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FÖRORD 
30 år är en lång tid. Några av oss har varit med hela vägen, några i längre eller kortare 
perioder och några har precis blivit medlemmar. Detta innebär förstås att våra minnen av 
Skoghalls BGK varierar, men oavsett utgångspunkt är de säkert övervägande positiva. 
Skoghalls BGK satte full fart från start med en omfattande verksamhet som sedan har 
vidhållits under alla år. Detta får anses som en styrka då sporten i allmänhet gått kraftigt 
bakåt under denna period. På den tid klubben startades fanns många stora föreningar i 
Värmland och konkurrensen var hård. Problem som då diskuterades var hur man skulle 
hinna genomföra nationella tävlingar med startfält på 150-200 spelare. Idag är bilden en 
annan då man får vara nöjd om man får ihop 60 spelare till sin tävling. 
Skoghalls BGK har klarat av att hålla sig emot den negativa trenden genom en aktiv 
verksamhet med nya idéer och ett hårt arbete för att få en trivsam och bra bangolf-
anläggning.  
Så jag anser att vi stolt kan se tillbaka på de 30 åren som gått och denna jubileumsskrift 
kommer att ge er flera prov på detta. Här finner ni varje år redovisat med ett axplock av 
intressanta händelser. Materialet är till stor del hämtat från styrelseprotokoll, årsberättelser, 
tidningsurklipp samt den famösa tidskriften Kornknarren. 
 
Lars Broddevall 
 
 
FÖRHISTORIA 
I början av 1970-talet bestämde sig Jan Sjölund och Ola Lundblad från City Golf för att 
bygga en minigolfanläggning i Skoghall. De inledde diskussioner med Hammarö kommun 
om lämplig plats för banorna. Flera förslag fanns där ett exempel var på gräsytorna mellan 
Nyskolan, numera Fastbergs och Brandstationen. Man kom dock tillslut överrens om att 
bygga anläggningen på det outnyttjade sumpmarksområdet vid Lillängsskolan som gav ett 
fint centralt läge. Alltså den plats där filtbanorna ligger än idag, ett riktigt beslut med andra 
ord. Om banorna placerats på annan plats hade nog inte verksamheten blivit densamma. 
Kommunen ställde i ordning området varvid bygget kunde påbörjas. 1973 stod den nya 
anläggningen med tillhörande kiosk klar för invigning. De första åren drev Ola Lundblad 
anläggningen själv, men arrenderade sedan ut den. Åke (vars efternamn vi inte minns) 
arrenderade sedan anläggningen ett flertal år. 
För att öka intresset arrangerade ägarna ett antal tävlingar. En mycket populär tävling var 
Veckans Bästa där man fick kvala in under veckorna för att spela final på helgen. I slutet 
av säsongen var det stor final med fina priser. Ett av åren stod bl a en Mallorca resa på 
pris! 
Intresset för tävlingsspel ökade allt eftersom och flera spelare köpte egna klubbor. Någon 
köpte t o m egna bollar. Det fanns att köpa bollar, typ BO, HB i någon sportaffär i 
Karlstad. Dessutom såldes det kartonger med set om sex bollar. I dessa kartonger kunde 
man finna riktiga guldklimpar såsom blåprick, Gold star, Black star, White star osv. 
Spelet på anläggningen blev allt bättre med resultat som ibland t o m hamnade under 40 
slag. Flera spelare började skapa sina namn på anläggningen. Kjell Pettersson, Göran 
Lundqvist, Ulf Classon, Kurt Lövkvist var några som nämndes med stor respekt. 
1975 ansåg några av de äldre spelarna på anläggningen att det var dags att bilda en 
förening. Bernhard Burman och Harry Holm kallade till möte för bildande av en förening.  
 



Men det var inte många som hörsammade kallelsen och något klubbildande blev inte av 
den gången. 
Spelare från den stora Karlstadsklubben ute på Örsholmen, Norrstrands MGK, fick upp 
ögonen för den växande verksamheten ute i Skoghall. De bjöd in till spel på sina 
kvällstävlingar och återgäldade med besök på Skoghalls anläggning. En av de ledande 
figurerna i Norrstrand, Lars-Åke Bader, besökte ofta anläggningen och arbetade hårt för 
att det skulle bildas en förening i Skoghall. Han kallade själv till slut ihop till ett möte och 
såg till att det fanns tillräckligt med folk på plats.  
 
1976 Bildandet av Skoghalls Minigolfklubb 
Den 31 augusti 1976 samlades 18 personer för att bilda Skoghalls MGK. Lars-Åke Bader, 
som höll i mötet, hade tagit med sig tre kamrater från Norrstrands MGK (Lennart 
Johansson, Anders Florin och Erik Giorgii). Övriga som fanns på plats var Jan Karlsson, 
Lennart Jonsson, Stefan Thorwald, Robert Andersson, Urban Karlsson, Thomas 
Josephsson, Mikael Thorwald, Göran Lundqvist, Kurt Lövkvist, Lars Broddevall, Harry 
Holm, Bernhard Burman, Kjell Pettersson och Christer Nilsson. 
En interimsstyrelse tillsattes. De närvarande utsåg Göran Lundqvist till ordförande, Kurt 
Lövkvist till sekreterare, Lars Broddevall till kassör samt Harry Holm och Bernhard 
Burman till styrelseledamöter. Till suppleanter utsågs Christer Nilsson och Kjell 
Pettersson. 
Förutom att man bildade klubben beslutades att Skoghalls MGK skulle arrangera en 
nationell tävling nästföljande år samt anmäla ett lag till division 3 i det nationella 
seriespelet. 
Redan den 17 september hölls det första styrelsemötet där föreningens uppgifter 
fördelades. Dessutom beslutade man att hålla medlemsmöten varje månad under vintern. 
Det första av dessa möten hölls 5 oktober i den s k Schacklokalen i Regnbågen och åtta 
medlemmar fanns på plats. Lennart Jonsson utsågs där som föreningens revisor. Dessutom 
kom man överrens om en medlemsavgift på 25:- samt att lämna ett förslag till banägaren 
Ola Lundblad att medlemmar under 15 år får köpa rabattkorten för spel på banan något 
billigare i ett försök att öka intresset bland ungdomarna. Man beslutade även att starta ett 
21-lotteri. 
Vid nästa möte den 2 november konstaterades att 21-lotteriet gått mycket bra och tre 
förslag på klubbmärke hade inkommit. Mötet ansåg också att för att få lite stil på 
föreningen måste klubbjackor snarast införskaffas. 
Vid medlemsmöte den 7 december hade man ej ännu enats om klubbmärke och flera 
förslag på klubbjackor fanns. Det beslutades att verksamhetsårets skall vara 1/1-31/12 och 
att föreningens första årsmöte skall hållas den 3 januari. 30 medlemmar fanns i klubben 
vid denna tidpunkt och det fanns ett litet överskott i kassan, trots utgifter på 1 000 kronor. 
 
1977 Det första verksamhetsåret 
Endast sju personer hade samlats för att delta i klubbens första riktiga årsmöte. Följande 
styrelse utsågs: Ordförande - Kurt Lövkvist, Sekreterare - Jan Karlsson, Kassör - Lars 
Broddevall, Ledamöter - Christer Nilsson och Stefan Thorwald. På mötet beslutades att 
klubbjackan skall vara vit med röda revärer och att den kan köpas för en kostnad av 50:-. 
Medlemsmötena fortsatte en gång i månaden under våren där det informerades om den 
kommande säsongen. Ett beslut om milersättning på 2:- fattades vid ett av dessa möten. 
 



Ivern att komma igång med riktig tävlingsverksamhet var stor.  Och när sommaren kom 
var det äntligen dags att ställa upp i den första "riktiga" tävlingen, Karlskogas Nationella. 
Många darriga knän var det och orutin fanns i mängder. Exempelvis kan nämnas att en av 
klubbens äldre gentlemän inte var nöjd med spelet på en av banorna första varvet och 
kände att han behövde träna lite extra på denna inför nästa varv. Så han stegade helt sonika 
ut och tränade på banan i fråga mitt emellan paren i elitklassen som var ute på första 
varvet. Elitspelarna väntade tålmodigt och förundrat tills den äldre herren från den nya 
klubben tränat klart innan de återupptog spelet. Resultaten som presterades av 
debutanterna är inte värda att nämna. 
Premiäromgången i seriespelet ute på Örsholmen blev inte heller någon succé. Efter första 
matchen åkte halva laget iväg för att köpa korv utan att tänka på att ta sig tillbaks i tid. 
Våra motståndare hade dock överseende med nykomlingarna och väntade snällt i en 
halvtimme tills spelarna, mätta och belåtna, var tillbaka. Nerver och orutin såg dessutom 
till att laget kunde åka hem med noll poäng i bagaget. 
Men spelet blev bättre allt eftersom. Laget klättrade upp till en tredje plats och en del 
framgångar nåddes i de individuella tävlingarna.  
Skoghall fick äran att arrangera säsongen distriktsmästerskap. Den enda som lyckades 
hålla nerverna någorlunda i styr var Stefan Thorwald som vann Herrjuniorklassen. Övriga 
hamnade långt ned i listorna. 
Den första nationella tävlingen genomfördes också i Skoghall under året. 60 startande och 
bäst på de två varven spelade Jan Boström från Forshaga på 69 slag i Herrar 1. Den lägsta 
klassen, Herrar 3, bestod nästan enbart av spelare från hemmaklubben och Kjell Petterson 
vann denna på 72 slag, ett på den tiden fantastiskt bra resultat av en Skoghallsspelare. 
Det stora genombrottet kom dock sent på säsongen i den då klassiska Värmlandscupen. 
Trots ett startfält på nästan 100 spelare, med hela värmlandseliten på plats vid de mycket 
svåra banorna i Filipstad hamnade till allas förvåning två Skoghallsspelare i final där 
Lennart Jonsson besegrade Lars Broddevall.  
Vredesutbrott var ingen ovanlighet bland de orutinerade Skoghallsspelarna. Det var ilskna 
vrål, klubbor som slogs i trädstubbar eller vreds runt lyktstolpar, bollar som skickades upp 
i skogen osv. Detta skedde dock endast i regel under de egna klubbtävlingarna. Men någon 
enstaka gång hände det även vid större sammanhang. Ett exempel var vid denna 
Värmlandscup då en av klubbens yngre spelare, sedermera mångårig ordförande, i sin 
debutmatch fick problem vid gentlemannen och skickade iväg sin klubba i en hög båge 
långt ned för backen bakom banorna varvid spelet fick avbrytas en lång stund medan han 
letade rätt på klubban bland de täta buskagen. 
En lyckad premiärsäsong var tillända och alla såg redan fram emot nästa säsong.  
 
Medlemsmöten varje månad under vintersäsongen fortsatte, nu i fritidskontorets lokaler, 
och med en bättre uppslutning. Den 6 oktober träffades 12 medlemmar som planerade 
resor till inomhusanläggningen i Norrköping. Vidare skulle en skrivelse författas i ett 
försök att förbättra förhållandet med banägaren.  
Vid decembermötet konstaterades att banägaren varit kallsinnig till klubbens förslag och 
man beslutade om att ansöka om lån hos Hammarö kommun för att bygga en egen 
minigolfanläggning, typ eternit. 
Medlemsantalet hade under året stigit till 82 och omsättningen var nu uppe i 17 500:- med 
ett överskott på 41.90. 
 
 



1978 Tävlingsverksamheten utvecklas 
I början av januari hölls ett möte med banägare Ola Lundbladh där klubben lade fram ett 
förslag på att ta över arrendet av banorna då det fanns missnöje med hur banorna sköttes 
och svårigheter med att bedriva tävlingsverksamhet på dem. Att lämna ut arrendet till 
klubben var inte aktuellt däremot kom man överrens om planering av klubbens tävlingar. 
Något lägre pris per varv lyckades man inte förhandla sig till. 
19 personer fanns på plats när det var dags för årsmöte. Till ny ordförande valdes Christer 
Sjöö som varit mycket aktiv i arbetet under senare delen av föregående säsong. Christer 
Nilsson valdes till vice ordförande. 
Vid medlemsmöte i februari berättade Christer Sjöö om planerna på eternitanläggningen 
där man kommit fram till att Folkets Park kunde vara en lämplig plats. Flera förslag på 
klubbmärke fanns och beslut fattades. 
 

 
Första klubbmärket 

 
Under mars mötet togs det fantastiska beslutet om att köpa in 100 solhattar. 
Den 19 mars spelades klubbens första inomhusmästerskap. 12 banor konstruerades i 
Mörmohallens B-hall där golvet då var belagt med filt. Olika gymnastikredskap användes 
som hinder och hålen för Badmintonstolparna fungerade som koppar. Tävlingen blev en 
succé och många fler tävlingar kom det att bli i B-hallen under de närmsta åren. 
Medlemsmötet i april resulterade i en ny klubbtävling, den s k Skoghallscupen som skulle 
spelas på fredagar. 
 
Denna säsong fanns nu 44 licenserade tävlingsspelare, 28 fler än året innan. 
Skoghall var nu favoriter i division 3 där man med god marginal infriade förväntningarna. 
Följande spelare ingick i det segrande laget, Christer Sjöö, Stefan Andersson, Christer 
Nilsson, Kjell Pettersson, Lars Broddevall, Jan Karlsson, Lennart Jonsson, Stefan 
Thorwaldh och Ulf Claesson. Däremot blev det inget avancemang till division 2 efter 
förlust i kvalspelet.  
Skoghall ställde upp med två lag i Värmlandsserien där lag 1 vann sin grupp och lag 2 
slutade fyra i sin grupp. I finalen, som spelades ute på Skutberget mellan fyra lag, slutade 
Skoghall tvåa efter Kristinehamn. 
Detta år hade den stora Värmlandscupen förlagts till Skoghall. För andra året i rad var det 
två Skoghallsspelare i final. Nu Kjell Pettersson och Christer Nilsson, där den sistnämnde 
drog det längsta strået. 



120 spelare kom till start i Skoghalls nationella som nu kallades Uddeholmslaget efter det 
att dåvarande ägaren av Skoghallsverken ställt upp som sponsor. Trots flera fina 
framgångar blev klubben utan klassegrare. 
DM spelades i Karlskoga där Anette Gustavsson blev distriktsmästarinna i damjunior-
klassen. 
När säsongen var över återupptogs i sedvanlig ordning de månatliga medlemsmötena. 
 
1979 Klubben övertar anläggningen 
Christer Nilsson utsågs till ny ordförande efter Christer Sjöö som flyttat till Småland. Kurt 
Lövkvist tillsattes som vice ordförande. 
Under våren diskuterades om att ansöka om lån för att kunna överta anläggningen. Några 
medlemmar var skeptiska till ett övertagande med blandade farhågor, allt ifrån hur vi 
skulle kunna bemanna kiosken till vad som händer om det byggs en motorväg över 
området. Men majoriteten var trots allt positiv så kontakt togs med kommunen och 
ansökan om lån på 130 000 kronor lämnades in. Dåvarande Fritidschef Leif Bergman 
hjälper till i förhandlingarna med banägaren och lyckas få ned priset till 110 000 kronor. 
Ett räntefritt lån på denna summa beviljas och Skoghalls MGK köper anläggningen och 
övertar ägandet den 1 juli. 
Som nya ägare fastställer SMGK varvpriset till 4:- för äldre och 2:- för de yngre. Halva 
priset för medlemmar. 
Den egna driften innebär ett välkommet överskott i kassan på 25 000:-. Styrelsen beslutade 
att använda dessa pengar till att rusta upp nio av banorna genom att byta ut underlag och 
filt. 
 
Seriespelslaget vann återigen division 3 och fick än en gång kvalspela för avancemang. 
Kvalet bestod av sex lag där man spelade om endast en plats till division 2. Record, 
Askim, Kållered, Kristinehamn 1 och 2 stod för motståndet. Skoghall, Record och Askim 
slutade på samma poäng, men efter två suveräna avslutningsvarv fick Skoghall till det 
bästa snittet och tog hand om avancemangsplatsen. Lennart Jonsson, Lars Broddevall, Jan 
Karlsson, Anders Häll, Ulf Claesson och Stefan Andersson ingick i laget där den 
sistnämnde var tongivande och totalbäst på banorna i västgötska Grimsås.  
En hel del framgångar nåddes också i de nationella tävlingarna detta år. 
Värmlands MGF startar detta år Lilla-VM för ungdomar. Alla föreningar genomförde fem 
kvaltävlingar och 32 spelare från sex klubbar deltog i finalen i Säffle men ingen 
Skoghallsspelare tog någon framskjuten placering. Även en ungdomsserie startas i 
distriktet under denna säsong. 
 
Vid ett av vintersäsongens välbesökta medlemsmöten beslutades att klubben skall starta ett 
hockeybockeylag för att delta i Karlstadskorpens serier. Ett sätt att hålla igång 
gemenskapen under vinterhalvåret.  
Medlemsantalet ökade kraftigt under året och det fanns nu 170 medlemmar vara 60 med 
tävlingslicens.  
 
1980 Upprustning av banorna påbörjas 
22 medlemmar deltog på årsmötet 1980. Återigen resulterade mötet i en ny ordförande då 
Lars Broddevall övertog rodret. Till vice ordförande valdes Henry Hansson som gått över 
till klubben från Skutbergets MGK. 



Jan "Turbo" Karlsson sitter kvar som sekreterare och Christer Nilsson inleder en lång epok 
som kassör i klubben. En bankommitté inrättas där Ture Eriksson, Mats Nilson och 
Bernhard Burman invaldes, där den sistnämnde ansvarade för anläggningens ekonomi. 
Inomhustävlingarna i Mörmohallen fortsatte och det tredje klubbmästerskapet inomhus 
hölls under våren. 
P g a de kommande OS-tävlingar beslutade styrelsen att inköpa en TV till kiosken för att 
underlätta kioskskötande. Föreningen investerade därför i en kombinerad radio-kassett 
spelare med 10" TV. 
 

 
Dags för byte av filtunderlaget 

Mats Nilsson, Ture Eriksson, Erik Höög, Harry Holm, Bernhard Burman 
 
Seriespelslaget slutade trea i division 2 och var väldigt nära en kvalplats. 
I värmlandsserien ställde Skoghall upp med tre lag, A- och B-lag samt ett veteranlag där 
A-laget vann serien. Skoghall ställde för första gången även upp med ett lag i den 
värmländska ungdomsserien och det gav en andra plats som resultat. 
I lag DM tog klubben hand om samtliga 2:a platser, dvs i 10-manna samt 5-manna för 
juniorer och oldboys. 
I individuella DM som spelades i Forshaga slutade Henry Hansson tvåa i seniorklassen, 
Stefan Andersson samma placering i juniorklassen och i ungdomsklassen tog Skoghall 
hand om alla medaljerna genom Jan-Olov Svensson, Per Lundström och Roger Cato, 
placerade i nämnd ordning. 
För första gången ställde klubben också upp med ett lag i 10-manna SM som spelades i 
Köping. Någon bra placering blev det dock inte.  



Per Lundström och Roger Cato kvalificerade sig, via läns- och zonfinal till Ungdoms-SM i 
Hudiksvall där Per skötte sig bäst med en 10:e plats. 
I Lilla-VM finalen som spelades på de nya inomhusbanorna i Saluhallen, Karlstad blev det 
skoghallssegrar i samtliga klasser. Tony Andersson Pojkar A, Per Lundström Pojkar B och 
Marika Antonov i Flickklassen. 
Skoghalls MGK stod detta år som värd för SM-slutspelet i div 1 som Tantogården vann. 
 
Under hösten slutade föreningen med de beslutande medlemsmötena och gav istället 
styrelsen större utrymme att sköta besluten. Styrelsen beslutade bl a att ansöka om bidrag 
för ytterligare renovering av återstående banor samt att ansöka om byggnadslov för en 
redskapsbod. Ett nytt klubbmärke togs fram under 1980.  
 

 
Det nya klubbmärket som gäller än idag 

 
Styrelsen beslutade att denna säsong spela Inomhus-KM på den nya 18-hålsbanan i 
Karlstads Saluhall istället för Mörmohallen. 
För att stärka seriespelslaget till kommande säsong värvades Hans Haraldsson och Ulf 
Nilsson från Forshaga. 
Medlemsantalet sjönk till 145 medlemmar, men antalet licensspelare ökade däremot  
till 70.  
 
1981 Stor tävlingsverksamhet 
28 medlemmar samlades för årsmöte. Hans Haraldsson blir ny sekreterare och Christer 
Sjöö som nu återvänt från Småland valdes till vice ordförande. Endast en "viktig" fråga 
behandlades på årsmötet, nämligen det flitiga kortspelandet i kiosken. Mötet beslöt med 
acklamation att förbjuda kortspel i kiosken. 
Under våren beslutades om att införa två nya klubbtävlingar. Dels ett Uppsala-KM, dels en 
två manna lag tävling, den s k "Skoghallsserien" 
 
Tävlingsverksamheten var nu omfattande. Totalt genomfördes 40 klubbtävlingar samt den 
nya Skoghallserien. Skoghallsserien bestod av 18 st 2-manna lag indelade i två divisioner 



där matcherna spelades vid lämpliga tillfällen under säsongen. Oncas Tigers, Kompost, 
Nisse Hults, Team Granada, Astrid Sundmans, Team Tectyl, Pingvinerna var namn på 
några av dessa lag som deltog. 
Förutom det nationella seriespelet deltog klubben med fyra lag i Värmlandsserien samt 
med lag i 10-manna DM och SM. Skoghall var under året representerat i 20 nationella 
tävlingar, varav 6 inom distriktet. Därtill ställde spelare givetvis upp i såväl individuella 
DM som SM. Ovanpå detta spelades det flitigt i de närliggande klubbarnas kvällstävlingar 
såsom Forshaga, Skutberget, Örsholmen och på banorna vid I 2. 
Endast en klasseger vid DM detta år då Per Lundström vann juniorklassen i Kristinehamn. 
Seriespelslaget satsade hårt på att vinna division 2 men fick nöja sig med en andra plats 
efter Karlskoga. Inte heller 10-manna SM i Göteborg blev någon succé. 
 
Renovering av de nio övriga banorna genomfördes under sommaren. Någon redskapsbod 
som det varit tal om kom dock inte till stånd, istället byggdes en låda att lägga borstar o 
verktyg i. 
Under året firades klubbens 5 års jubileum med en annorlunda lagtävling där man spelade 
på tid och där banorna gjorts om fullständigt och spelverktygen varierade från slägga till 
dammsugare. En tävling som resulterade i många skratt. 
 

 
Christer Sjöö, Hans Haraldsson, Susanne Persson och  
Tomas Modin förbereder sig inför jubileumstävlingen 

 
Under hösten diskuterades möjligheterna att bygga en klubbstuga på området. Kostnad för 
byggnationen beräknades till 55 000 kronor. Styrelsen beslutade att söka bidrag och 
bygglov för ändamålet. 
Vidare beslutades att höja spelpriserna till 5:- respektive 2,50 samt priset på dricka till 
3,50. Kaffet skall dock kosta 1:- koppen även fortsättningsvis. 
P g a dåligt väder denna sommar gick anläggningen med förlust. 
 



1982 Tävlingsframgångar 
Idrotten byter namn från Minigolf till Bangolf. Skoghall följer med och byter detta år 
namn till Skoghalls Bangolfklubb. 
Vid det första styrelsemötet för året kom man överens om att starta en klubbtidning. Per 
Lundström utsågs till ansvarig utgivare med Lillemor Hultberg och Lars Broddevall som 
övriga redaktionsmedlemmar. Tidningen fick det eminenta namnet "Kornknarren". Fem 
nummer per år skulle utdelas och resultatet var mycket uppskattat. Tidningen bestod av 
allt från ledare, tävlingsreferat och resultat till insändare, korsord och dikter. 
Frågan om klubbstuga hade ännu inte lösts och nu började man istället fundera på om det 
kanske vore viktigare att försöka bygga en eternitbana. Styrelsen ansåg därför att man 
istället skulle utreda möjligheterna till att få använda gräsytorna öster om anläggningen 
samt arbeta fram ett kostnadsförslag. 
 
Tävlingsverksamheten var minst lika omfattande som säsongen 1981. Skillnaden var dock 
att det nåddes fler och större framgångar. Klara seriesegrar i både division 2 och 
reservlagsserien. Seger i 10-manna DM, fem olika segrar i värmlandsserierna. Däremot 
blev det bakslag i kvalet till division 1 som spelades i Götene. Skoghall, Göteborg o 
Kungälv gjorde upp om två platser i ettan. Göteborg hade mönstrat ett kanonlag och var 
ohotade. Kungälv tog hand om den andra kvalplatsen med endast ett slags marginal. 
Det nåddes flera fina framgångar i de individuella tävlingarna, främst genom Hans 
Haraldsson och Patrik Ögren. 
Bästa placeringarna i SM detta år blev Hans Haraldsson som 7:a i EB-SM och Thomas 
Hörnqvist, som flyttat till Skoghall från Filipstad, blev 10:a i Ungdoms-SM. 
Stora framgångar nåddes även i Lilla-VM slutspelet i Filipstad dit 50 spelare från 
Värmland kvalificerat sig. Skoghall tog hand om de tre första platserna i både Pojkar A 
(Per Lundström, Stefan Björk, Jan Carlsson) och Pojkar B (Thomas Hörnqvist, Niclas 
Stjernlöv, Hans Lundström). 
En annan tävling som bör nämnas är Eternittävlingen i Linköping där Skoghall 
dominerade stort med klassegrar i alla Herrklasser. Hans Haraldsson – H1, Tony 
Andersson – H2, Patrik Ögren – H3. 
Noteras kan också att Stefan Andersson och Lars Broddevall blev klubbmästare i tårta. 
 
Under hösten ansöktes om bidrag och bygglov för en eternitanläggning. Den totala 
kostnaden beräknades till 105 000 kronor. 
Ännu en dålig sommar innebar ett nollresultat för anläggningen. 
 
1983 Eternitbanan och avancemang till högsta serien 
Vid styrelsemöte i februari konstaterades att det fanns 88 000 kronor till eternitbanan, det 
fattades sålunda 20 000 kronor. Mötet beslutade att låna denna summa av Länssparbanken 
och beslutade samtidigt att beställa anläggningen av den danska firman Danomat AS.  
Flera oväntade bakslag dök dock upp strax innan anläggningen skulle betalas. Den 
svenska kronan devalverades kraftigt, momsen chockhöjdes och den Tyska D-marken som 
priset sattes efter sköt i höjden. Detta innebar att anläggningen helt plötsligt blev 20 000 
kronor dyrare och affären såg ut att gå i stöpet. Men Danomat AS lovade att sänka priset 
med 10 000 kronor för att hjälpa oss och de medlemmar som samlat in pengar till en 
Weinheimresa beslutade att låta pengarna gå till eternitbanan istället så affären räddades 
trots allt.  



Arbetet med anläggningen kunde nu äntligen ta fart. Medlemmarna grävde förhand ut 
banbäddarna och fyllde dem med sand. När banorna anlänt målades stommarna och sedan 
lades de på plats varvid eternitplattorna lyftes ut och monterades fast. När sedan c:a 1000 
stenplattor tillrättalagts var anläggningen klar för invigning.  
Eftersom de ekonomiska marginalerna var obefintliga fanns inga pengar kvar till att bygga 
ett staket runt området. Detta löstes under sommaren genom att medlemmar åkte ut i 
Hammaröskogarna och sågade till nedfallna björkar och satte upp ett ”stiligt” 
gärdsgårdsstaket! Den nya anläggningen resulterade i ökad aktivitet och många nya 
medlemmar. 

 
Kjell Larsson målar banstommarna, Harry Holm, Ingvar Mellqvist,  

Lars Carlsson och Stefan Andersson ”hjälper till” 
 

 
Eternitbanan äntligen klar, observera det fina gärdsgårdsstaketet 



Skoghall vann denna säsong division 2 komfortabelt hela 24 poäng (!) före tvåan 
Karlskoga. Det efterföljande kvalet spelades i Jönköping där Askim och Kållered stod för 
motståndet och Skoghall tog nu revansch på fjolårets snöpliga kvalmiss trots att det denna 
gång endast var en plats att spela om. Avgörandet kom i sista matchen mot Kållered då 
man vände ett underläge på 10 slag till seger på de sista banorna.  
 

 
Laget som tog upp Skoghall i högsta serien.  

P-A Andersson, Lennart Jonsson, Lars Broddevall, Stefan Andersson,  
Lars Carlsson, Patrik Ögren, Ulf Nilsson. 

 
Reservlaget vann enkelt sin serie. Skoghall vann även Värmlandsserien, såväl utomhus 
som inomhus. I 10-manna SM blev det däremot bakslag. Laget fick ej starta p g a att 
anmälan var poststämplad en dag för sent! Brevet var skickat i tid men posten hade strulat 
till det. Trots intyg från posten i Karlstad att det varit problem aktuell dag, ignorerades 
Skoghalls anmälan! 
Innan EB-anläggningen var klar skrällde Skoghall stort med en seger i Svenska Cupen på 
EB i Södertälje. "Det största som hänt på Eternit på många år" enligt riksorganet Svensk 
Bangolf. I laget som vann ingick Hans Haraldsson, Patrik Ögren, Lars Broddevall och Ulf 
Nilsson.  
Hans Haraldsson fick, som första spelare i klubben, möjligheten att spela i landslaget vid 
NM. Trots ett bra resultat fick Hans tyvärr ej förtroendet att spela EM. Patrik Ögren utsågs 
som reserv på hemmaplan i juniorlandslaget. 
I EB-SM tog Tomas Hörnqvist silver i Pojkar A och Patrik Ögren slutade på fjärde plats i 
herrjuniorklassen. 
I de nationella tävlingarna höjde sig Ulf Nilsson och Hans Haraldsson sig över mängden 
på eternit och Lars Broddevall på filt i eltiklassen. Patrik Ögren och P-A Andersson visade 
fina framgångar på båda underlagen i juniorklassen. 
Ett nytt klassindelningssystem hade införts till detta år. De tidigare klasserna H1, H2, H3 
och D1, D2 försvann och ersattes av Herrar Elit, Herrar, Damer Elit och Damer. Dessutom 



fick juniorer och oldtimers egna klasser. Dessa förändringar skulle snabbt visa sig vara 
misslyckade.  
Ett första KM på eterniten hanns med där Lars Carlsson vann komfortabelt på 144 slag 
över sex varv. Lars Carlsson dominerade för övrigt spelet på den nya banan med seger 
även i det öppna mästerskapet och den avslutande cupfinalen. 
Detta år var även det första i raden då föreningen på allvar började besöka påsktävlingen i 
Weinheim. Patrik Ögren vann juniorklassen och bäst i seniorerna blev Hans Haraldsson 
med en 7:e plats. 
 
Skoghalls BGK deltar  nu, förutom i hockey-bockey, även med ett lag i handbollskorpen. 
Klubben köper tillsammans med Hammarö HC en begagnad VW-minibuss. Hockey-
klubben förfogar över bussen under vinterhalvåret och Bangolfklubben under 
sommarhalvåret. Föreningarna kommer överens om att dela på kostnader och eventuella 
reparationer. 
Den nya banan samt en fin sommar innebar ett rejält ekonomiskt uppsving för klubben. 
Snittet på dagskassan var detta år 548:- per dag, ett nytt rekord. Nämnas kan att 
anläggningen på den här tiden var öppen under en längre tidsperiod, detta år från 10 april 
till 20 september. 
 
1984 Eternit-SM i Skoghall 
KG Stoltz tillträder som vice ordförande och Jan Karlsson gör comeback som sekreterare. 
Skoghall söker Eternit-SM och tilldelas arrangemanget. Vårens möten fylls av 
förberedelser inför klubbens första SM-arrangemang. En uteservering med tillhörande 
takbyggnad uppfördes under sommaren av Kjell Larsson och medhjälpare. 
 
Vid midsommar var det då dags för Eternit-SM, den första stora tävlingen på de nya 
banorna. Det blev ett lyckat arrangemang och väldigt festligt, stundtals lite väl festligt 
kanske. Många av de närvarande spelarna var också så pass nöjda med den nya 
eternitanläggningen att de årligen återkom till de nationella tävlingarna. Som grädde på 
moset vann Patrik Ögren herrjuniorklassen.  
 

 
Patrik Ögren i den helvita dressen under SM 1984 

 



Seriespelslaget fick en motig säsong och ramlade ur högsta serien. Tabellen slutade enligt 
följande:  
1. Sjöviken 40 p,   2. Göteborg 38 p,   3. Malmö 37 p,   4. Viskan 30 p,   5. Kungälv 28 p, 
6. Spiik 26 p,   7. Fröslunda 22 p,   8. Kulladal 22 p,   9. Skoghall 18 p,  10. Västervik 9 p  
Trots detta måste 1984 ses som ett mycket lyckat år tävlingsmässigt med tre svenska 
mästare, två spelare som fick lagsilver medalj i EM och Skoghall blev dessutom bästa 
ungdomsklubb i Sverige. 
I 10-manna B-SM, som spelades i Jönköping tog Skoghall en överlägsen seger, hela 32 
slag före tvåan Kållered. Detta var en av de bästa laginsatserna i föreningens historia då 
samtliga 10 spelare hade alla varv under 40 slag.  
Skoghall representerades också för första gången i Europamästerskapen. Hans Haraldsson 
slutade på en godkänd 19:e plats i senior EM i Finland medan Patrik Ögren placerade sig 
på en suverän femte plats i Junior-EM i Österrike. Båda fick, som tidigare nämnts, silver i 
lag. 
I ungdoms-SM på eternit i Sölversborg tog Niclas Stjernlöv guld i Pojkar A och Kenny 
Långström guld i Pojkar B. Kenny Långström tog även brons på filten. Skoghall blev 
därmed för första gången bästa SM-klubb. 
 

 
Niclas Stjernlöv leder med två slag inför sista banan i Sölvesborg och missar.  

Men räddar upp guldet genom att sänka det svåra långläget på bilden! 
 

Det nya klassindelningssystemet vid de nationella tävlingarna ändrades än en gång. 
Juniorklasserna lades ned och man indelade nu spelarna i följande klasser. Herrar Elit, 
Herrar Senior och Herrar Bredd samt Damer och Damer Bredd. Inte heller detta system 
blev riktigt bra, bland annat blev det i princip omöjligt att flyttas nedåt i systemet. 
 
P g a det stora antalet aktiva spelare beslutar styrelsen under hösten att bilda en 
"dotterförening" Hammarö BGK. Vid ett extra årsmöte den 17 september beslutades 
följande: Medlemmar i den nya föreningen skall ges samma förmåner samt skall ha samma 
förpliktelser som medlemmarna i Skoghalls BGK. Föreningarna skall ha samma styrelse. 
Föreningarnas årsmöten läggs på samma dag och plats direkt efter varandra. Om en annan 
styrelse skulle komma att utses i Hammarö BGK faller bestämmelsen om lika 
förmåner/förpliktelser. De aktiva medlemmarna fördelas mellan de två föreningarna där 



varje spelare själv fick välja vilken förening den vill tillhöra men huvudtanken var att 
stommen i Skoghalls A-lag och 10-mannalag samt damer o ungdomar stannar kvar i denna 
förening medan övriga går över till Hammarö.  
Direkt efter det extra årsmötet genomförs ett möte där Hammarö BGK bildas. Förutom 
tillsättande av styrelse beslutas att Hammarö skall anmäla ett A-lag och ett Oldboyslag till 
inomhusserien samt ett lag till division 3 kommande säsong. 
203 medlemmar innebar nytt rekord. Dessutom fanns nu 35 medlemmar i Hammarö BGK. 
Oroande var dock att aktiviteten bland de flesta övriga föreningar i distriktet börjat avta. 
Detta trots att en ny aktiv förening precis bildats i Kil, Goliat BGK samt att en ny förening 
var på gång i Arvika. 
Ekonomiskt gick anläggningen bra även denna säsong. Överskottet användes till att lösa 
den kortfristiga skulden hos Länssparbanken. 
 
1985 Två föreningar i Skoghall 
Två stora och viktiga beslut fattades vid årsmötet. 1) att bullpriset i kiosken skall höjas 
med 50 öre till 2,50. 2) att kaffet höjs lika mycket till 1,50. 
När säsongen 1985 inleddes fanns totalt 57 tävlingsspelare fördelat på 37 i Skoghalls BGK 
och 19  i Hammarö BGK.  
I Skoghall ingick Elitspelare: Stefan Björk, Patrik Ögren, Hans Haraldsson, Lars 
Broddevall, Lars Carlsson, Ulf Nilsson, Herrar: Lars-Åke Bader, Jan Carlsson, Lennart 
Jonsson, Tomas Modin, K-G Stoltz, Keith Öhman, Herrar Bredd: Håkan Bramegård, 
Magnus Andersson, Per Enberg, Tomas Hörnqvist, Tomas Johannesson, Hans Carlsson, 
Hans Lundström, Per Lundström, Kurt Lövkvist, Ingvar Mellqvist, Jim Öhman. Damer: 
Eva Elofsson, Ulla-Britta Nilsson, Damer Bredd: Eva Carlsson, Carina Nilsson, Veteraner: 
Ture Eriksson, Carl-Erik Eriksson, Arvid Friberg, Pojkar A: Lars-Göran Munk, Sven 
Bergsgård, Pojkar B: Kenny Långström, Tony Långström, Peter Lindh, Anders 
Magnusson, Pojkar C: Marcus Stjernlöv. 
I Hammarö spelade: Elit: Stefan Andersson, Christer Sjöö, Herrar: P-A Andersson, 
Christer Nilsson, Mikael Nilsson, Herrar Bredd: Jan Karlsson, Anders Carlsson, Peter 
Nilsson, Mikael Ringsby, Magnus Sjöö, Niclas Stjernlöv, Ulf Claesson, Oldboys: Sven-
Erik Engström, Anders Häll, Kjell Larsson, Mats Nilsson, Veteraner: Bernhard Burman, 
Harry Holm, Arne Larsson. 
 
Skoghalls seriespelslag gällde som skyhög favorit i division 2 men den inledande 
omgången i Borås blev katastrofal. En bortförklaring var att ingen kunnat spela utomhus 
innan första omgången p g a en ovanligt sen snösmältning. Ett faktum som inte de 
västsvenska motståndarlagen hade drabbats av. Laget kunde inte återhämta sig efter denna 
omgång och slutade fyra i serien. Hammarölaget hade chans till seger i division 3 ända 
fram till de sista omgångarna men slutade trea. 
Skoghall gjorde även en bedrövlig insats i 10-manna SM då man hamnade på sista plats i 
A-gruppen och åkte därmed raskt ned i B-gruppen igen. Hammarö BGK fick som enda lag 
i historien hittills spela 10-manna SM på hemmaplan då Skoghall stod som arrangörer. 
Men trots detta blev bara det en sjunde plats. 
 



 
Tre Hammaröspelare i de nya fina klubbtröjorna. 
Mats Nilsson, Christer Sjöö och Christer Nilsson.  

 
Några glädjeämnen fanns dock. Stefan Björk tog brons i junior SM på eternit. Kenny 
Långström tog guld i ungdoms-SM på filt och silver på eternit. Marcus Stjernlöv fick 
brons i Pojkar C på eternit. 
Första nationella tävlingen på de nya EB-banorna genomfördes. Stefan Björk tog där hem 
segern i Herrjuniorklassen. 
Patrik Ögren och Stefan Björk var med i junior-EM i Holland, men ingen av dem lyckades 
spela till sig någon topplacering.  
Stefan Björk deltog även i Nordiska mästerskapen i Danmark och slutade där sexa.  
 
Under hösten togs nya initiativ till byggnation av en klubbstuga. En barack i Kil fanns till 
salu och bygglov samt finansiering undersöktes. 
Under året bildades även en Innebandysektion i Skoghalls BGK. Sedan 1980 hade ett antal 
medlemmar spelat innebandy under vintern i den lilla gymnastiksalen i Skoghalls gamla 
realskola. Efter ett par år hade man flyttat över träningarna till Mörmohallens B-hall och 
nu tyckte man att det var dags att starta ett seriespelslag. Ingen kunde väl då ana att denna 
sektion skulle utvecklas till att bli Värmlands största innebandyförening 20 år senare. 
197 medlemmar var registrerade i Skoghalls BGK under året samt 40 i Hammarö BGK 
 
1986 10 årsjubileum 
Till ny ordförande valdes Stefan Andersson då Lars Broddevall flyttar till Småland. Ny 
sekreterare blir Hans Carlsson. 
Div 2-laget hade ingen lyckad säsong nu heller och slutade på sjätte plats. Samma 
placering, fast i division 3, gällde för Hammarölaget. 
I 10-manna SM som spelades på Göteborgs banor slutade Skoghall trea och Hammarö 
hamnade långt ned i placeringslistan. 
 



 
Stefan Andersson inleder sin era som ordförande 

 
Tony Långström vann guld i Pojkar B på eternit samt brons på filten. Broder Kenny 
slutade fyra i PA på båda underlagen. 
 
Ett av hjulen på VW-bussen ramlar av på en parkering under 10-manna SM i Göteborg 
och lämnas på en verkstad. Flera spelare får ta tåget hem. Hammarö HC vill inte vara med 
och betala reparationen av bussen varvid trotjänaren säljs till verkstaden. 
Problemen hade varit många med bussen under åren, hjulbultar som lossnade, skjutdörren 
som alltid ramlade av, avgaser som läckte in, vatten som sprutade upp genom golvet då det 
regnade. Men trots detta var det flera medlemmar som saknade bussen. Speciellt det 
kortspelande gänget som använde den som klubbstuga under regniga dagar. 
10 årsjubileet firades med jubileumstävling och efterföljande räkfest. 
Innebandylaget deltar för första gången i seriespel och vinner serien direkt. 
 
Ett tungt år på den ekonomiska fronten. Anläggningen gick i och för sig någorlunda bra 
trots sen säsongsstart p g a en lång vinter. Men tävlingsverksamheten drog över samtidigt 
som kommunen ändrat sina bidragsregler vilket innebar rejält sänkta bidrag. 
Klubbstugeprojektet och den banrenovering som var tänkt att genomföras under sommaren 
fick läggas på is. 
 
1987 Kraftig tillbakagång i tävlingsverksamheten 
Under våren beslutades om att höja spelavgifterna till 6:- respektive 3:-, medlemmar 
betalar 4:- respektive 2:-. Styrelsen budgeterade även för byte av filt på alla banor. 
Ett trist år tävlingsmässigt. Skoghall var nära att åka ur division 2 och Hammarö hade det 
tungt i trean. Ingen av föreningarna fick ihop lag till 10-manna SM. Även i de individuella 
tävlingarna gick det tungt och intresset svalnade.  
 
Man började diskutera om att slå ihop de två föreningarna igen och under hösten lades 
Hammarö BGK ned sin verksamhet och alla medlemmarna återgick till Skoghall. 
Innebandylaget går dock bra och vinner även detta år sin serie, division 3 Värmland. 
Någon renovering blev aldrig genomförd däremot investerades det i filt för 20 000:-. 



198 medlemmar (varav 25 tävlingsspelare) registrerades i Skoghall och i Hammarö fanns 
19 tävlingsspelare innan klubben lades ned. 
 
1988 Åter en förening 
Det finns inte mycket dokumenterat från detta år men det gick något bättre i seriespelet 
och Skoghall slutade på tredje plats i division 2. 
Skoghall deltog som vanligt med ett rinkbandylag under vintern i Karlstadskorpen och 
oftast med framgång, detta år blev det serieseger. 
 
1989 Renovering av filtbanorna 
På årsmötet beslutade man nu att höja spelpriserna till 10:- resp 5:-. Dessutom infördes 
årskort för medlemmar till en kostnad av 200:- resp 150:-. 
Nio banor renoverades under året och en bana byggdes om helt av Kjell Larsson då bana 3 
förvandlades till Fort Knox, förlåt fiskben. Detta innebar att följande filtbanor fanns: 1-
enkelport, 2-liten dropp, 3-fiskben, 4- sparbössa, 5-sidospel, 6-vinkel, 7-sidohål i backe, 8-
hål i backe, 9-spång, 10-gentleman, 11-lådbana, 12-ränna, 13-docering, 14-synvilla, 15-
klack, 16-dubbelport, 17-stor dropp, 18-inslag. 

 

 
Filtbanan efter renoveringen 1989 

 
Intresset för nationella tävlingar var nu svalt i Värmland. Flera föreningar i distriktet 
började tackla av vilket innebar få tävlingar och få startande. Goliat från Kil hade lagt ned, 
Filipstad o Forshaga försvann och alla Karlstadsklubbar var borta (Norrstrand, Karlstad, 
Skutberget, Vålberg, Tingvalla) förutom en sammanslagning av rester kallad KK-89. När 
nu även denna förening var på väg att splittras gick ett antal spelare över därifrån till 
Skoghall, ex Björn Jonasson, Henrik Noleryd, Eve Folkesson o Lars-Erik Nilsson 
Skoghall slutade tvåa i division 2 detta år, fyra poäng efter Karlskoga. 
10 manna-SM spelades i Utby, Göteborg med en sjunde plats som facit. 
Material för renovering av resterande åtta banor inköptes under året. 
 



Innebandy sektionen fortsätter att växa och Skoghall vinner division 2 detta år. 
Anläggningen gick bra ekonomiskt efter en sommar med fint väder. 
 
1990 Ungdoms-SM i Skoghall och utvecklingen av ungdomsverksamhet 
Lars Broddevall återvänder till Skoghall och tar över sekreterarposten efter Hans Carlsson. 
För att motverka den stagnerande verksamheten bestämde sig styrelsen för att något måste 
göras. En viktig del var att åter få fart på ungdomsverksamheten. Ett beslut som fattades 
var att alla klasslärare på låg- och mellanstadium i kommunen skall informeras om att de 
får boka in sig kostnadsfritt på anläggningen. Alla ungdomsmedlemmar får spela gratis på 
anläggningen fram till kl. 16.00 vardagar fram till sommarlovet. Ett annat beslut var att 
försöka få arrangera Ungdoms-SM omgående. 
Skoghall stod därför som arrangörer för Ungdoms-SM på filt och EB. 120 startande 
trivdes bra i Skoghall och hemmaklubben ställde upp med sju orutinerade ungdomar som 
aldrig spelat SM tidigare. Trots detta fick vi till slut en Svensk mästare då Per Eriksson 
överraskade alla och vann EB tävlingen för Pojkar B. 
 

 
Margot Wallström och Lars-Erik Nilsson inviger ungdoms-SM 

 
Slutplacering i division 2 blev en tredjeplats efter Örebro och Borlänge. Skoghall ställde 
upp med ett lag i Göteborgsområdets reservserie division 2 och vann denna serie 
komfortabelt. 
Resterande filtbanor renoverades under året. En uppfräschning av EB-anläggningen 
genomfördes också. 
Den stora investeringen under året var dock att det äntligen skulle byggas en egen 
klubbstuga. Via egna medel och ett bidrag från Billeruds Sociala fond på 50 000 kronor 



inköptes en stuga från Jörnträ för 79 000 kronor i december månad. Bygglov ordnades 
raskt och byggnationen planerades till april 1991. 
Detta år genomfördes för första (och sista?) gången klubbmästerskap i svammel. Över 100 
floskler noterades i den beryktade ”Svarta boken”. Tolv av dessa kvalificerade sig till 
finalen där Per Eriksson, efter beslut av årsmötet, vann titeln som klubbmästare i 
Svammel. 
Ännu ett bra år ekonomiskt för anläggningen. 
 
1991 SM på Europabanan och Ny klubbstuga 
Lars-Erik Nilsson från Kil blir ny vice ordförande efter K-G Stoltz som slutar efter sju år 
på posten (alltså vice ordförande posten). Dessutom invals två nya ledamöter Lars 
Carlsson och Henrik Engström. Lennart Jonsson slutar efter elva år i styrelsen. 
Under våren och försommaren förbereds sommarens stora arrangemang, EB-SM. 
Samtidigt påbörjades arbetet med att bygga den efterlängtade klubbstugan. Stugan stod 
färdig efter sex månaders arbete och den totala kostnaden stannade på 120 000:-. Då hade 
även investerats i isolering och innerväggar samt ett larm. 
 

 
Patrik Ögren, Lars Carlsson o Stefan Andersson inleder arbetet med nya klubbstugan 

 

 
Taket äntligen på plats 

 



Dessutom fick EB-anläggningen en ansiktslyftning inför de stundande SM-tävlingarna. 
SM genomfördes utan problem, förutom ett elakt skyfall som dök upp lagom till sista 
finalvarvet. Många hemmaspelare deltog men den man minns är Stefan Björk som spelade 
suveränt i herrklassen med en guldmedalj som resultat. 
 

 
Stefan Björk – SM Guld 

 
Vid ungdoms-SM i Göteborg på Gullbergsbros banor nåddes också fina resultat. 
Värmland, bestående av tre Skoghallsspelare (Per Eriksson, Christian Larsson och Stefan 
Eriksson) vann distriktslagstävlingen. Per Eriksson tog brons på EB och silver på filten. 
Skoghall slutade tvåa i division 2 efter Borlänge. Reservlaget slutade trea i Göteborgs-
distriktets högsta reservserie. 
 
Den 31 augusti fyllde klubben 15 år och detta firades med sedvanlig jubileumstävling och 
efterföljande bankett. 
Trots dåligt väder första halvan av säsongen gick anläggningen mycket bra ekonomiskt. 
En stor anledning till detta var med säkerhet medias stora bevakning av EB-SM då 
anläggningen fylldes totalt veckorna efter tävlingen. 
Innebandysektionen vinner nu division 2 och avancerar till högsta serien. Skoghalls BGK 
kan anses som smått historiska som första bangolfförening som spelat i högsta serien i 
innebandy. 
 
1992 Renovering av kiosken och äntligen en redskapsbod  
Bernhard Burman avtackas vid årsmötet efter 15 års arbete i klubben, varav 10 år som 
styrelseledamot. Ny i styrelsen blir Per Lundström. 
 
Trots en hård satsning på seriespelet slutade laget tvåa efter Karlskoga i division 2, en 
besvikelse. Reservlaget fick återigen delta i seriesystemet och Skoghall ställde upp med ett 
lag i division 3 med en fjärde plats som resultat. 
 
 



 
Bernhard Burman slutar i styrelsen efter många års troget arbete 

 
Ett stort antal spelare ställde upp i EB-SM i Askim. Bäst lyckades Daniel Johansson med 
en 8:e plats. 
Per Eriksson tog SM guld på EB i Pojkar A i Karlskoga. 
Daniel Johansson ingick detta år i det svenska seniorlandslaget som spelade EM i 
Schweiz. Tyvärr blev det ingen topplacering för "Bjarne", men så blev han också bestulen 
på alla sina bollar precis innan tävlingen. 
 
Anläggningen fick en rejäl ansiktslyftning under året. Kioskbygganden helrenoverades 
med nytt golv i toalett och kioskdel. En ny vägg sattes upp mellan toalett o kök dessutom 
målades alla innerväggar och nya kiosk - o köksmöbler installerades. 
Den gamla materiallådan revs och istället uppfördes en redskapsbod på 10 kvm. 
Asfalten runt den nya klubbstugan revs upp och gräsmatta anlades. En ny servering mellan 
kiosk och klubbstuga förbereddes. Buskar och blommor planterades vid filtanläggningen. 
En utökad satsning på ungdomssidan genomfördes. Fritt spel på båda anläggningarna 
införs för alla ungdomar som löser medlemskort. Detta får som resultat nytt rekord i 
medlemmar, nämligen 320 st. 
Filtbanan började nu bli rejält sliten och diskussioner om att bygga en helt ny 
filtanläggning inleds. 
 
Sejouren i högsta innebandyserien blev tyvärr bara ett årig. Laget tillbaks till division 2. 
 
 
 



1993 Full fart på ungdomsverksamheten  
Ungdomsverksamheten utvecklas vidare. Veckans Bästa införs i maj månad och följs upp 
av Skoghallsmästerskap under sommarlovet. Stor succé som innebär många nya 
medlemmar och mycket stora startfält i ungdomstävlingarna.  
Seriespelet resulterade i en andra plats i division 2. 
Stefan Björk debuterade i seniorlandslaget då han fick delta i Nationscupen som spelades 
på Askims banor i Göteborg. Stefan lyckades utmärkt och slutade på en andra plats 
individuellt. Tyvärr fick Stefan inte chansen att delta i EM detta år som spelades just i 
Askim någon månad senare. 
Efter att ha löst den ekonomiska frågan genom bidrag från Billeruds Sociala Fond och 
Riksidrottsförbundet samt en höjning av det räntefria lånet från kommunen kan styrelsen 
fatta beslut om att beställa en ny filtanläggning av NIFO.  
När säsongen var över revs därmed de gamla banorna. Medlemmar fick här skriva upp sig 
på vilken bana man ville vara med och riva och de som fick sin ”hatbana” på sin lott kunde 
äntligen få utlopp för sina aggressioner och gå lös med släggan utan hämningar. De nya 
banorna tillverkades i fabriken i Malmö och transporterades upp med långtradare. Banorna 
lyftes sedan på plats med inhyrda kranbilar varefter NIFO finjusterade bandelarna och 
byggde på hindren. Allt arbete gick smärtfritt, förutom kranbilar som körde fast i gyttjan 
utanför anläggningen, och anläggningen var på plats innan den första snön föll.  
Skoghall ansöker om att få arrangera junior-EM 1995. 
 
Innebandy blir nu sist även i division 2 och degraderas än en gång. Innebandyn går detta år 
även ur bangolfklubben som sektion och bildar en egen förening, Skoghalls 
Innebandyklubb. SIBK hade nu en del problem, inte bara sportsliga utan även 
ekonomiska. Men i slutet av 90-talet blir det dock ny fart på föreningen och man får 
uppleva en enorm utveckling. Inom bara ett par år blir man Värmlands största 
innebandyförening. 
 
1994 Ny filtbana 
Efter ett hårt arbete med plattsättning står den nya anläggningen klar för spel 1 maj. 
Följande banor fanns nu på filtanläggningen. 1 - enkelport, 2 - sparbössa, 3 - synvilla, 4 - 
hål i backe, 5 - sidospel, 6 - vagga, 7 - vinkel, 8 - dropp, 9 - klack, 10 - fiskben, 11 - kulle 
med mittport, 12 - vallgrav, 13 - docering, 14 - lådbana, 15 - örkelljunga, 16 - blixt, 17 - 
gentleman, 18 - inslag. Bana 11, 12 och 16 var nya bantyper som föreningen själv tagit 
fram. 
 
Skoghall arrangerar Svenska Cupen på EB. Skoghallslaget gick till slutspel men åkte ut i 
kvartsfinalen mot Göteborg. 
Vid EB-SM i Gullbergsbro gick Stefan Björk och Daniel Johansson till slutspel, men båda 
åkte tyvärr ut i kvartsfinal. 
Vid ungdoms-SM lyckades Henrik Kihlgren bäst med en 8:e plats på EB. 
Nu blev äntligen Stefan Björk uttagen i EM-laget. EM som spelades i Grekland innebar 
stora svenska framgångar där herrlaget tog guld och Stefan erövrade en hedervärd 14:e 
plats individuellt. 
Div 2-laget slutade återigen på en andra plats. Även reservlaget i division 3 placerade sig 
som tvåa. 
 



Skoghalls Pensionärsförening, PRO erbjuds fri tillgång till banorna varje torsdag 
förmiddag vilket ger som resultat att ett stort antal pensionärer börjar spela på banorna. 
Staketet runt EB-anläggningen hade alltid varit ett problembarn. Det första gärdsgårds-
staketet satt bara uppe i ett par år innan det rasade ihop. Därefter fick vi ta över det gamla 
staketet som suttit runt Folkets Hus, men detta staket var illa åtgånget redan då och nu 
hade det definitivt gjort sitt. Därför fanns inget annat val än att sätta upp ett riktigt staket 
vilket också gjordes med hjälp av Hammarö Kommun. Fler buskar och planteringar vid 
filtbanan. Ny servering vid klubbstugan färdigställs. 
Ekonomiskt sett var året lyckat med ett överskott på 50000:- . Stor del i detta hade förstås 
den nya filtbanan.  
 
1995 Europamästerskap i Skoghall 
Seriespelslaget lyckades äntligen att vinna division 2 och avancera till division 1, näst 
högsta serien. 
Årets stora händelse är förstås Junior-EM på Skoghalls anläggningar. Det största 
arrangemanget hittills i klubbens historia. Innan tävlingarna startade hade förberedelserna 
pågått i två år.  
Arrangemanget gick helt smärtfritt, dels beroende på det stora antalet medlemmar som 
ställde upp i arrangörsstaben, dels beroende på att det var kanonväder under hela den två 
veckorsperiod som EM pågick. Mediebevakningen var mycket omfattande där VF o NWT 
hade stora artiklar dagligen. TV4 Värmland och SVT:s Tvärsnytt hade stora inslag såväl 
inför som under tävlingsdagarna. 
Alla som arbetat med arrangemanget konstaterade efteråt att det varit mycket jobbigt men 
fantastiskt roligt.  
Som grädde på moset tog Per Eriksson silver i herrjuniorklassen. Per var också med och 
förde fram Sverige till en guldmedalj i lag. 
 

 
Per Eriksson slår en av alla sina spikar under Junior-EM 

 



Stefan Björk deltog i två landskamper detta år. NM i Gladsaxe med en mycket fin fjärde 
plats i den individuella tävlingen och VM i Österrike som gav en 19:e plats individuellt 
och brons i lag. 
Nytt tak på klubbstuga och redskapsbod monteras under hösten. 
 
1996 20 årsjubileum 
Lars Broddevall slutar i styrelsen och Björn Jonasson övertar sekreterarposten.  
Seriespelslaget säkrade nytt kontrakt i sista omgången i division 1 och B-laget vann 
division 3 vilket innebar avancemang till tvåan.  
Vid SM-tävlingarna i Karlskoga och Kristinehamn lyckades Stefan Björk bäst med en 8:e 
plats på både EB och Filt. 
Internationellt detta år så spelade Per Eriksson Junior-EM i Holland och Stefan Björk i 
Senior-EM i Danmark. Bra insatser av båda med 19:e respektive 21:a plats. I lag blev det 
silver för Per och brons för Stefan. Stefan erövrade även ett lagguld vid NM. 
 
Stefan deltog även i NM med en guldmedalj i lag som resultat. 
Klubben firar 20 årsjubileum med stor fest i augusti. Alla gamla medlemmar inbjuds på 
jubileumsmiddag. Innan denna avverkas den sedvanliga jubileumstävlingen. Kvällen 
avslutas i klubbstugan med videouppspelning från dagens tävling och allmänt samkväm. 
En kall och regning försommar ersattes av ett sju veckor långt högtryck. Så trots 
ekonomisk "kris" i inledningen av säsongen gick året med ett litet plus. 
 
1997 Entrén fräschas upp  
Div 1-laget hamnade på tredje plats efter en trög inledning. Div 2-laget rasade ner i trean 
igen. Stefan Björk och Daniel Johansson dominerade i Weinheim tävlingen detta år då de 
tog hand om de två första platserna.  
Vid EB-SM slutade Stefan Björk på 8:e plats i seniorklassen och Robert Toresson på 6:e 
plats bland juniorerna. Vid ungdoms-SM i Jönköping lyckades Rickard Sonnö bäst med en 
8:e placering på filten. 
Robert Toresson ingick i det svenska juniorlandslaget som spelade EM i Holland. Brons i 
lag och 17:e individuellt blev facit. Stefan Björk spelade detta år både NM i Sverige 
(Askim) och VM i Schweiz. På NM slutade Stefan fyra individuellt och det blev där seger 
i lagtävlingen. VM gick sämre med en 58:e plats individuellt o 4:e plats i lag. 
 
Förslag framkommer under hösten om att bygga en Betonganläggning på den plats EB-
anläggningen ligger. Det har under flera år varit låg besöksfrekvens på EB-anläggningen 
och det känns som den spelat ut sin roll. Offerter framtas och byggnadslov söks hos 
kommunen. 
Iordningställande av entrén till banan påbörjades under hösten. 
Återigen en dålig inledning med uselt väder fram till midsommar följt av tio veckors bra 
väder och anläggningen gick med vinst än en gång. 
 
1998 Beslut om att bygga betonganläggning 
Ulf Kristiansson blir ny sekreterare. 
Vid ungdoms-SM nåddes flera fina resultat. På EB slutade Jesper Andersson 4:a i Pojkar 
A och Marcus Persson 5:a i Pojkar B. På filten blev Daniel Rudner 5:a i Pojkar A och 
Jonas Appelgren tog brons i Pojkar B. 



Skoghall slutade detta år på 4:e plats i division 1, fem poäng efter segrande Ludvika. B-
laget blev tvåa i division 3, fyra poäng efter Linköping. 
Efter att ha fått ett godkännande vid årsmötet, beslöt styrelsen under sommaren att 
genomföra bygget av en Betonganläggning. Finansiering var till stor del klar via bidrag 
från Billerud Sociala Fond, Hammarö Kommun, RF, och försäljning av EB-anläggningen 
samt egna medel. Resterande del finansieras via banklån. Hammarö kommun ställer 
dessutom upp med trädfällning, grävmaskin och transporter av material. Anläggningen 
beställs av NIFO-import och byggstart beräknas till våren 1999. Uddevalla BGK köpte 
EB-anläggningen för 80 000 kronor och hämtade den i slutet av sommaren. Markarbete 
påbörjas under hösten genom trädfällning och utmätning av banbäddar. Därefter inväntade 
vi kommunens grävmaskin, och väntade… 
Trots en dålig sommar gick banan bra och gav en vinst på 135000 kronor.  
 
1999 Betongbygget tar fart 
Inte förrän i slutet av april dök kommunen upp med den utlovade grävmaskinen vilket 
försenade arbetet påtagligt. En månad senare var utgrävningen av banbäddarna klara och 
grundarbete kunde påbörjas. Det blev också dags för vår uppgift att mäta ut och borra för 
över 300 plintar. Vi planerade detta arbete till helgen innan NIFO skulle komma och gjuta 
plintarna. Att det spöregnade hela denna helg var ju inte annat än väntat. Därefter följde 
förseningar från NIFO och själva banbyggandet kom inte igång förrän september månad. 
Medlemmarna jobbade dock hårt med alla markarbeten under sommaren och hösten. Över 
100 lastbilsflak med bergkross och matjord rallades ut på området, stora delar med hjälp 
av skottkärra. Att skyffla upp bergkross i skottkärran, rulla iväg den och tömma den för att 
sen skotta det på rätt plats var definitivt ett jobb ingen minns med glädje. Men när snön 
kom var alla banor på plats och den mesta jorden utrallad samt de flesta stenplattorna 
lagda. Dock återstod en hel del arbete och det stod nu klart att någon invigning inte kunde 
bli aktuell till säsongsstarten. 
 
Seriespelslaget gjorde en fin säsong i ettan med en andra plats som resultat. Seriesegern 
var mycket nära men City slog Skoghall på bättre snitt. 
Trots att vi nu bara hade Filtbanan att tillgå så gick anläggningen mycket bra denna säsong 
med en intäkt på 150 000 kronor i spel. 
 
2000 Betongbanan invigs 
NIFO  färdigställer anläggningen under maj månad. Samtidigt slutför klubbens 
medlemmar markarbetet där de sista momenten är att slutföra plattläggningen samt att så 
gräs. Budget för projektet hölls och kostnaderna stannade vid 800 000 kronor vilket 
innebar att banklånet aldrig behövde utnyttjas. 
Den 10 juni öppnas banan för allmänheten och den 30 juni spelas den första tävlingen, en 
deltävling i Svenska Bangolftouren. 
Svenska Bangolftouren, SBT, startas detta år och är tänkt som en riksomfattande tävling 
med sex kvaltävlingar på de sex arrangörernas banor och en final på neutral bana på 
allmän plats, ex köpcentrum. 
 
Seriespelslaget hade en tung säsong och slutade sexa i division 1 södra. Det var dock ingen 
risk för nedflyttning då det var 8 poäng ned till 7:e laget Asarum. Jönköping vann serien 
13 poäng före Skoghall.  
 



 
Plintarna på plats i banbäddarna 

 

 
Betonganläggningen klar för spel 

 
Lars Broddevall blir förbundskapten för juniorlandslaget denna säsong och tar med Jesper 
Andersson i laget till EM i Portugal. Jesper gör en bra debut med en 12:e plats i den 
individuella tävlingen och ett silver i lag. 
Värmlands Bangolfförbund läggs ned detta år och går in i Bergslagens BGF tillsammans 
med Dalarna, Gästrikland och Härjedalen. 
Trots en medioker sommar vädermässigt går anläggningen mycket bra med 250 000 
kronor i inkomster på spel. 
 



2001 25 års jubileum 
Styrelsen genomför en omorganisation där man istället för diverse kommittéer delar in alla 
uppgifter i olika ansvarsområden med en huvudansvarig för varje område. 
Dessutom görs en extra satsning på klubbtävlingarna för att åter få fart på verksamheten. 
Säsongen blev också mycket livlig tävlingsmässigt med ett stort antal deltagare vid 
klubbtävlingarna. 
 
Jesper Andersson var med och representerade Sverige i båda Nationscup och EM i Prag. 
Nationscupen som endast var lagtävling inbringade ett silver. På EM lyckades Jesper 
mycket bra och slutade trea individuellt samt tvåa i lag. 
Seriespelslaget slutade trea i division 1 södra denna säsong, 12 poäng efter segrande 
Nyköping. 
 
I augusti firades klubbens 25-års jubileum med en annorlunda och mycket lyckad Uppsala-
tävling där man utan att överdriva kan säga att stämningen var på topp. Efter tävlingen 
bjöds det på mat o dryck vid klubbstugan. 
Detta var då första hela säsongen med en filt- och betongbana. Anläggningarna var mycket 
välbesökta av allmänheten under säsongen vilket återigen innebar nytt rekord ekonomiskt. 
Betongbanan hade klarat sin första vinter bra förutom ett par plintar som sjunkit samt att 
färgen hade flagnat på några banor.  
 
2002 Utökad satsning på seriespelet 
Henrik Engström tar över sekreterarpennan. 
Efter flera år av arbete med att förbättra anläggningar och område känner styrelsen att det 
nu är dags att göra en utökad satsning på tävlingsverksamheten. 2001 gjordes som nämnts 
en lyckad satsning på klubbtävlingarna. Nu var det dags att satsa på övriga tävlingar, bl a 
seriespelet. Man försökte skapa bättre förutsättningar för A-laget och med en uttalad 
målsättning att sikta på elitserien. Dessutom anmäldes återigen ett B-lag efter flera års 
uppehåll. 
 
A-laget som detta år spelade i Växjö (filt), Jönköping (EB) och Askim (betong) var ytterst 
nära att klara målsättningen direkt, men trots mycket bra spel i sista omgången på 
betongen i Askim gick resultaten emot och Kungälv tog till slut hand om seriesegern. 
B-laget som fick starta i division 4 hade inga som helst problem att ta hem seriesegern. 
Motståndet var mycket svagt och bl a kan nämnas att laget vann en av matcherna med 99 
slag ! 
Ett stort antal ungdomar deltog i de verksamheter som ordnades, men det blev dock inget 
deltagande i ungdoms-SM denna säsong. 
Jesper Andersson debuterar i seniorlandslaget trots att han fortfarande var junior. Ett brons 
i lag blir det med hem i bagaget. 
I Junior-VM är Jesper med och tar lagguldet. Jesper hinner även med att ta individuellt 
silver och lagguld för juniorer i Nordiska Mästerskapen. Jesper blev även svensk 
juniormästare på EB och rankas välförtjänt detta år som bästa junior i världen. 
 
Ännu ett bra år ekonomiskt med rekordintäkter på spel, 290 000 kronor. 
 



 
Jesper Andersson har avslutat en bra runda under VM 

 
2003 Åter framgångar vid ungdoms-SM 
En Bingoallians skall startas i Skoghall med Bingohall i centrum. SBGK inbjuds att vara 
med och accepterar detta. 
Sedan betongbanans tillkomst har besöksunderlaget på anläggningen varit mycket stort 
och det fria spelet för alla ungdomar har därför skapat problem, speciellt på kvällar och 
helger då det varit extra mycket allmänhet på banan. För att råda bot på detta beslutar 
styrelsen att ungdomsmedlemmar endast får spela fritt på filtbanan under vardagar fram 
till 18.00. En väntad bieffekt av detta blev att medlemsantalet sjönk, men att det 
halverades var en kraftigare minskning än väntat. 
 
Inte heller detta år lyckades A-laget vinna seriespelet. Det blev tillslut en tredje plats 7 
poäng efter Jönköping. B-laget spelade nu i division 3 och slutade även de på en tredje 
plats, fyra slag efter segrande Hårdton 
Jesper Andersson hade en ny bra internationell säsong. VM guld i seniorlaget och EM 
brons och Guld i nationscupen i juniorlaget. Individuellt blev det en bronsmedalj i junior-
EM. Jesper blev även denna säsong svensk mästare på EB i juniorklassen.  
Nu blev det åter deltagande i ungdoms-SM och det blev med besked. Malin Björk i Flickor 
A tog guld på EB och silver på Filt, Andreas Nordström brons på EB i Pojkar A och 
Sebastian Mårtensson brons på filt i Pojkar C. 
 
2004 Renovering av filtbanan och seger i division 1 
Under året genomförs en stor renovering av de nu 10 år gamla filtbanorna då vi byter filt 
på samtliga 18 banor. Samtidigt passar vi på att skapa en del nya banlösningar för att få till 
lite omväxling. Bana 1 gjordes om till dubbelport, Bana 5 till enkelport i backe, Bana 6 till 



gentleman, Bana 10 till ränna,  Bana 11 till spång, Bana 12 (vallgraven) försvårades, bana 
15 till vagga och bana 17 till örkelljunga. Total kostnad 70 000 kronor.  
 

 
Filtbanan 2004 

 
Tävlingsmässigt ett mycket bra år med serieseger i division 1 som grädde på moset. Men 
det satt hårt inne och segern blev klar först när Jesper Andersson spikade sista banan på 
Kungälvs EB i den avgörande matchen mot Gullbergsbro. Matchen slutade oavgjort och 
Skoghall vann på totalt bättre slagantal. Äntligen tillbaks i högsta serien! 
Stefan Björk, Pontus Svensson, Mikael Lövgren, Lars Kvael, Ulf Kristiansson, Jesper 
Andersson och Marcus Persson var spelarna som ingick i laget denna säsong. Lars Kvael 
och Pontus Svensson var två välkomna förstärkningar som kommit till truppen inför 
säsongen. Båda spelade tidigare i Askim. 
B-laget slutar återigen på tredje plats fyra poäng efter seriesegrarna. 
Ungdomsverksamheten var aktiv detta år med många fina framgångar, speciellt i 
ungdoms-SM där vi fick totalt fyra medaljer. Andreas Ståhl, guld på EB i Pojkar B, 
Sebastian Mårtensson silver på filt i samma klass, Malin Björk brons på filt i Flickor A 
och så en bronsmedalj i distriktslagstävlingen där Bergslagens lag endast bestod av 
skoghallingar. 
Jesper Andersson, som nu blivit senior, är med och tar EM-guld i lag. Individuellt blev det 
en mycket imponerande fjärde plats, efter sudden spel om bronset. 
För första gången sedan betongbanans tillkomst blev det minus i bokslutet. Renoveringen 
av filtbanan var den största orsaken till detta. 
 
2005 Elitserien 
Det största som hände denna säsong var utan tvekan återkomsten till högsta serien. Senaste 
gången, 21 år tidigare, blev det respass omgående. Skulle laget lyckas bättre denna gång? 
Detta trots tuffare förutsättningar nu när elitserien endast bestod av sex lag och där två 
skulle tvingas lämna. En spelare från 1984 fanns kvar i laget, Lars Carlsson men nu i 
egenskap av lagansvarig och coach. Spelarmaterialet var detsamma som året innan 



förutom att Anders Gudmundstuen, tidigare silvermedaljör i Junior-EM för Norge, anslutit 
till truppen.  
Efter en svag inledande omgång på Tantogårdens filt fanns misstankar om att historien 
skulle upprepa sig. Men efter en bra andra omgång på EB i Malmö väcktes åter hoppet och 
den tredje omgången som spelades på våra egna betongbanor skulle kunna fixa kontraktet. 
Men resultatet blev inte som väntat och sista omgången på Uppsalas EB skulle bli 
avgörande. Laget presterade här en gedigen insats och kunde tillslut knipa fjärde platsen 
och rädda elitserieplatsen. Marginalen till bronset blev 3 poäng. 
Nya framgångar skördades vid ungdoms-SM i Motala. Berslagens distriktslag, som 
återigen endast bestod av Skoghallsspelare, slutade trea. Lars Sjöö som gjorde sitt första 
SM fick med sig två silvermedaljer i Pojkar B och Andreas Ståhl tog brons i samma klass 
på EB. 
Vid cupfinalen på betongen lyckas Stefan Björk få till ett otroligt resultat då han på sista 
rundan totalt slaktar det tidigare banrekordet på 22 slag när han går runt på ostraffbara 18 
slag! En fantastisk prestation som ingen annan klarat av och som gav gensvar i hela 
bangolfvärlden. 
 
En katastrofal inledning ekonomiskt på säsongen p g a dåligt väder. Men som så många 
gånger förr reparerades detta under senare delen av säsongen så att det gick någorlunda 
jämnt upp. 
 
 
 

Styrelsesammansättning de 30 första åren 
      

 1976 1977 1978 1979 1980 
Ordförande Göran Lundkvist Kurt Lövkvist Christer Sjöö Christer Nilsson Lars Broddevall 
Vice ordf   Christer Nilsson Kurt Lövkvist Henry Hansson 
Kassör Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Christer Nilsson 
Sekreterare Kurt Lövkvist Jan Karlsson Jan Karlsson Jan Karlsson Jan Karlsson 
Ledamot Bernhard Burman Christer Nilsson Kurt Lövkvist Stefan Andersson Stefan Andersson 
Ledamot Harry Holm Stefan Thorwaldh   Bernhard Burman 
Ledamot     Kurt Lövkvist 
Suppleant Christer Nilsson  Stefan Andersson Ture Eriksson Lennart Jonsson 
Suppleant Kjell Pettersson  Stefan Thorwaldh Erik Höög Anders Häll 
      
 1981 1982 1983 1984 1985 
Ordförande Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Stefan Andersson 
Vice ordf Christer Sjöö Christer Sjöö Christer Sjöö K-G Stoltz K-G Stoltz 
Kassör Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson 
Sekreterare Hans Haraldsson Hans Haraldsson Hans Haraldsson Jan Karlsson Hans Carlsson 
Ledamot Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Jan Karlsson 
Ledamot Bernhard Burman Bernhard Burman Tony Andersson Tony Andersson Bernhard Burman 
Ledamot Henry Hansson Tony Andersson Kjell Larsson Kjell Larsson Lennart Jonsson 
Suppleant Lennart Jonsson Lennart Jonsson Lennart Jonsson Lennart Jonsson Ulf Nilsson 
Suppleant Anders Häll Anders Häll Anders Häll Anders Häll Anders Häll 
      
 1986 1987 1988 1989 1990 
Ordförande Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson 
Vice ordf K-G Stoltz K-G Stoltz K-G Stoltz K-G Stoltz K-G Stoltz 
Kassör Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson 
Sekreterare Hans Carlsson Hans Carlsson Hans Carlsson Hans Carlsson Lars Broddevall 
Ledamot Jan Karlsson Bernhard Burman Bernhard Burman Bernhard Burman Bernhard Burman 
Ledamot Bernhard Burman Lennart Jonsson Lennart Jonsson Lennart Jonsson Lennart Jonsson 
Ledamot Lennart Jonsson Anders Häll Anders Häll Anders Häll Lars-Erik Nilsson 
Suppleant Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson 
Suppleant Anders Häll P-A Andersson P-A Andersson P-A Andersson P-A Andersson 
 
      



 1991 1992 1993 1994 1995 
Ordförande Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson 
Vice ordf Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson 
Kassör Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson 
Sekreterare Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall 
Ledamot Bernhard Burman Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson 
Ledamot Lars Carlsson Per Lundström Per Lundström Per Lundström Per Lundström 
Ledamot Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström 
Suppleant Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson Ulf Nilsson 
Suppleant P-A Andersson Jonas Räfting Jonas Räfting Jonas Räfting Jonas Räfting 
      
 1996 1997 1998 1999 2000 
Ordförande Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson 
Vice ordf Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson 
Kassör Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson 
Sekreterare Björn Jonasson Björn Jonasson Ulf Kristiansson Ulf Kristiansson Ulf Kristiansson 
Ledamot Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson 
Ledamot Per Lundström Per Lundström Per Lundström Per Lundström Per Lundström 
Ledamot Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström 
Suppleant Ulf Nilsson Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall 
Suppleant Jonas Räfting Jonas Räfting Jonas Räfting Rickard Backström Rickard Backström 
      
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ordförande Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson 
Vice ordf Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson 
Kassör Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson Christer Nilsson 
Sekreterare Ulf Kristiansson Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström Henrik Engström 
Ledamot Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson Lars Carlsson 
Ledamot Per Lundström Fredrik Skålberg Fredrik Skålberg Fredrik Skålberg Fredrik Skålberg 
Ledamot Henrik Engström Ulf Kristiansson Ulf Kristiansson Jesper Andersson Jesper Andersson 
Suppleant Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall Lars Broddevall 
Suppleant Jonas Räfting Rickard Backström Henrik Axelsson Henrik Axelsson Henrik Axelsson 
      

Antal år i styrelsen (inkl suppleant) per person 
Christer Nilsson 30 Jonas Räfting 8 Richard Backström 3 
Stefan Andersson 28 K-G Stoltz 7 Henrik Axelsson 3 
Lars Broddevall 24 Jan Karlsson 7 Stefan Thorwald 2 
Lars-Erik Nilsson 16 Ulf Kristiansson 6 Kjell Larsson 2 
Henrik Engström 15 Hans Carlsson 5 Henry Hansson 2 
Lars Carlsson 15 P-A Andersson 5 Jesper Andersson 2 
Ulf Nilsson 12 Kurt Lövkvist 5 Björn Jonasson 2 
Lennart Jonsson 11 Christer Sjöö 4 Ture Eriksson 1 
Bernhard Burman 11 Fredrik Skålberg  4 Kjell Pettersson 1 
Anders Häll 10 Hans Haraldsson 3 Harry Holm 1 
Per Lundström 10 Tony Andersson 3 Göran Lundqvist 1 
    Erik Höög 1 

 
Klubbmästare 

Filt 
1981 Hans Haraldsson 1982 Lars Broddevall 1983 Kjell Larsson 
1984 Göran Halvarsson 1985 Lennart Jonsson 1986 Stefan Andersson 
1987 Per-Anders Andersson 1988 Lars-Göran Munk 1989 Lars Carlsson 
1990 Christer Nilsson 1991 Lars Broddevall 1992 Lars Broddevall 
1993 Lars Carlsson 1994 Lars Broddevall 1995 Per-Anders Andersson 
1996 Ulf Kristiansson 1997 Christer Nilsson 1998 Stefan Björk 
1999 Stefan Björk 2000 Per-Anders Andersson 2001 Hans Carlsson 
2002 Hans Carlsson 2003 Lars Broddevall 2004 Hans Carlsson 
2005 Hans Carlsson     

EB 
1983 Lars Carlsson 1984 Lennart Jonsson 1985 Lennart Jonsson 
1986 Patrik Ögren 1987 Lennart Jonsson 1988 Kjell Larsson 
1989 ej spelat 1990 Per-Anders Andersson 1991 Stefan Björk 
1992 Magnus Andersson 1993 Stefan Björk 1994 Lars Broddevall 

Betong 
2000 Jesper Andersson 2001 Magnus Andersson 2002 Hans Carlsson 
2003 Mikael Lövgren 2004 Christian Mellqvist 2005 Christian Mellqvist 

 


