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  Föredragningslista 

1.    Årsmötets öppnande och förbundsordförandens anförande. 

2.    Utdelning av priser/utmärkelser. 

3.    Fastställande av röstlängd samt granskning av ombudens fullmakter. 

4.    Val av ordförande för mötet. 

5.    Val av sekreterare för mötet. 

6.    Val av två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet samt tillika fungera som 

rösträknare. 

7.    Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. 

8.    Fastställande av föredragningslista. 

9.    Förbundets verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

10.  Revisionsberättelse för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser. 

12.  Fastställande av föreningarnas avgifter till förbundet. 

13.  Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska prioriteringar för det kommande 

verksamhetsåret. 

14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15.  Val av: 

a) förbundets ordförande för en tid av ett (1) år.  

I tur att avgå: Mats Söderkvist 

b) Udda år val av fyra styrelseledamöter för en tid av två (2) år samt jämna år val av fem (5) 

styrelseledamöter för en tid av två (2) år.  § 37 andra stycket ska uppfyllas vid valen.  

 I tur att avgå: Per Mattsson, Agneta Harrysson, Elisabeth Brandt, Hans Bergström,  

 därutöver har Annelie Lundell avsagt sig fortsatt mandat, (fyllnadsval 1 år) 

16.     Val av 2 (revisorer, jämte två suppleanter, för en tid av ett (1) år. En (1) revisor och en (1) 

revisorssuppleant ska uppfylla kraven i dessa stadgars § 36 första stycket. 

I tur att avgå: Rune Attsell, Alias Alakir, Hans Bilén, Johny Fors 

17. Val av fyra (4) ledamöter i disciplinnämnd för en tid av ett (1) år varav en utses till ordförande 

18.  Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer. 

19.  Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år varav en utses till ordförande 

I tur att avgå: Stig Pettersson, Eva Jonsson, Jens Bergström, Anette Larsson 

Jens Bergström har avsagt sig omval. 

20.  Beslut om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet. 

21.  Tävlingsfrågor för nästkommande år. 

22.  Övriga frågor enligt § 29 i förbundets stadgar. 

23.  Mötets avslutande. 
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Klubb Medl. Röster 
Sundsvalls Bangolfklubb 1560 2 
Akalla Kanaan 98 BGK 82 1 
Asarums Bangolfklubb 165 2 
Askims Bangolfklubb 82 1 
Bangolfklubben Elit 253 2 
Bangolfklubben Jönköping 123 2 
Bangolfklubben Kärnan 27 1 
Bangolfklubben Linjen 79 1 
Bangolfklubben Munken 48 1 
Bangolfklubben Valbo-kombi 78 104 2 
Bangolfklubben Värend 18 1 
BGK Ringen i Hanaskog 18 1 
Bollnäs Bangolfklubb 6 1 
Borås Minigolfklubb 36 1 
Bäckby Bangolfklubb Västerås 78 1 
Djulö Bangolfklubb 14 1 
Enköpings Bangolfklubb 140 2 
Ersta Miniatyrgolfklubb 88 1 
Eskilstuna Bangolfklubb 220 2 
Forshaga Bangolfförening 3 1 
Garphyttans Bangolf Klubb 16 1 
Granhyddans Bangolfklubb 25 1 
Gullbergsbro Bangolfklubb 463 2 
Gällivare Bangolfklubb 11 1 
Gävle Bangolfklubb 51 1 
Göteborg Bangolfklubb 118 2 
Haga Bangolfklubb 78 1 
Hammarby Bangolfklubb 56 1 
Haninge Bangolfklubb 39 1 
Hjelmsjö Bangolfklubb 26 1 
Hofors Bangolfklubb 100 1 
Hårdton Idrottsklubb 68 1 
Kalmar Minigolfklubb 316 2 
Katrineholms Bangolfklubb 13 1 
Kristineberg Bangolfklubb 12 1 
Kulladals Bangolfklubb 285 2 
Kungälvs Bangolfklubb 123 2 
Köpings Bangolfklubb 17 1 
Linköpings Bangolfklubb 62 1 
Ludvika Bangolfklubb 43 1 
Malmö Bangolfklubb 84 1 
Minigolfklubben 49 Nyköping 58 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubb Medl. Röster 
Minigolfklubben Warberg 20 1 
Mjölby Bangolfklubb 56 1 
Mosås Bangolfklubb 121 2 
Munkedal 32 1 
Myresjö Bangolfklubb 9 1 
Norrtälje Bangolfklubb 25 1 
Nybro Minigolfklubb 99 1 
Nässjö Bangolfklubb 26 1 
Olofströms Bangolfklubb 35 1 
Perstorps Bangolfklubb 24 1 
Sjövikens Idrottsförening 82 1 
Skellefteå Bangolfklubb 83 1 
Skoghalls Bangolfklubb 666 2 
Skönsbergs Sportklubb 100 1 
Sollefteå Bangolfklubb 7 1 
Solna Bangolfklubb 47 1 
Staffanstorps Bangolfklubb 65 1 
Stora Tuna Bangolfklubb 93 1 
Strängnäs Bangolfklubb 36 1 
Strömstads Bangolfklubb 121 2 
Sundbybergs Bangolfklubb 345 2 
Södertälje Bangolfklubb 108 2 
Tantogårdens Bangolfklubb 332 2 
Tobisviks Bangolfklubb 18 1 
Tofta Bangolfklubb 29 1 
Tolv Stockholm 
Kamratförening 

2 1 

Trollhättans Bangolfklubb 43 1 
Tuve Tigers Bangolfklubb 64 1 
Tyresö Bangolfklubb 19 1 
Uddevalla Bangolfklubb 134 2 
Umeå Bangolfklubb 193 2 
Uppsala Bangolfklubb 206 2 
Valdemarsviks Bangolfklubb 11 1 
Vinslövs Bangolfklubb 20 1 
Väsby Bangolfklubb 14 1 
Västerviks Bangolfklubb 40 1 
Växjö Bangolfklubb 26 1 
Ålbrons Bangolfklubb 101 2 
Åstorps Minigolfklubb 14 1 
Örebro Bangolfklubb 51 1 
Örnsköldsviks Minigolfklubb 125 2 

   
Antal klubbar 83  106 
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Distriktsförbund 
 

Röster 
Bergslagens BGF 2 

Mellansvenska BGF 2 

Nordsvenska BGF 2 

Sydsvenska BGF 2 

Västsvenska BGF 2 

Östsvenska BGF 2 

  

Antal röster 12 

  

Totalt antal röster 118 

  

 

  

Utdrag ur stadgarna: §22 Rösträtt  

Ombud skall, för att utöva rösträtt vid förbundsmötet, inneha vederbörlig fullmakt, utfärdad av 

respektive, distrikt - och föreningsstyrelse. 

Distriktsorgan har två (2) röster vid förbundsmötet. 

Förening äger vid förbundsmötet en (1) röst. 

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

Det åligger förening att till Förbundet för registrering anmäla anslutna medlemmar. 

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet. 

Röstlängden skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar det antal föreningar som 

under föregående kalenderår fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet och i förekommande fall, 

distrikt. 
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Proposition nr 1 

Förslag till reviderade stadgar.  

Styrelsen föreslår en generell förändring i 

stadgarna där det tidigare skrivits 

Dopingkommissionen. Dopingkommissionen 

finns inte längre utan är ersatt av Antidoping 

Sverige AB (ADSE).  

  
Styrelsen föreslår förbundsmötet att 
godkänna ändring av stadgarna där 
Dopingkommissionen omnämns och ersätta 
detta med Antidoping Sverige AB 
 

Proposition nr 2 

Förslag till reviderade stadgar. 

Ändring av §30 Extra Förbundsmöte  
  
Nuvarande lydelse:  
§ 30 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE   
Extra förbundsmöte kan av förbundsstyrelsen 
utlysas när omständigheterna så påfordrar. 
Sådant möte ska sammankallas när 
revisorerna så begär, eller när minst 2/3 av 
Förbundets röstberättigade organisationer det 
påfordrar.   
Kallelse till extra förbundsmöte jämte 
föredragningslista ska senast två̊ (2) veckor 
före mötet översändas till distriktsorgan och 
föreningar.   
Vid extra förbundsmöte får endast på̊ 
föredragningslistan upptaget ärende avgöras.   
 
Förslag på ny lydelse:  
 §30 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE  
Extra förbundsmöte kan av förbundsstyrelsen 
utlysas när omständigheterna så påfordrar.  
Sådant möte ska sammankallas när 
revisorerna så begär, eller när minst tio (10) av 
Förbundets röstberättigade 
medlemsföreningar så påfordrar. Dessa tio 
(10) medlemsföreningar ska även utgöra minst 
en tiondel av det totala antalet röster i 
upprättad röstlängd.   
  
Kallelse till extra förbundsmöte jämte 
föredragningslista ska senast två (2) veckor för 
mötet översändas till distriktsorgan och 
föreningar.  
  

Vid extra förbundsmöte får endast på 
föredragningslistan upptaget ärende avgöras.  
  
Styrelsen föreslår förbundsmötet att 
godkänna ändring av §30 enligt ovan.  
 

Proposition nr 3 

Föreningars avgifter till förbundet (punkt 12). 

Styrelsen föreslår förbundsmötet att besluta 

om förändrade avgifter för 2024. 

Tidigare avgifter som gäller för 2023: 

Föreningsavgift: 3000 kr. 

Licensavgift: 200 kr. 

Prenumerationsavgift för medlemmar: 175 kr. 

Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 

225 kr. 

Förbundsstyrelsen föreslår följande avgifter 

2024 

Föreningsavgift: 3500 kr. 

Licensavgift: 225 kr. 

Prenumerationsavgift för medlemmar: 200 kr 

Prenumerationsavgift för icke medlemmar: 

250 kr. 

 

Proposition nr 4 

Förslag till ekonomiska prioriteringar (punkt 

13). 

Förbundsstyrelsen föreslår att följande  

Ekonomiska prioriteringar fastställs för  

verksamhetsåret 2023: 

 

Intäkter   
Medlems- och licensavgifter 570 000 

Prenumeration 250 000 

RF organisationsbidrag  2 080 000 

RF verksamhetsstöd vuxen  250 000 

RF verksamhetsstöd barn och 

ungdom  910 000 

RF projektbidrag  175 000 

RF återstartsstöd 780 000 

RF Elitstöd  360 000 

Tävlingsavgifter 975 850 

VM 2023 690 100 

Övriga intäkter 1 441 000 

Summa  8 481 950 
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Kostnader   
Ungdomsverksamhet  1 009 093 

Kansli och förvaltning  3 477 066 

Tävlingar  405 745 

Bangolftidningen  165 000 

Utbildning 188 314 

Landslag  2 199 993 

VM 2023 1 024 575 

Övrigt   1 729 178 

Summa 9 174 389 

  
Resultat före ändamålsbestämda 

medel  -692 439 

Resultat efter ändamålsbestämda 

medel -217 679 

 

Proposition nr 5 

Förslag till arvoden för styrelse och revisorer 

(punkt 18). 

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. 

Ordförande: 7000 kr 

Styrelseledamot: 5000 kr 

Medlem i VU: 4000 kr 

Förtroendevald revisor: 2500 kr 

Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt 

gängse byråtaxa 

Motion 1 
Låt arrangören få välja vilken boll som en 
tävling ska spelas med 
Spelunderlaget MOS har givit bangolfen ett 
rejält uppsving i Sverige och internationellt. 
Hos svenska bangolfföreningar där MOS har 
etablerats har nya spelare tillströmmat. Det 
beror till viss del att MOS är ett relativt enkelt 
underlag att lära sig och det går snabbt att 
genomföra ett varv eller en klubbtävling. MOS 
har också gett klubbarna goda intäkter för att 
kunna utveckla sin verksamhet. 
 
Många MOS-klubbar har tidigt valt att spela 
sanktionerade tävlingar och klubbtävlingar 
med endast golfboll. Skälen är många: Nya 
spelare behöver inte lägga stora belopp på 
utrustning för att kunna konkurrera med 
etablerade bangolfare, det är enkelt och 
praktiskt samt ger likvärdiga förutsättningar 
för alla att kunna tävla. Under 2021 och 2022 

har MOS-alliansen tillsammans med 
medlemsföreningar arrangerat City Golf Tour. 
Flertalet av dessa tävlingar har genomförts 
med endast golfboll. Enligt ett stämmobeslut 
har MOS-alliansen beslutat att från och med 
2023 ska samtliga tävlingar spelas med endast 
golfboll. 
 
Utvecklingen att spela med endast golfboll har 
skett organiskt och upplevs från de allra flesta, 
även gamla bangolfrävar, som fullt naturligt. 
Trots det tillåter inte det internationella 
regelverket en arrangör som arrangerar 
mästerskapstävling, eller ett seriespel, att 
begränsa tävlingen till en boll som 
tillhandahålls av arrangören. Det är dags att 
modernisera det regelverket! 
 
MOS-alliansens nio medlemsföreningar är 
eniga i att detta behöver uppdateras för att 
inte hämma utvecklingen av såväl svensk, som 
internationell, bangolf. MOS-alliansen 
bedömer att den typ av ändring kräver ett 
beslut i WMF:s årsmöte. MOS-alliansens yrkar 
därför på 
 
- att SBGF ska motionera till WMF om att 
arrangörer till internationella, nationella och 
övriga mästerskapstävlingar ska kunna ges 
möjlighet att begränsa bollalternativet till en 
boll som tillhandahålls av arrangören. 
 
-att motionen skrivs genom samverkan med 
MOS-alliansen 
  
Fredrik Hasselgren 
Vice ordförande Linköpings BGK 
 
Styrelsens yttrande över motionen. 
Förbundsstyrelsen yrkar på avslag av 
motionen, båda att-satserna. 
 
Motivering 
Svenska Bangolfförbundet har mottagit en 

motion från Linköpings Bangolfklubb 

avseende arrangörens rätt att bestämma om 

spel med en boll ska tillämpas vid 

internationella och nationella tävlingar och 

mästerskap.  
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Förbundets styrelse har diskuterat ärendet 

och kommit fram till följande.  

 

 Den första ”att-satsen” gör gällande att en 

boll ska vara möjlig att tillåta på alla underlag 

något som Svenska Bangolfförbundet anser 

tar bort flertalet viktiga delar ur vår sport. 

Motionären anser även att Svenska 

Bangolfförbundet ska motionera om detta till 

World Minigolf Federation (WMF) vilket 

styrelsen anser är helt orimligt. Bangolf är en 

sport på flera underlag och att då förändra 

den så radikalt som att tillåta spel med en boll 

på alla typer av underlag kan vi inte stå 

bakom.  

 

 Den andra ”att-satsen” är således inte heller 

aktuell då motionären första ”att-sats” inte är 

tillämplig. Styrelsen konstaterar samtidigt att 

om en motion skulle skickas till WMF, oavsett 

ärende, så är det Svenska Bangolfförbundet 

som motionerar till WMF och inte en 

grupp/anslutning av föreningar.  

 

 Svenska Bangolfförbundet styrelse är 

enhälliga i sitt beslut om att yrka avslag på 

motionen  

 

Styrelsen för Svenska Bangolfförbundet  

2023-02-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskommittén 
Med fler ungdomar är det större chans att 

sporten och klubbarna överlever och 

utvecklas, därför krävs det att vi hjälper våra 

föreningar med nyrekrytering samt tar fram 

arbetssätt som får ungdomarna att stanna 

kvar i sporten. Vår målgrupp är 7 – 25 år där vi 

framför allt satsar på bredden medan 

sportkommittén står för elitsatsningen. 

Kommittén har en ambition att finna nya 

vägar i det arbetet.  

 

Genom att fortsätta även kommande år med 

att skapa bra verksamhet och arrangemang så 

hoppas vi att vi fortsätter utveckla goda 

relationer mellan ungdomar och deras 

föräldrar. Vilket ökar möjligheterna till att 

dem väljer att fortsätta med vår sport, samt 

lockar in vänner och anhöriga till sporten.  

 

UK avser fortsätta att arbeta för att skapa så 

bra förutsättningar som möjligt för våra 

föreningar att utveckla sin 

ungdomsverksamhet och underlätta för dem 

att behålla så många medlemmar som möjligt. 

Ungdomskommittén består av 

kommittéledamöter samt en styrelsemedlem.  

 

Under året kommer vi tillsammans med 

Utbildningskommittén att erbjuda och 

genomföra BUL utbildningen till våren. Dels 

för att våra nya bangolfinstruktörer kan gå 

den innan påbörjad säsong, dels så att 

föreningarna som väljer att ha deltagare på 

kursen kan komma igång snabbt efter 

påbörjad kurs och inte som idag då man går 

kursen i september och sedan får dem flesta 

vänta till maj innan säsongen drar igång igen.  

 

Ett nytt projekt är införande av begreppet 

”Certifierad Ungdomsförening” där vår 

förhoppning är att stärka våra föreningars 

kompetens samt systematiska 

ungdomsarbete. I denna ligger just utbildning 

Verksamhetsplaner 2023  
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som en bärande punkt. I en framtid är 

ambitionen att koppla detta till ökad kravbild 

för möjlighet till bidrag.  

 

Bangolfinstruktörprojektet fortsätter, vi 

fortsätter genomföra digitala träffar för 

information/utbildning med samtliga 

bangolfinstruktörer. Vi kommer att inrikta oss 

på att stötta föreningarna genom 

kontinuerliga informationsmöten. Vi har märkt 

att många av klubbarna som haft BI tidigare 

har varit dåliga på att samla in 

kontaktuppgifter och därför har dem också 

haft svårt att knyta kontakt med nya 

medlemmar. BI kommer kommande år att 

mer verka för att föreningar registrerar sina 

aktiviteter i LOK. En utveckling för BI projektet 

är möjligheter för föreningar att bredda med 

aktiviteter riktat mot vuxna i samband med 

ungdomsträningar.  

 

Vi avser att ha våra läger öppna för juniorer 

även i sommar då vi fortfarande anser att 

läger är en viktig del för att behålla 

gemenskapen bland juniorerna vilket 

motiverar dem till att fortsätta utöva vår 

sport. Vi fortsätter även med Höstlövet i 

Eskilstuna med målgrupp 7-25 år.  

 

UK fortsätter arrangera ”våra” tävlingar även 

2023, först ut är 3-manna som i år spelas i 

Borås. Ungdoms SM avhandlas i slutet av 

augusti i Uddevalla.  

 

UK fortsätter arbeta med våra utmaningar 

som specificerats i förbundsutvecklingsplanen, 

vilket bland annat innebär att vi i våra 

föreningar måste lära oss fånga upp dem 

besökare vi har på våra anläggningar runt om i 

landet. Vi behöver även bli bättre på att skapa 

aktiviteter som passar hela familjen och 

kanske inte bara ungdomarna eller barnen. Vi 

är trots allt en sport för alla!   

 

Vi behöver bli bättre på att lyfta fram att man 

kan träna bangolf utan att tävla och väljer 

man att tävla så kan man göra det på sin egen 

nivå. En viktig bit är att fortsätta verka för att 

våra ungdomar spelar samtliga fyra underlag 

då det är en viktig del i arbetet med att 

bredda sporten.  

 

Vi har en sport som är väldigt lättillgänglig 

som alla kan prova på, vi måste därför bli 

tydligare och bjuda in till träningar eller träffar 

där vi kan visa och förklara grunderna i vår 

sport. Vi behöver också ta till oss utmaningen 

med att hitta nya tävlingsformer som passar 

fler utövare och som är mer intressant att titta 

på, så vi kan attrahera åskådare samt behålla 

dom spelare som idag istället väljer att sluta.  

 

Föreningarna runt om i landet måste också bli 

bättre på att marknadsföra sina anläggningar 

och se till att dem är attraktiva, där det är 

enkelt att ta till sig sporten genom bra 

information om hur man spelar, för att få 

besökare att komma ofta vilket kan leda till 

nya medlemmar.  

 

Vi fortsätter 2023 att använda det beviljade 

stödet för ett projekt inom paraidrotten. 

Arbetet kommer att fortsätta att genomföras 

på samma sätt som 2022. Målet med 

projektet är att erbjuda alla oavsett 

funktionsnedsättning att kunna spela bangolf.   

 

Tävlings och Regelkommittén 
Verksamhetsinriktning/mål  

Hög kompetens bland bangolfens domare, 

besiktningsmän, tävlingsledare,  

representanter och alkotestar. Detta når vi 

genom utbildning, licensiering,  

 

uppföljning och framför allt uppmuntran för 

den man är och vad man gör.  

Sträva efter att vi har aktiva och verksamma 

domaransvariga, tävlingsledare 

besiktningsmän i varje distrikt. Vår strävan är 
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att domaransvarig och ansvarig tävlingsledare 

inom distrikten har kontinuerlig kontakt med 

personer inom respektive arbetsområde och 

även har ett nära samarbete med 

utbildningskommittén för att kunna erbjuda 

utbildningar centralt i september månad.  

 

Domarkonferens  

Under 2022 genomfördes inte konferensen 

igen, p.g.a. covid-19. Restriktionerna hävdes 

för tätt in på den “planerade” datumen, men 

planeringen av konferensen 2023 är i full gång 

och planeras hållas som planerat.  

I planerna ligger att vi ska försöka ha en träff 

med våra domaransvariga inom förbundet.  

Vid domartillsättning kommer vi som vanligt 

att arbeta tillsammans med våra 

domaransvariga inom distrikt.  

 

Besiktningar.  

Besiktning av nya och gamla anläggningar är 

löpande verksamhet som alltid finns med i vår 

planering. Till vår hjälp har vi 7 utbildade 

besiktningsmän fördelat på våra distrikt. Vi har 

idag en god kontroll över antal besiktade 

anläggningar. Vår strävan är att bli ännu bättre.  

 

Alkotester  

Vi tar nya tag med alkotester under 2023 och 

har vi planerat in 5 tester fördelade på 1 test i 

varje distrikt. Kommittén ansvarar för 

alkotester som utförs på tävlingar 

sanktionerade av Svenska Bangolfförbundet. Vi 

har även budgeterat för att köpa in ny 

utrustning.   

 

Regelhäftet  

En översyn av tävlingsbestämmelserna görs 

årligen och kommer även att utföras inför 

utomhus säsongen 2023 och inomhus 

säsongen 2024. De nya uppdaterade 

tävlingsreglerna träder i kraft 15 april och läggs 

då i sin helhet ut under regler i 

dokumentbanken på förbundets hemsida, de 

förändringar som har tillkommit presenteras i 

korthet under nyheter.  

 

Banbyggare  

Kontakt med våra auktoriserade banbyggare 

kommer att ske löpande under åren.  

Nya hinderkombinationer och banor är en 

punkt som alltid finns med i vårt samarbete. 

Nya förslag på hinder kommer med all säkerhet 

att framkomma under året. Det piffar upp 

anläggningen med nytänkande. Kontakt med 

kommuner sker vid behov.  

 

Domare  

För att vi ska få en än bättre standard på våra 

domare ska vi gå igenom domarlistan och 

kartlägga domarbeståndet samt gör en 

ytterligare klassificering av domarkåren.   

Fortbildning av förbundsdomare är ett behov vi 

har inför 2023.  

 

De domare som genomgått fortbildningen ska i 

första hand döma mästerskapstävlingar och 

elitserien.  

 

Under 2023 kommer vi att skicka ut prov till de 

domare som inte dömt under en 3-årsperiod. 

Skickar respektive domare in provet och blir 

godkänd är hon/han fortfarande registrerad 

som domare. Om inget prov görs stryks berörd 

person ur domarregistret.  

 

Dessa åtgärder gör vi för att förbättra statusen 

på våra domare.  

 

 

Tävlingar  

Under 2023 kommer bangolfen att delta i SM-

veckan i Umeå med förändringarna att 

elitserien lyfts ur helt. Vår ambition är att 

försöka locka bangolfeliten till att delta i SM-

veckan och i höst kommer en utvärdering att 

göras om hur detta blev med facit i hand.  
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SAGM kommer att spelas igen första helgen i 

september.  

 

OTSM kommer att arrangeras av Hofors BGK. 

Tjejfemman & Mixed-SM kommer att gå av 

stapeln i Jönköping på underlaget Filt. 

Inomhus-SM kommer som planerat gå sista 

helgen i november men att spelplats ej i 

skrivande stund är bestämd.  

 

Svenska Serien  

Under 2023 kommer serien att spelas för 1:a 

gången med den nya Elitettan.  

Vi har även infört 4-mannalag i division 3 för 

med förhoppning att fler klubbar skall kunna 

ställa upp med lag i serien. Har också beslutats 

att Elitserien från 2023 spelar sin sista omgång 

vid sista sammandraget som de andra 

divisionerna och inte under SM-veckan.  

 

Svenska Cupen  

2023 spelades Svenska Cupen på EB med sitt 

vanliga upplägg. De Regeländringar som var 

menat att ske inför både 2021 & 2022 skede nu 

2023 i stället eftersom tävlingen åter igen blev 

inställt som i fjol. Regeln handlar i stort sett om 

att man inte kan hamna i samma grupp om 

man har fler än 1 lag anmält då vi har insett de 

brister som det medför.  

 

ToRK/möten  

Kommittén har 2 fysiska möten planerade 

under 2023, årsmöte och  

planeringskonferens. Sedan hålls kontakt 

genom telefon och e-post.  

 

 

ToRK ser fram mot ett nytt år med många 

utvecklingsmöjligheter och ett gott samarbete 

med övriga kommittéer distrikt och klubbar 

inom vår organisation.  

 

 

 

Sportkommittén 
Kommittén handhar landslagen samt talang-

utveckling på elitnivå. 

Vi ska vara världens bästa bangolfnation (Ur 

SBGF:s Visionsdokument) 

 

• 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 

 

Inför 2023 kommer den stora utmaningen bli 

hur vi skall jobba vidare med 

landslagsverksamheten. 2022 blev ett år 

mycket framgångsrikt år på internationellt 

mästerskap. Vi kommer att fortsätta 

utvecklingen av en stark organisation. Vi 

kommer under våren att få en ny sportchef. 

Den nya sportchefens arbete kommer att ligga 

i att utveckla vår landslagsverksamhet samt 

stärka vår organisation och ta fram planer för 

verksamheten. Detta kommer att bli en 

utmaning att få allt att falla på plats. 

Samarbetet mellan kommittén och kansli och 

styrelse har vi arbetat med under några år nu 

detta ska vi utveckla vidare under 2023 med 

hjälp av vår nya sportchef. 

 

Vi planerar för att landslagsverksamheten ska 

löpa på enligt samma planer som tidigare år. 

Våra seniorer kommer att spela VM på 

hemmaplan i Uppsala. Detta kommer att bli 

årets höjdpunkt för vår landslagsverksamhet. 

Det blir två EM detta år både för Juniorer och 

Oldtimers. Juniorerna åker till Italien och 

oldtimers åker till Portugal. WAGM kommer 

spelas i Österrike. Årets tillägg är att det 

kommer att spelas ett Nordisk Mästerskap i 

Finland under våren. 
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Vi kommer att arbeta med den reviderade 

utvecklingsplanen för vår 

landslagsverksamhet. Denna plan kommer 

ligga till grund för hur vi jobba vidare som 

kommitté. Den utvecklingsplan 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 kommande arbete. Nu har vi redan 

fått reda på vad vi kommer att få i Elitstöd för 

2023. Vi kommer att gå in i ett arbete under 

2023 med att inriktning på en ny 

elitstödsperiod 2024–2025. Denna period kan 

komma att innebära en förändring av 

elitstödet. Detta är ett viktigt stöd för 

utvecklingen av vår sport på elitnivå. 

 

Vi inom sportkommittén tillsammans med den 

nya sportchefen kommer lägga ner mycket 

arbete med olika planer och kartläggningar 

även under 2023. Sportkommittén kan lova att 

vi kommer jobba stenhårt för att för att vi skall 

kunna bibehålla och förhoppningsvis förbättra 

den höga nivå som vi idag har. Hoppas att vi 

alla ses i Uppsala i augusti.  

  

 

Utbildningskommittén 
Verksamhetsplan Utbildningskommittén 2023 
 
o Arrangera Barn- och 

Ungdomsledarutbildning.  
 
o Rikta ett kurserbjudande till distrikt.  

 
o Arrangera årsmötesseminarier.   

 
o Presentera våra utbildningar på ett tydligt 

sätt på hemsidan.  
 
o Arrangera en streamingutbildning.  

 
o Sprida de hjälpmedel som vi har tagit fram 

till klubbarna såsom video om spelteknik 
och den nya övningsbanken.  

 

o Påbörja arbetet med att ta fram en digital 
regelkurs.  

 
o Verka för att öka rapporteringen av SISU-

lärtimmar.   
 

Mediekommittén  
Mediekommittén avser att öka synligheten i 

externa kanaler genom att:   

o Fortsätta med sändning av de större 

tävlingarna, såsom elitserien och SM-

tävlingar, via Bangolf-TV.  

 

o Skicka pressreleaser till Via-TT.  

 

o Bevaka mästerskap och seriespel på plats 

för bra rapportering i samtliga digitala 

kanaler, såsom förbundets hemsida, 

facebook och instagram.  

 

o Använda instagramkontot mer aktivt med 

inlägg från anläggningar, aktiviteter mm 

runt om i landet.  

 

o Göra reportage till Bangolftidningen.   

Utvecklingskommittén 
Utvecklingskommittén planerar under 2023 att 

arbeta med  

o Fortsatt utveckling av HCP-online 

 

o Lansering av APP för registrering av 

träningsrundor  

 

o Implementering av licenshantering i HCP-

online  

 

o Övergripande genomgång av 

medlemsmodellen inom bangolfen och 

dess föreningar  

 

o I samråd med Sportkommittén göra en 

analys och genomgång av möjligheterna 

att arrangera internationella mästerskap 

för åren 2024–2027  



F Ö R B U N D S M Ö T E T 2023 
 

12 
 

Antidopingkommittén 
Kommittén handhar dopingrelaterade frågor 

inom förbundet. 

Ansvarsområden: 

o Se till att regler för antidoping uppdateras 

kontinuerligt 

 

o Säkerställa att samtliga klubbar/föreningar 

inom SBGF genomför ”Vaccinera klubben 

mot doping” 

 

o Uppdatera regler avseende doping och 

dopingklassade preparat 

 

o Bistå Sportkommittén med 

utbildningsstöd för att säkerställa att 

spelare och/eller ledare med 

landslagsuppdrag är uppdaterade kring 

dopingregler och antidopingarbete. 

Som en av SBGF:s nyaste kommittéer kommer 

en viss del av arbetet att ligga i att organisera 

och komma i gång med arbetet även under 

2023. Inför 2023 kommer kommittén att bestå 

av tre medarbetare Stefan Gillberg 

Antidopingansvarig, Elisabeth Brandt och 

Christer Timvik som kommer tillför medicinsk 

kompetens till kommittén. Under 2023 

kommer vi att fortsätta med det arbete som 

redan startat med, ”Vaccinera klubbar mot 

doping”. Målsättningen är att alla våra 

föreningar skall vara vaccinerade mot doping 

innan årets slut. 

Vi skall även försöka få så många spelare som 

möjligt att genomgå utbildningen ”Ren 

Vinnare” genom Svensk Antidoping försorg. 

Vi kommer också att uppdatera 

handlingsplaner och antidopingprogram. 

Vi kan lova att vår kommitté kommer att 

arbeta för att svensk bangolf skall fortsätta att 

vara helt fri från doping även i framtiden. 

 

Bredd-och rekryteringskommittén  
Kommitteen ansvarar för att stödja föreningar 

gällande rekrytering av nya spelare, ledare och 

aktiva, arbetet sker på distriktsnivå. 

Ansvarsområden:  

o Ta fram idéer och förslag för att 

underlätta rekrytering  

 

o Samla in och dokumentera förlag för att 

underlätta rekrytering  

 

o Sprida kunskap och dokumentation till 

distrikt och föreningar  

 

o Tillsammans med SBGF:s 

Generalsekreterare och Sportchef stötta 

och hjälpa distrikt och föreningar i 

rekryteringsfrågor  

 

o Besöka föreningar för att hjälpa dem med 

rekryteringsfrågor  

 

o Arrangera föreningsträffar inom sitt 

distrikt för att hjälpa till med 

rekryteringsfrågor  

 

o Hjälpa föreningar och distrikt i kontakter 

med RF/SISU i distriktet  

 

o Vara till hjälp för föreningar och distrikt 

kring bidrag som är sökbara för att 

underlätta rekrytering  

 

o Deltaga på av SBGF arrangerad 

planeringskonferens 

 

 

 


