGK 73
2. Morgan Munter Sundsvalls BGK 76
3. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 76

4. Peter Nordin Sundsvalls BGK 77

5. Åke Rossander Sundsvalls BGK 77

6. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 77

7. Hans Velander Skönsbergs SK 79

8. Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 80

9. S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 80

Damjuniorer
1. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 151
2. Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 152
3. Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 166

LAGTÄVLING
1. Sundsvalls BGK 5 S-I Mellqvist 391

Peter Söderlund
Eddie Söderlund

2. Skönsbergs SK 2 403
3. Örnsköldsviks MGK 404

Peter Söderlund, Sundsvalls BGK. Vinnare i Superfinalen.

Prispallen i Oldtimers klassen på Mixed-SM.
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Inomhus-SM 27-28/11
MunktellArenan, Eskilstuna
Filt

SLAGSPEL

Oldtimers Damer
1. Ingela Eriksson Djulö BGK 180
2. Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 195
3. Annelie Lundell Malmö BGK 196

Oldtimers Herrar
1. Roger Henriksson Skellefteå BGK 155
2. Robert Gustavsson Örebro BGK 155
3. Daniel Ågren Södertälje BGK 158

Damer
1. Karin Olsson Uppsala BGK 190
2. Carolin Svensson Tyresö BGK 205
3. Julia Sjöberg Skoghalls BGK 217

Herrar
3. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 144
2. Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 146
3. Andreas Amsjö Norrtälje BGK 162

Damjuniorer
1. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 237
2. Emilia Björklund Tantogårdens BGK 240

Herrjuniorer
1. Erik Nilsson Sjöviken IF 151
2. Filip Björklund Tantogårdens BGK 187
3. Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 187

Prispallen i Öppna klassen på Mixed-SM.

Medaljörerna på Inomhus-SM




