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Sportchef 
Magnus Lampert, maj-

Styrelsen
Styrelsen har under 2020 haft nio styrelsemöten 
där samtliga varit digitala möten. Utöver detta 
har det förekommit regelbundna kontakter inom 
VU och mellan VU och kommittéer samt mellan 
olika kommittéer. 
Tävlings- och Regelkommittén (ToRK)
Kommittén administrerar förbundets 
tävlingsverksamhet som nationella 
spelprogrammet, Svenska Serien och samtliga 
SM-tävlingar. Årets stora händelse var SAGM 
i Jungfrusund, Ekerö med de hittills högsta 
prispengarna på en SM-tävling. Det tack vare den 
lokala arrangören. Annars var det en kort säsong 
då Svenska Serien, SM i Skoghall, Oldtimers-SM 
i Eskilstuna samt flera nationella tävlingar fick 
ställas in på grund av rådande pandemi.
Den tekniska delen av kommittén arbetar 
med spelregler, banor och domare. Flera 
uppdateringar av tävlingsbestämmelserna 
gjordes i april inför utomhussäsongen.
Utbildningskommittén
I slutet av september genomfördes en central 
utbildningshelg i Eskilstuna där utbildningar 
som Regelkunskap, Distriktsdomare och 
Tävlingsledare genomfördes.  Kommittén har 
sjösatt sin första webbutbildning, en introkurs 
för nya spelare. De har även inlett arbetet med 
att utbilda SM-speakers, dock fick utbildningen 
ställas in på grund av covid-19.
Kommittén är även   ansvarig för 
seminarieprogrammet för årsmöteshelgen. 
Ungdomskommittén [UK]
Kommittén arbetar med rekrytering 
och ungdomstävlingar. Den traditionella 
verksamheten, är bangolfinstruktörer, 
ungdomstävlingar, utbildningsläger och 
familjefokus. 
Kommitténs lyckades genomföra sina samtliga 
projekt under 2020, förutom ett trots Corona. 
Lägret inför Ungdoms-SM i Umeå fick ställas in, 
men annars kunde allt genomföras. Visserligen 
fick projekt anpassas som till exempel att USM 
i Umeå endast spelades på ett underlag (EB) 
och Höstlövet fick ändras om till lagom stora 
grupper och schemat fick korrigeras. Det gick 

dock vägen, där säkerheten sattes i förarsätet, 
men samtidigt blev det lyckade projekt vilket var 
glädjande.  
Sportkommittén
Inga medaljer för landslagen under 2020. Det 
berodde inte på dåliga prestationer, utan för att 
alla mästerskapen blev inställda på grund av 
covid-19. Alla mästerskapen och spelplatser som 
skulle spelats under 2020 har flyttats fram ett år, 
förutom WAGM, som ska genomföras i Finland 
istället för Österrike under 2021.
Sportchefen, Magnus Lampert har anställts, 
vilket är ett led i riktningen till att vi ska bli 
världens bästa bangolfnation. Så står det i 
SBGF:s visionsdokument Sportkommitténs 
utvecklingsplan. Under hösten uppe i Örebro 
hade kommittén samlat en grupp på en 
strategikonferens där dessa båda dokument 
arbetades vidare på.
Bangolftidningen
Tidningen har kommit ut med fyra nummer 
under 2020. Även som fjolåret så är det 
förbundets personal, Jan-Åke Persson och 
Mats Nilsson som haft ansvaret för tidningen. 
Reportagen har skiljt sig lite från tidigare år då 
det varit betydligt färre tävlingar under 2020. 
Mediakommittén 
Kommitténs planerade arbete var att i huvudsak 
att bevaka internationella tävlingar och svenska 
förbundsarrangemang för bland annat hemsidan. 
Eftersom det inte blev några internationella 
mästerskap 2020 så har koncentrationen istället 
varit på förbundsarrangemangen. Media har 
även varit till stor hjälp av bangolftidningen samt 
startat en bangolfpod, ”Mediaspiken”.
Utvecklingskommittén
Kommittén har arbetat med förbundets stadgar 
för att uppfylla Riksidrottsförbundets krav om 
sammansättningen i styrelse och valberedning. 
De reviderade stadgarna klubbades igenom på 
årsmötet 2020. Under året har det främst handlat 
om covid-19 påverkan på verksamheten. Här har 
kommittén tillsammans med styrelsen tagit fram 
förslag på riktlinjer hur vi ska agera som förbund 
efter bland annat Folkhälsomyndighetens olika 
restriktioner. Under hösten 2020 har kommittén 
arbetat med en reviderad organisation och 
bemanning hos förbundets anställda, vilket 
beslöts och verkställdes under senhösten.
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2020-(2019) ANTAL STARTER SM 2020-(2019)

SM - (82) Ungdoms-SM 31 (35) SAGM 85 (84)
Damjuniorer   - (04) Flickor  18 (15) Damjuniorer 02 (03)
Herjuniorer - (09) Pojkar 13 (20) Herrjuniorer  06 (08)
Damseniorer - (14) Damseniorer 03 (05)
Herrseniorer - (55) SM lag Herrseniorer 22 (12)

Svenska Serien - (70) Oldtimers Damer 05 (06)
SM Oldtimers - (149) Oldtimers Herrar 47 (50)
Oldgirls - (16) Sv Cupen EB 22 (22)
Oldboys - (54)
Damveteraner - (14) SM Mixed 17 (14)
Herrveteraner - (65) SM OT Mixed 14 (23)

SM Inomhus - (76) SM 3-manna:
Damjuniorer - (01) Damer - (02)
Herrjuniorer - (10) Herrar - (08)
Damseniorer - (07)
Herrseniorer - (18) SM-OT 3-manna - (20)
Oldtimers damer  - (11) SM-OT 5-manna - (15)
Oldtimers herrar - (29)
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SLUTORD

Året 2020 har präglats av covid-19, vilket ledde till bl. a 
att alla internationella mästerskap ställdes in och sto-
ra delar av vår nationella säsong. Det har varit otaliga 
digitala möten med Riksidrottsförbundet (RF), Styrel-
se- och VU-möten samt olika kommittémöten. Och 
det mesta har kretsat kring pandemin. För att citera 
RF:s generalsekreterare, Stefan Bergh: ”Planera för 
det värsta och hoppas på det bästa”. Ja, hoppet är det 
sista som överger människan och det har varit ljus-
glimtar så vi koncentrerar oss på de ljusa stunderna.

SAGM i Ekerö, Jungfrusund blev en upplevelse. I en 
idyllisk miljö, bra startfält och höga prissummor av-
gjordes årets SAGM på de relativt nybyggda MOS-ba-
norna. Det krävdes låga resultat och det blev en 
rafflande jämn superfinal där unge Amir El-Quachani, 
Gullbergsbro BGK stod som slutsegrare och kunde 
höja prischecken på 50 000 kr i skyn. Det gjordes flera 
Mediainslag från tävlingen och Golfbarens grundare 
och tävlingens främsta organisatör Hans Olofsson 
gjorde ett gott intryck både på och utanför banan.

Svenska Cupen i Asarum spelades under första 
helgen av året där 22 lag deltog. Det blev en hän-
delserik och väldigt jämn final ända till slutbanorna 
mellan Skoghalls BGK och Hjelmsjö BGK där tills slut 
Hjelmsjö stod som slutsegrare med endast två slag. 
Under hösten genomfördes Mixed-SM i Puls arena 
(Landskrona) där mixedparet Camilla Lövström & Erik 
Nilsson, Sjöviken IF vann den öppna klassen. Dock 
var segrarna i den mer mogna klassen (Oldtimers), 
Annelie Lundell och Lars Isberg, Malmö något bättre 
än det unga paret.

Ungdomskommitténs har fortsatt i samma anda med 
bangolfinstruktörer ute i klubbarna samt arrange-
rat det populära Höstlövet. Vi hoppas på att fler tar 
möjlighet att gå utbildningen Barn & Ungdomsleda-
rutbildning (BUL) som togs fram under 2019. Genom 
den utbildningen är vi övertygade på att fler av våra 
klubbar får en tryggare och stabilare ungdomsverk-
samhet. Det har varit en del skifte i kommittén den 
senaste tiden, men den nya sammansättningen som 
har startat 2021 ser mycket lovande ut.

Sportchefen, Magnus Lampert blev anställd på deltid 

tack vare extra riktade landslagsstöd till förbundet. 
Han har redan visat att han kommer att vara en 
tillgång i förbundet med sin erfarenhet och kunskap 
från andra idrotter och efter årsskiftet har hans 
tjänst utökats inom marknad och administration. 
Sportkommittén har ett viktigt möte med elitgruppen 
inom RF under våren för ekonomiskt stöd för våra 
landslag för åren 2022–2023.

I den internationella organisationen World Minigolf 
Federation har Sverige fortfarande flera personer 
i deras olika kommittéer, Technical, Athletes, 
Entourage, Sport for all och Media.

Medlemsantalet fortsätter att öka tack vare flera 
starka klubbar och nu är det inte bara MOS-klubbarna 
som har ökat sina medlemsantal utan även övriga 
klubbar. Under 2020 fick vi in två nya föreningar, 
Hofors BGK och Bäckby Pensionärers bangolfklubb 
i Västerås i förbundet. Är övertygad om att fler 
föreningar kommer att ansluta sig till förbundet då det 
har varit en del förfrågningar under 2020 till kansliet.  

Det har byggts en hel del nya banor under året och 
flera är planerade att byggas under 2021. Många sat-
sar på att bygga MOS-banor, men även flera filtbanor 
kommer att bli klara i framtiden.

Under 2020 verkar besöken i sommar hos våra 
föreningar ha ökat. Bangolf har varit en bra och 
säker sysselsättning under pandemin. Klubbarna 
har rekryterat nya medlemmar, flera har vaccinerat 
klubben mot doping och ekonomin har varit bra 
över lag. Men något som måste bli mycket bättre är 
klubbarnas rapportering av LOK-stöd. Det ger kanske 
inte klubbarna särskilt många slantar men det betyder 
väldigt mycket för oss som förbund, eftersom RF går 
efter LOK-stöds statistiken när de delar ut ekonomiskt 
stöd till specialidrottsförbunden. 

Nu tittar vi framåt och hoppas att det blir ett slut på 
pandemin så att vi kan ses ut på anläggningar som 
förr i tiden. Att vi tar med oss de positiva sakerna in i 
2021, jobbar med de utmaningar vi har och hoppas att 
klubbar och enskilda medlemmar stöttar förbundets 
verksamhet det kommande året.

Hässleholm i mars 2021
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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, 
mästerskaps                               tävlingar 
och andra förbundstävlingar. Det ingår 
även uppdatering av regelhäftet, besiktning 
av anläggningar, domarkonferens/
domaruttagningar, alkotest/dopningsfrågor 
m.m. 

Tävlingsåret började med att det spelades 
Svenska Cupen EB i Asarum 5-6 januari med 
22 deltagande lag och i februari spelades U23-
Challenge i Landskrona på deras fina inomhus 
anläggning, EB-banorna. Under mars spelades 
även traditionsenligt Tjejfemman, fast på 
Landskronas inomhus filtbanor där 6 lag kom 
till start. Detta blev dock den sista tävlingen 
som spelades under denna inomhussäsong då 
Corona hade satt klorna i hela världen. Senare 
på hösten avgjordes även Mixed-SM på samma 
anläggning med 32 deltagande par. 

Vårt Svenska Mästerskap som skulle spelas 
mellan den 1-4 juli i Skoghall ställdes in, pga 
pågående pandemi i världen, tillsammans 
med 3 seriespelomgångar vilket blev historiskt 
då det inte tidigare har inträffat under alla 
år vi har spelat seriespel. Oldtimers-SM 
som skulle spelas i Eskilstuna blev även det                                                                           
inställt. Sista helgen i juli avgjordes SM för 
våra yngsta, nämligen Ungdoms-SM på Umeås 
EB banor med 31 startande. SAGM spelades 
för tredje gången i augusti, en utmaning då vi 
var tvungna att tillsammans med arrangören 
att Corona-anpassa tävlingen efter de 
bestämmelser som FHM tillsammans med RF 
hade tagit fram, vilket innebar max 50 personer 
totalt på en anläggning. Med facit i hand blev 
denna tävling, som samlade 86 startande, 
mycket väl genomförd. Årets sista SM-tävling 
skulle spelats inomhus i MunktellArenan på 
deras Filt anläggning. Denna tävling blev tyvärr 
inställd då Coronas andra våg hade dragit över 

oss.
2020 är det år som har satt vår 
tävlingsverksamhet på prov då vi har fått 
anpassat oss efter rådande situation med 
pandemin som härjar i världen. De tävlingar 
vi genomfört under säsongen har haft bra 
arrangörer och tävlingarna har kunnat 
genomföras på ett 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 2020. Arbetet med att uppdatera 
spelregler och andra tävlingsbestämmelser är 
ständigt pågående. 

2020 spelades ingen Elitserie och vi fick då 
tyvärr inte kora någon ny svensk mästare. 
Tanken var att sista omgången skulle spelas 
på Skoghalls betonganläggning med samma 
upplägg som SM i Malmö 2019, vilket vi tyckte 
blev mycket lyckat, och vi tror oss nu har hittat 
ett koncept som fungerar. 2021 blir då året 
vi åter igen kommer spela Elitserien under 
SM. Eftersom 2020 blev det år vi blev tvungna 
att ställa in all seriespelverksamhet så har 
beslut tagits att vi väljer att genomföra tävling 
på samma spelplats som var tänkt 2020, dvs 
Skoghalls betonganläggning. Vi väljer då att 
inte delta på SM-veckan i Halmstad, då det inte 
fanns någon bra lösning till en tävlingsgodkänd 
anläggning där. Vi gör ett nytt försök med 
att spela SM på underlaget betong. Förra 
gången det begav sig var på Tantogårdens 
kombi SM år 2010, då var det 2 underlag, EB 
och betong, nu blir det enbart betong. SM 
kommer spelas mellan den 2-5 juli i Skoghall. 
Vad gäller spelsättet i Elitserien under SM så 
uppstod det diverse diskussioner efter SM:et 
i Malmö, något vi tog upp även vid förra årets 
verksamhetsberättelse, nu har ToRK tagit 
beslutet att genomföra SM i Skoghall först och 
sedan skicka ut en utvärderingsenkät till alla 
elitserieklubbar för att kunna få en uppfattning 
om vad som fungerar bra respektive dåligt och 
ha ett underlag för eventuella förändringar 
inför säsongen 2022.  

Regler/Tävlingsbestämmelserna 
Det gjordes en översyn av 
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tävlingsbestämmelserna även inför säsongen 
2020. Ändringarna som infördes var:
• Föreningar som tilldelas seriespel 

har ansvaret att senast 14 dagar efter 
slutgiltiga serien presenterats, anmäla 
vilken tävlingsledare som ska ansvara vid 
hemmaomgången. Ifall detta inte anmäls 
till kansliet eller att inte tävlingsledningen 
finns på plats så kommer ett vite att 
faktureras klubben.

• Observera att innan man ansöker om 
sanktion se till och kolla förbundets 
hemsida så sanktionen inte krockar med 
förbundsarrangemang. Det är INTE tillåtet 
att arrangera en tävling samtidigt som ett 
förbundsarrangemang.

• Ungdomar måste dock ha fyllt 7år för att få 
delta i tävlingar sanktionerade av SBGF. 

• Utländsk medborgare som har spelarlicens 
i förening ansluten till SBGF eller till 
utländskt förbund anslutet till WMF har rätt 
att delta i SBGF:s mästerskapstävlingar.

• Paragraf 18.4 Medaljer & Priser till största 
del förändrad.

• Ny Paragraf 18.5 SAGM införd.
• Ett lag kan inte få hemmaspel 2 år i rad så 

länge man ligger i samma serie, undantag 
kan göras om inte tillräckligt många lag 
uppfyller kraven på att få hemmaspel.

Besiktning 
Det har varit en del besiktningar av nya 
anläggningar under 2020. Ett stort antal gamla 
anläggningar har åter besiktas 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 2020 har vi av naturliga skäl inte kunnat 
genomföra några alkokontroller. 

Domare 
Domaruttagning till våra tävlingar fastställdes 
vid den årliga domarkonferensen. Till vår hjälp 
har vi 6 domaransvariga som tar ut domare 
inom sitt distrikt till nationella tävlingar och 
seriespel upp till och med div 3. 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. Det har inte varit 
så många tävlingar för våra domare under 
året. Det genomfördes en central utbildning 
av regelkunskap och distriktsdomare. 
Utbildningen gick denna gång i Eskilstuna vid 
deras inomhus anläggning.

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 
gott samarbete inom ToRK mellan 
tekniska och tävling när det gäller 
regler och tävlingsbestämmelser samt 
utbildningskommittén var avser 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. Kom     
mittén ser fram emot år 2021 med tillförsikt.
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Utbildningskommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Elisabeth Brandt
Christian Eriksson
Nicklas Strömberg

Här följer i fet stil Utbildningskommitténs mål 
i Verksamhetsplanen för 2020. Under varje 
mål finns en beskrivning av kommitténs arbete 
med målet.
Genomföra Barn- och Ungdomsledarutbild-
ningen under våren 2020.
Målet har inte uppnåtts. Utbildningskommittén 
bjöd in till en kurs i Eskilstuna under 
april. Detta skedde i samarbete med 
Ungdomskommittén då tanken var att 
utbilda blivande Bangolfinstruktörer. Tack 
vare Bangolfinstruktörernas deltagande såg 
anmälningsläget acceptabelt ut. Med några 
veckor kvar till kursen stod det klart att vi var 
tvungna att ställa in på grund av pandemin. 
Till höstens Utbildningshelg inbjöds också till 
en Barn- och Ungdomsledarutbildning men 
den fick strykas efter endast en anmäld.
Under hösten har vi arbetat med att ta fram 
videomaterial för att förtydliga tankegångarna 
i utbildningen. Detta gjordes med kort varsel 
och vi vill tacka Ungdomskommittén som 
hjälpte till på ett ypperligt vis. Även tack till de 
bangolfare som under Höstlövet deltog i våra 
filmer och på bild. 

Utbilda en eller två nya utbildare samt vidare-
utbilda befintliga.
Målet har delvis uppnåtts. Nicklas Strömberg, 
Nybro MGK har genomgått RF-SISU Riks 

grundutbildning för utbildare. Däremot har 
ingen vidareutbildning av befintliga utbildare 
ägt rum.
Genomföra en Utbildningshelg i mindre skala 
(4 utbildningar knutna till Tävlingsadministra-
tion).
Målet har uppnåtts. Utbildningshelgen 
genomfördes i Eskilstuna i slutet av september. 
Sammantaget anordnades tre utbildningar 
i Regelkunskap, Distriktsdomare och 
Tävlingsledare. Deltagarantalet var relativt lågt 
på samtliga. Skälen härtill kan man endast 
spekulera i. Pandemin är en möjlighet. En 
annan att klubbarna prioriterar utbildning 
lågt. En tredje är att utbildningsbehovet inte är 
större. En följd av de låga deltagarantalen blev 
att intäkterna blev lägre än budgeterat varför 
kostnadsposten uppvisar röda siffror.

Under våren bestämde sig 
Utbildningskommittén för att försöka sig på 
en Fjärrutbildning för Tävlingsledare. Av tio 
anmälda var det till slut sju som slutförde 
kursen. Sammantaget en positiv upplevelse 
och något som vi hoppas kunna genomföra 
flera gånger. Även deltagarna uttryckte sig 
positivt i utvärderingen av kursen.
Verka för att flera lokala kurser arrangeras.
Målet är delvis uppnått. Utbildningskommittén 
avsatte medel för att minska kostnaderna för 
ett par föreningar som önskade arrangera 
lokala kurser. Vi informerade om detta i 
Bangolf. Något intresse visade sig, men inga 
lokala kurser genomfördes.
Fortsätta uppdateringen av vårt utbildnings-
material med fokus på Barn- och Ungdoms-
ledarutbildningen samt Tävlingsledare.
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Målet har inte uppnåtts. Här fanns det medel 
avsatta till att vi i kommittén skulle träffa våra 
föreläsare under en helg för att arbeta med 
vårt material. Tyvärr fick vi ställa in med an-
ledning av pandemin. Under Utbildningshelgen 
var det tydligt att vi har ett stort behov av att få 
till denna uppdatering.
Arbeta mot att sjösätta en första webbutbild-
ning (Introkurs för nya spelare).
Målet har uppnåtts. Under sensommaren fick 
de första deltagarna möjlighet att genomföra 
vår helt digitala introutbildning. Erbjudandet 
riktades till de nya spelare som tagit ut licens, 
och där det fanns en angiven e-postadress att 
skicka inbjudan till. Dessutom informerades 
om introkursen och möjligheten att ta del av 
introkursen på hemsidan. Till de första som 
slutförde kursen skickades en utvärdering. 
Utvärderingen visade att de flesta var nöjda, 
men också att man önskade ett mer omfångs-
rikt material. Under hösten har vi arbetat med 
att fram videomaterial som visar en del vanliga 
regler. Stort tack till de bangolfare som på vår 
förfrågan generöst ställde upp och deltog.

Ansvara för att listan över licensierade täv-
lingsledare uppdateras.
Målet har inte uppnåtts. Årsmötesprogrammet 
var förberett och avsåg att utvecklas genom 
flera workshops med aktiva deltagare 
istället för endast föreläsningsform. Men, 
i och med att årsmötet blev digitalt så 
ströks detta program, då det inte ansågs 
genomförbart i digital form. Däremot tog vi 
i december tillsammans med de tilltänkta 
föreläsarna fram ett material rörande en av 

föreläsningarna (Värdskap) vilket kostnadsfritt 
har ställts till föreningarnas disposition.

Inleda arbetet med att utbilda SM-speakers 
för att nå målet i Visionsdokumentet.
Målet har uppnåtts. Efter information på 
hemsidan vid två tillfällen och mejlutskick 
så har vi sex personer som tydligt och klart 
signalerat sitt intresse att utbilda sig till, 
och verka som, SM-speaker för Svenska 
Bangolfförbundet. Vid SAGM i Jungfrusund så 
fick en av dessa, Thomas Damberg, Uppsala 
BGK, prova på att vara speaker, vilket gav 
nyttiga erfarenheter inför det fortsatta arbetet. 
Svårigheten har istället varit att hitta 
en        utbildare, då såvitt känt, inga rena 
speakerutbildningar finns. Under de första 
nio månaderna av 2020 stod kommittén i 
kontakt med Bosön för att få till en så kallad 
samverkanskurs. Bosön önskade dock 
flera deltagare för att genomföra kursen. 
Kommittén bytte då inriktning och sökte, och 
fann en annan samarbetspartner. Datum var 
fastlagt, hotell och resor bokade när det en 
vecka före kursens tänkta genomförande 
under kursen kom nya restriktioner vilka 
omöjliggjorde kursens genomförande under 
2020.
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Ungdomskommittén
I kommittén har följande personer ingått:
Marcus Lindström
Fredrik Tagesson
Charlotte Dybro
Jesper Lindberg
Linus Fransson
Eddie Söderlund (deltidsanställd resurs 25% 
från förbundet)
Den största utmaningen under året har varit 
att utföra projekt med hänsyn till covid-19.
Året slutade med att förbundet avslutade 
tjänsten för barn- & ungdomskonsulenten pga 
att Ungdomskommittén ska ha ett annat upp-
lägg fr.o.m. 2021.Vid årets slut av det endast 3 
ledamöter kvar i kommittén; Marcus, Fredrik 
och Jesper.
Junior/Ungdom/U-23 trean 2020 i Puls arena, 
Landskrona
Träningen började på torsdagen samtliga lag 
var då på plats. Det tränades hela dagen och 
deltagarna med hjälp av ledarna hittade en hel 
del intressanta spel på banorna.
På fredagen fortsatte träningen och det 
spelades många träningsvarv. Sedan på kvällen 
serverades det en tacobuffé inne i den stora 
lokalen bredvid bangolfhallen och det var 
väldigt trevligt och uppskattat av samtliga. 
Arrangemanget var väldigt bra, allt ifrån 
tacokväll, badminton och gymnastik men 
framförallt en mycket välskött tävling av alla 
inblandade, inte minst av alla ungdomar som 
skötte sig exemplariskt både vid banan och 
utanför.
Tävlingen/Resultat

Ungdom
1. Nord
2. Väst
3. Öst
Bästa spelare Lina Lenneståhl 31,6 i snitt

Junior
1. Syd
2. Mellan
3. Öst

Bästa spelare Erik Nilsson 22,9 i snitt

U23
1. Öst
2. Syd
3. Nord
Bästa spelare Jonathan Lindoff 22,7 i snitt

Bangolfinstruktörprojektet 2020

Det gånga årets bangolfinstruktörsprojekt 
var fördelat på 11 klubbar och 9 reguljära 
instruktörer, se tabell 1. Det är detta år 
något färre sökande klubbar än 2019 (16), 
vilket var tråkigt. En egenavgift på 2 000:- har 
debiterats klubbarna som haft instruktör under 
sommaren. Det var tänkt att alla instruktörer 
som inte hade gått BuL-utbildningen skulle få 
gå denna avlönat i våras men med framfarten 
av Covid-19 beslutade vi att inte genomföra 
detta. Det var även lite anmälningar till denna 
utbildning från övriga vilket också bidrog en 
del till beslutet. En av instruktörerna hade 
inte genomfört någon tidigare utbildning så en 
lättare onlineutbildning från tidigare material 
fick instruktören ta del av. Detta år har vi 
infört restidsersättning under resa istället 
för full lön, detta för att minska kostnaderna 
för just detta, enligt dialog med instruktörer 
verkar de förstå och inse rimligheten i varför 
vi valt att göra så. 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 ny strukturerad checklista. Nya klubbar 
och nya instruktörer i projektet fick ha ett 
planeringsmöte tillsammans med UK. Vi höll 
ett möte med alla instruktörer innan arbetet 
började där vi diskuterade hur vi skulle förhålla 
oss under virussmittan, därefter togs en rad 
förhållningsregler fram som instruktörer och 
klubbar skulle förhålla sig till. Ett tillsynes 
ganska lugnt år 2020 med få incidenter, vi 
ser dock en tendens av svårigheter att få tag 
på instruktörer och vi hoppas på att vi får fler 
sökande till kommande år.
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Tabell: Tilldelad instruktör per klubb

BI 2020

Namn Tilldelad klubb

Alexander Malina Olofströms BGK

Lukas Larsson Tuve Tigers BGK

Mari Aldrev Haga BGK

Eric Bohlin Uppsala BGK

Jacob Lindström Skellefteå BGK

Jacob Lindström Umeå BGK

James Lindström Hjälpresurs Sverige

Jesper Lindberg Örnsköldsvik MGK

Jesper Lindberg Sundsvalls BGK

Marcus Ljungblad Eskilstuna BGK

Marcus Ljungblad Skoghalls BGK

Laura Fogh Henriksen Hjälpresurs Sverige

Jonathan Lindoff Malmö BGK

Bästa Ungdom Öppenklass: Julia Wik, Skellef-
teå BGK
Bästa C-ungdom: Jill Spets, Uppsala BGK
Bästa B-ungdom: Hugo Hörnsten, Örnskölds-
vik MGK
Bästa A-ungdom: Leonard Nordlund, Umeå 
BGK
Bästa U-SM klubb 2020: Uppsala BGK
I samband med prisutdelningen tackade UK 
även av Carina Lindström samt Charlotte Dybro 
för deras tidigare engagemang i UK.

Barn och ungdomsledarutbildning 
Eskilstuna
Inställt p.g.a för få anmälda

HÖSTLÖVET, läger och utbildningsdagar i 
Eskilstuna

Årets arrangemang hade 46 deltagare och 
totalt med ledare var vi 80 personer på plats.  
VI hade på grund av rådande omständigheter 
tyvärr många deltagare som avanmälde sig in 
i det sista. Hade alla anmälda kommit hade vi 
varit nästan 60 deltagare och över 100 totalt. 
Vi känner att vi trots restriktioner och krav på 
att inte ha grupp överskridande aktiviteter så 
lyckades vi bra med att genomföra ett lyckat 
läger. 
Tema för årets läger var mentalträning och 
kost.
Magnus Lampert var inbjuden för att hålla 
föreläsningar inom mentalträning, något som 
var mycket uppskattat av alla deltagare och 
många önskade att detta tema skulle återkom-
ma snart igen. Magnus fick också prova på att 
spela lite golf med ungdomarna, han lät dem 
självklart vinna.
Riksidrottsförbundet ställde upp med en före-
läsare inom kost, som tyvärr höll en lite för hög 
nivå för många av våra deltagare.
VI hade i år trots avhopp även på ledarsidan 
lyckats att få ihop ett fantastisk gäng ledare 
där både Filiph och Marielle Svensson ställde 
upp. Dom var mycket uppskattade bland ung-
domarna och det är helt tydligt att våra ungdo-
mar ser dom som stora förebilder.
I år fick vi dessvärre ingen möjlighet att hyra 
lokalerna på folkhögskolan på grund av  rådan-

Sommarläger Umeå (Filt och EB)
Inställt p.g.a. Covid-19
Ungdoms-SM i Umeå (EB)
2020 stod Umeå BGK till slut som värd för 
Ungdoms-SM. Antalet deltagare var trots 
rådande omständigheter 31 st med hela 18 st 
tjejer.
Invigningen ägde rum på onsdagskväll där 
Umeå BGK bjöd alla deltagare på  hamburgare 
och gick igenom detaljer kring mästerskapet.
På grund av rådande omständigheter spelades 
ungdoms SM endast på EB. Något som 
däremot var helt nytt var att det även spelades 
en cup med möjlighet till återkval. Något som 
blev mycket lyckat.
I cupspelet slogs klasserna ihop, öppenklass 
och c ungdomar bildade en klass och A och B 
ungdomar bildade en klass. Något som ut-
märkte sig i cupspelet var att 4 av 6 medaljer 
vanns av tjejer.
Leonard Nordlund var total bäst och vann sin 
klass med 12 slag före Jasper som var tvåa på 
raka listan, Leonard gick sedan vidare och vann 
även cupspelet för A och B ungdomar.
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de omständigheter, vilket gav oss lite huvudbry 
innan vi lyckades med att hitta lösningar även 
för det, dessvärre försvann en stor möjlighet 
för ungdomarna att umgås med varandra, men 
dom lyckades nog att hitta tid för varandra 
ändå.

Ett stort tack till alla som ställde upp och 
bidrog till lyckade dagar - ingen nämnd ingen 
glömd!

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

Hur sammanfattar man 2020 i en årsberättelse 
kring vår landslagsverksamhet? 

Enkelt: Inställt!

Tyvärr blev 2020 ett ur mästerskaps synpunkt 
ett hemskt tråkigt år. Inte ett enda mästerskap 
gick att genomföra utan alla blev inställda. 
Mycket tråkigt! Med tanke på hur fantastiskt 
bra 2019 blev är Jag helt säker på att 2020 
skulle blivit minst lika bra om inte bättre. 

På hemmaplan har det i alla fall hänt en del 
saker som är positiva för vår sport. Under vå-
ren anställde SBGF en ny Sportchef på deltid, 
nämligen Magnus Lampert från Härnösand. 
Magnus kommer från bilsporten där han jobbat 
med elitverksamheten.  Magnus har i första 
hand att jobba med landslagsverksamheten 
samt organisatoriska frågor kring vår utveck-
lingsplan 2025. Under 2020 fortsatte arbetet 
med en starkare organisation kring landslagen 
i framtiden. Sportkommittén genomförde en 
strategikonferens under hösten med inrikt-
ning mot Utvecklingsplanen 2025 för att hitta 
en passande handlingsplan för att nå målen i 
SBGF:s Visionsdokument. 

Där står det:

Vi ska vara världens bästa bangolfnation 

• Vårt herr- och damlandslag ska vara ranka-
de 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 detta som vårt arbete strävar och 
det är hit vi vill nå.  
Det var även planerat med ett stort landslags-
läger under hösten men även detta fick ställas 
in i sista stund pga. nya skärpta restriktioner 
mot covid-19.

OT-VM i Wenne-Eickel, Tyskland 2020 (EB + 
Filt)

Inställt!

WAGM – Gumpoldskirchen, Österrike (MOS)

Inställt!

SEM Voitsberg, Österrike (EB + Filt)

Inställt!

JVM Murnau, Tyskland (EB + Betong) 

Inställt!

Som avslutning vill sportkommittén åter 
tacka alla spelare och ledare för 2020. Vi vill 
särskilt tacka Pauli Kuikka som tyvärr slutar 
som Förbundskapten för vårt MOS landslag. 
Pauli har under många år jobbat med vårt 
MOS landslag. Han har inte bara jobbat för 
förbundet han har även kämpat hårt för MOS 
som etablerat underlag inom vår sport. Vi vill 
passa på att önska Pauli lycka till i framtiden. 

/Stefan Gillberg

Dags att blicka framåt mot 2021. 

Landslagen kommer spela sina mästerskap på 
samma platser som det var tänkt att de skulle 
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spelat under 2020. Undantaget är WAGM som 
kommer att spelas i Kuopio, Finland. 2021 är 
inget VM år för seniorerna, men det kommer 
att spelas EM, detta spelas 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 kommer att spela VM detta år. För 
första gången kommer det att spelas VM för 
Oldtimers. Denna tävling kommer också att 
spelas i Tyskland närmare bestämt i  
Wanne-Eickel på Filt + EB. Denna tävling 
spelas samma vecka som juniorerna. 

Det kommande året kommer att medföra viss 
förändring i arbetet kring vår elitverksamhet/
landslag. Vi kommer att prova en ny strategi 
kring förbundskaptenernas arbete. Vi kommer 
att genomföra provet i MOS landslaget. Vår 
Sportchef kommer att arbeta som förbunds-
kapten för MOS inom sin tjänst som sportchef 
och ha Stefan Gillberg som assisterande och 
bollplank under året. Under 2019 tog vi fram 
en utvecklingsplan för vår landslagsverk-
samhet. Denna plan kommer ligga till grund 
för hur vi jobba vidare som kommitté. Denna 
utvecklingsplan ska nu under början av 2021 
revideras och detta kommer att medföra ett 
stort arbete för kommittén. Den utvecklings-
plan som togs fram 2019 skapade ekonomiska 
förutsättningar för att vi skulle kunna anställa 
en sportchef till förbundet. Detta arbete samt 
utvecklingen av svensk elitbangolf kommer 
att ligga till grund för vårt elitstöd från RF. Nu 
har vi redan fått reda på vad vi kommer att få 
2021. En ny period börjar 2022 och sträcker sig 
över 2023. Denna period kommer betyda vissa 
förändringar av elitstödet. Förhoppningsvis 
till vår fördel. Vi hoppas dock att det ska vara 
kvar på en hög nivå för det är ett viktigt stöd 
för utvecklingen av vår sport på elitnivå.Vi inom 
sportkommittén tillsammans med sportchefen 
kommer att tvingas lägga ner mycket arbete 
med olika planer och kartläggningar under 
2021. Med anledning av detta har sportkom-
mittén inför 2021 förstärkts med ytterligare 
en person nämligen Gunnar Bengtsson från 

Askims BGK. Gunnar kommer att tillföra myck-
et genom sina gedigna kunskaper inom MOS. 
Gunnar tillsammans med Lars Broddevall och 
Carl-Johan Ryner samt undertecknad kan lova 
att vi kommer jobba stenhårt för att för att vi 
ska kunna bibehålla och förhoppningsvis öka 
de anslag som vi får idag.

/ Stefan Gillberg Ordf. Sportkommittén.

Utvecklingskommittén 
I kommittén följande personer ingått:
Leif Nilsson 
Hans Bergström

I inledningen av 2020 påtalade Riksidrotts-
förbundet (RF) i en uppföljningsrapport att 
Svenska Bangolfförbundets (SBGF) stadgar 
inte uppfyllde kraven avseende skrivningar om 
sammansättningen i styrelse och valberedning. 
Till SBGF årsmöten 2020 föreslog därför styrel-
sen årsmötet att anta reviderade stadgar med 
skrivningar som uppfyller RF:s krav. Årsmötet 
beslutade att anta förslaget med vissa tillägg 
som beslutades.
2020 har varit särpräglat av den pandemi som 
världen lider av. Utvecklingskommittén har 
tillsammans med övriga i styrelsen behövt ta 
fram förslag på så kallat protokoll för verk-
samheten när den väl kunde genomföras med 
rådande restriktioner. RF har, främst under 
hösten 2020, genomfört ett stort antal informa-
tioner om lägesutvecklingen för idrotten med 
anledning av pandemin.
Arbetet med en ny hemsida har fortgått un-
der året. Förbundsstyrelsen har att godkänna 
förslaget före det att sidan publiceras. Det 
bedöms ske under 2021.
Kommittén har inte kunnat hålla sin budget till 
100%.
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Bangolftidningen 
Redaktörer har under året varit  
Jan-Åke Persson och Mats Nilsson. 
Mats Nilsson  har varit ansvarig utgivare.

Tidningen har under 2020 kommit ut med fyra 
nummer. Upplagan är ca 1500 exemplar.

Årets artiklar har skiljt sig lite från tidigare år 
då det inte har spelats så många tävlingar och 
framför allt att alla internationella mästerskap 
blev inställda. Reportage om nya anläggningar, 
BI-projektet och olika bangolfprofiler har fått 
mer plats under året.

SAGM i Jungfrusund med de höga 
prissummorna och Ungdom-SM i Umeå med 
flera nya ungdomar var de största artiklarna 
som publicerades under 2020.

Redaktionen vill tacka alla som bidragit 
med material under 2020 och inte minst den 
alltid lika aktiva ungdomskommittén. Vi vill 
också tacka våra trogna annonsörer, Nifo och 
Waypoint.

Tidningen har tryckts av Exakta Creative i 
Hässleholm.

Mediakommittén  
har bestått av:
Agneta Harrysson
Annelie Lundell
Simon Levander
 
År 2020, Coronapandemins år, medförde att 
de flesta tävlingar/mästerskap ställdes in. 
Alldeles i början av året var allt som vanligt 
och Svenska Cupen spelades och bevakades av 
mediakommittén. 
På sportlovet i februari var det dags för 
3-manna U23, Junior och Ungdom och här fick 
mediakommittén hjälp av förbundets anställda 
med bevakningen. 
Så kom då mars månad och 
rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten gällande ett nytt 
coronavirus påverkade bangolfsverige. 

Förbundets nyhet om åtgärder publicerades 
den 12 mars och då var redan tjejerna 
som skulle delta på Tjejfemman på plats i 
Landskrona för tävling ett par dagar senare. 
Det var osäkert in i det sista om tävlingen 
skulle kunna spelas eller om kanske  
Puls arena skulle komma att stängas ner. 
Tävlingen kunde dock genomföras och 
bevakades av mediakommittén. 

Tjejfemman blev den sista tävlingen på många 
månader därefter.
Under det digitala förbundsmötet valdes 
Annelie Lundell in i styrelsen för Svenska 
Bangolfförbundet och Annelie valde att tillhöra 
mediakommittén.

Under sommarmånaderna lättade det lite 
med restriktionerna och träningstävlingar 
kunde spelas. Alla internationella mästerskap 
var inställda liksom SM, Elitserien och 
övrigt seriespel. Ett mästerskap kunde 
genomföras och det var Ungdoms-SM. Här tog 
ungdomskommittén hand om bevakningen.

Den märkliga sommaren gick och under 
de sista dagarna i augusti fick glädjande 
nog SAGM tillstånd att genomföras. 
Mediakommittén bevakade tävlingen med 
rapporteringar på hemsidan och även 
livesändningar. Här bidrog även media med 
information till lokalpressen.

När det var dags för inomhussäsongen så blev 
det endast en tävling som kunde genomföras 
och det var Mixed-SM. Denna bevakades av 
mediakommittén.

Detta år har vi, i brist på mästerskap och 
seriespel, försökt bidra till olika reportage i 
bangolftidningen och Annelie har även startat 
en podcast, Mediaspiken – en podcast om 
bangolf.

Utvecklingskonsulenten
Jan-Åke Persson innehar tjänsten som 
utvecklingskonsulent.
Under pandemin så har arbetet mestadels 
skett hemifrån



Svenska Bangolfförbundet 2020 Sid 19

ÅRSBERÄTTELSE 2020
också de lite större arbetsuppgifterna som tar 
ganska mycket tid i anspråk för kansliet. 
 
Jag har också jobbat med material till en ny 
hemsida riktad mot allmänheten. Sidan på 
IdrottOnline, bangolf.se känns inte optimal 
om man är nyfiken på att kanske börja 
spela bangolf. Det har varit lite strul med 
leverantören av hemsidan så det återstår ännu 
lite jobb att göra men den kommer säkert 
att lösa sig så att den nya hemsidan kan 
publiceras någon gång under 2021. 

Jag har nu efter nästan nio år valt att avsluta 
min anställning i SBGF. 
Därför vill jag passa på att tacka alla härliga 
bangolfare i vårt land. Många och långa 
givande diskussioner om utvecklingen av 
svensk bangolf har det blivit genom åren. 
Det finns massor med goda idéer och  
intentioner ute i i våra föreningar. Jag hoppas 
att dessa idéer kan omsättas i handling så att 
bangolfen går en ljus framtid till mötes. Det 
kommer att krävas en hel del hårt jobb och 
mycket engagemang av våra medlemmar för 
att detta ska bli verklighet.  
 
Jag önskar er alla och svensk bangolf all lycka 
i framtiden och säkert kommer vi att ses på 
banorna framöver.

TACK för mig! 
/Jan-Åke Persson

Idrottslyftet.  
Bytte under 2020 namn till Projektstöd IF. 
Detta innebar att vi under 2020 hade betydligt 
mindre pengar som var sökbara för våra 
föreningar.Under 2019 administrerades 75st 
idrottslyftsansökningar. Under 2020 var det 
bara 13 st, fördelat på nio olika föreningar. 
LOK-stödet  
Under året har det bedrivits en kampanj för 
att få upp antalet klubbar som sökerLOK-
stödet  Villkoret för att SBGF själva ska få 
fördela våra pengar (Projektstöd IF) och 
för att få grundbeloppet är att vi har minst                     
15 föreningar som bedriver kontinuerlig 
(+10 sammankomster per förening) barn- 
och ungdomsidrottsverksamhet och givetvis 
att man rapporterar LOK-stöd. Vi ligger 
fortfarande över denna gräns men marginalen 
är inte jättestor. 

Digitalt Årsmöte 
Den 5 april, höll SBGF sitt årsmöte för 
verksamhetsåret 2019. Mötet som egentligen 
skulle avhållits i Borås genomfördes nu p.g.a. 
coronavirusets framfart för första gången 
digitalt istället. 24 föreningar och 5 distrikt 
fanns representerade på mötet. 
Att genomföra ett årsmöte digitalt blev 
verkligen en tuff utmaning. På kansliet 
arbetade vi nästan inte med något annat 
under flera veckors tid.. Det blev mängder 
med möten, telefonsamtal, mail och annat 
med personal på RF/SISU och teknikern 
hos leverantören av tjänsten.Mötet kunde 
genomföras på ett bra sätt trots diverse 
teknikstrul i inledningen. 

Bangolftidningen  
har som vanligt gjorts på kansliet och det har 
varit en utmaning i dessa tävlingsfattiga tider.
Sedvanlig framtagning av diverse statistik till 
både förbund, distrikt 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. Förberedelser för 
årsmötet såsom framställning av årsberättelse 
samt förbundsmöteshandlingarna tillhör 
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Svenska Bangolfförbundet

Årsredovisning 2020
Styrelsen och Generalsekreteraren för Svenska Bangolfförbundet får härmed 

avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

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.

2020 2019 2018 2017
Huvudintäker 3.383.552 4.485.886 4.398.346 4.262.228
Resultat 836.660 115 455 -135.242 383
Soliditet 77% 67% 61% 71%

2020 2019 2018 2017
Medlemmar 7976 7137 6977 6793
Föreningar 85 84 87 87

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundet gör ett mycket positivt resultat. Den främsta anledningen beror på covid-19 vilket 
innebar att alla internationella mästerskap ställdes in. Även de flesta fysiska mötena/träffarna 
fick ställas om till digitala möten som t ex Årsmötet, planeringskonferensen och styrelsemöten. 
Detta innebar att rese- och boendekostnader för förbundet är låga under 2020. En sportchef, 
Magnus Lampert, anställdes i maj tack vare särskilt landslagsstödspengar från RF. Våra na-
tionella tävlingar kunde genomföras under juli-aug samt att inomhussäsongen kunde startas 
under hösten med vissa restriktioner. En av våra stora inkomstkällor, Svenska Serien blev tyvärr 
inställd pga. pandemin.

Framtida utveckling

Många nya anläggningar planeras att byggas under 2021-2022 där majoriteten är MOS-
anläggningar. Nya klubbar kommer att bildas i orter/städer där det inte finns några klubbar 
idag. En MOS-allians har bildats och kommer att bli starkare med åren. Sportchefen kommer 
bl a jobba med marknadsföring och förhoppningsvis få in sponsorer till förbundet. Vaccinering 
av klubbar mot doping fortsätter och under 2021 ska alla div 1 klubbar ha vaccinerats. Med 
vaccinering menas att en handlingsplan avseende antidopingarbete upprättas och godkänns av 
Svensk Antidoping.

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Förbundets medlemsantal 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sid 2(9)
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Från föregående år balanserad 
vinst 988.395
Årets resultat 836.660

Vinstmedel till förfogande 1.825.055

Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning 1.825.055

Summa 1.825.055

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828
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Resultaträkning Not 2020-01-01
--2020-12-31

2019-01-01
--2019-12-31

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter 190.900 204.700

Bidrag 1 2.514.333 2.067.000

Nettoomsättning 2 888.319 2.214.187

Övriga rörelseintäkter 241.018 227.977

Summa rörelseintäkter 3.834.570 4.713.864

Förbundets kostnader

Tävlingskostnader och liknande 3 -392.269 -1.772.801

Övriga externa kostnader 4 -908.745 -1.192.895

Personalkostnader 5 1.696.786 -1.629.106

Övriga rörelsekostnader -0 -3.483

Summa rörelsekostnader -2.997.800 -4.598.285

Förbundets rörelseresultat 836.770 115.579

Finansiella poster

Ränteintäkter 316 1.241

Räntekostnader -426 -1.365

Summa finansiella poster -110 -124

Resultat efter finansiella poster 836.660 115.455

Årets resultat 836.660 115.455

RESULTATRÄKNING

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

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager
Försäljningsartiklar och tävlings-
priser 104.980 72.877

Summa varulager 104.980 72.877

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 87.911 104.377

Övriga kortfristiga fordringar 922 54
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 29.434 79.623

Summa kortfristiga fordringar 118.267 184.054

Kassa och bank 2.143.923 1.213.503

Summa omsättningstillgångar 2.367.170 1.470.434

Summa tillgångar 2.367.170 1.470.434

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 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8

Balanserad vinst 988.395 872.940

Årets resultat 836.660 115.455

Summa eget kaptial 1.825.055 988.395

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 159.615 158.438

Skatteskulder 9 32.286 28.325

Övriga skulder 74.177 69.728
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 10 276.037 225.548

Summa kortfristiga skulder 542.115 428.039

Summa eget kapital och skulder 2.367.170 1.470.434

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

2020 2019
Not 1 Bidrag

Ordinarie bidrag RF 1.086.000 1.206.000
Utvecklingsstöd/Verksamhetsstöd/IL 910.000 581.000
Landslagsstöd RF, se not 8 210.000 180.000
Riktat elitidrottsstöd 200.000 0
Övriga bidrag 108.333 100.000

2.514.333 2.067.000

Not 2 Nettoomsättning
Avgifter nationella tävlingar och seriespel 71.240 865.425
Prenumerationsavgifter Bangolf 184.950 190.308
Övriga intäkter 632.129 1.158.454

888.319 2.214.187

Not 3 Tävlingskostnader och liknande
HCP Online 78.187 242.303
Tryck och distribution tidningen Bangolf 161.365 175.293
Priser 22.251 88.411
Reskostnader 0 483.929
Kost och logi 9.582 375.511
Övriga tävlingskostnader 30.730 244.144
Avgift WMF/EMF 31.882 74.797
SDF Bidrag 40.000 32.000
Övriga bidrag 0 47.500
Försäljningsartiklar 20.272 8.913

392.269 1.772.801

Not 4 Övriga externa kostnader
Resekostnader 102.108 260.585
Kost och logi 306.881 428.284
Lokalkostnader 48.944 62.764
Trycksaker, kopiering 0 20.840
Telefon och porto 12.931 11.895
Bangolfappen & BangolfArena 29.375 13.750
Revisionskostnad Guide Revision AB 40.982 43.436
Övriga externa kostnader 367.524 351.341

908.745 1.192.895

Noter till resultaträkningen

Sid 7(9)
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2020 2019

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

2,5 2,1

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

Notiser till balansräkningen

Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828
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Balanserade 
vinstmedel

Årets 
resultat

Ändamålsbestämda medel Summa

Landslagsstöd Landslagsstöd X

Belopp vid årets ingång 872.940 115.455 0 0 988.395

Resultatdisposition 115.455 -115.455 0

Årets resultat 836.660 836.660

Överfört till  
ändamålsenliga medel

  
-210,000 160.000 50.000 0

Belopp vid årets utgång 160.000 50.000 1.825.055

Not 8 Förändringar i eget kapital

Ändamålsbestämda medel består av bidrag från Riksidrottsförbundet som på grund av 
Covid-19 inte kunnat användas för sina ändamål under 2020.
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Svenska Bangolfförbundet
Org nr 885000-2828

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Upplupna semesterlöner 181.127 142.709
Upplupna sociala avgifter 56.910 44.839
Övriga interimsskulder 38.000 38.000

276.037 225.548

Sid 9(9)

2020 2019
Not 9 Skatteskulder 32.286 28.325

Särskild löneskatt på pensionspremier 32.286 28.325

Not 11     Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Hur tävlingsåret 2021 kommer att utvecklas och hur Förbundets ekonomi kommer 
att påverkas av Covid-19 går inte att förutspå. Ett scenario är att 2021 kommer att 
likna 2020 men allt är mycket osäkert när denna årsredovisning avges.
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1. Hjelmsjö BGK Martin Lundell
Zeke Karlsson/ Mats Nilsson
Jannick Skov / Tim Danielsen
2. Skoghalls BGK
3. Sjöviken IF

Svenska Cupen 
5-6 januari
Asarums BGK (EB)

3-Manna Distriktslag 
U23/Junior/Ungdom
22-23 februari
BGK Linjen (EB)

U23 Poäng
1. Öst Felicia Vikström 28

Jonathan Lindoff
Johanna Lindoff

2. Syd 8
3.Nord 3 6

Junior Poäng
1. Syd Erik Nilsson 35

Annie Fransson
Didrik Ahlqvist
Jasper Nilsson

2. Mellan 24
3. Öst 19

Ungdom Poäng
1. Nord 1 Leonard Nordlund/ 20

Lina Lennestål
William Forslund

2. Väst 10
3. Öst 0

Tjejfemman 
14-15 mars
BGK Linjen (Filt)

Lag Spelare Poäng
1. Syd 1 Camilla Lövström 10

Wilma Harrysson
Eva Dürholt
Annelie Lundell
Lena Nilsson
Tuula Mörck

2. Öst 8
3. Väst 6

Ungdoms-SM 31 Juli - 1 augusti
Umeå BGK
(EB)

Pojkar B
1. Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK 186
2. Knut Olsen Skellefteå BGK 225
3. Hugo Sundberg Skellefteå BGK 247

Flickor B
1. Sara Almgren Uppsala BGK 214

Pojkar A
1. Leonard Nordlund Umeå BGK 126
2. Jasper Nilsson Malmö BGK 138
3. William Forslund Skönsberg SK 154

Flickor C
1. Jill Spets Uppsala BGK 83
2. Elin Spets Uppsala BGK 85
3. Amanda Nyberg Uppsala BGK 97

EB SLAGSPEL
Flickor A
1. Lina Lennestål Umeå BGK 144
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 157
3. Alison Spets Uppsala BGK 163

Pojkar C
1. Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 107
2. Alex Burman Skellefteå BGK 160
3. Kasper Burman Skellefteå BGK 168
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Öppen Klass Flickor
1. Julia Wiik Skellefteå BGK 110
2. Amanda Ryner Uppsala BGK 128
3. Ebba Lundström Skellefteå BGK 136

Öppen klass Pojkar
1. Kevin Tornéus Umeå BGK 127
2. Olle Strandgren Carbin Umeå BGK 145
3. Sixten Runsten Umeå BGK 148

Swedish Adventure Golf Masters 
SAGM
31/8-1/9, Jungfrusund, Ekerö
MOS

INDIVIDUELLT
Oldtimers Damer
1. Annelie Lundell Malmö BGK 160
2. Tuula Mörck Asarums BGK 169
3. Banoo Maki Kristinebergs BGK 179

Oldtimers Herrar
1. Ricard Lockner Sundbybergs BGK 151
2. Björn Nilsson Sundbybergs BGK 151
3. Morgan Munther Sundsvalls BGK 151

Damer
1. Sandra Walker Sibeliusparken MGK 171
2. Carolin Svensson Tyresö BGK 176
3. Silvana Balcanovic Sundbybergs BGK 198

Herrar
1. Hans Olofsson Kungälvs BGK 146
2. Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 152
3. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 152

Herrjuniorer
1. Amir El-Quachani Gullbergsbro BGK 151
2. Alexander Malina Olofströms BGK 153
3. Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 158

SUPERFINAL
1. Amir El-Quachani Gullbergsbro BGK 45
2. Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 45
3. Morgan Munter Sundsvalls BGK 48

3. Ricard Lockner Sundbybergs BGK 48

3. Torgny Kjellström Kungälvs BGK 48

6. Christer Söderlund Tyresö BGK 49

EB MATCHSPEL
C-Ungdom och Öppen klass

1. Elin Spets Uppsala BGK
2. Jill Spets Uppsala BGK
3. Svea Almgren Uppsala BGK

EB MATCHSPEL
A- och B-Ungdom
1. Leonard Nordlund Umeå BGK
2. Jasper Nilsson Malmö BGK
3. Alison Spets Uppsala BGK

Damjuniorer
1. Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 182
2. Isabell Möller Gullbergsbro BGK 186

LAGTÄVLING
1. Sundbybergs BGK 3 Björn Nilsson 456

Ricard Lockner
Mattias Hägglöf

2. Sundbybergs BGK 1 464
3. Askims BGK 1 476




