
 
 

   
  

Inledning 
 

Säsongen 2009 kändes väldigt smidig på något sätt. Känns som om varje del i klubben fungerar som 

den ska. Som vanligt har vi fått in en hel del nya ungdomar och haft ett bra deltagande i våra cuper. 

Seriespelslagen har gjort helt okay ifrån sig trots att vi är lite i ett generationsskifte. Även i år har vi 

varit representerade i landslagssammanhang. 

    

Men det är inte bara i spelartruppen som vi har lite generationsskifte. För några år sedan tackade 

Stefan Andersson för sig som ordförande och Fredrik Skålberg tog över. Och nu ska även Lars 

Broddevall lämna styrelsen. Brodde har dragit ett tungt lass och är en av de stora ledargestalterna i vår 

klubb. Nu blir det andra som får ta över mycket av det han gjort. Han kommer inte försvinna från 

klubben och om jag känner honom rätt så kommer han nog ändå ha åsikter om mycket. Och så tror jag 

inte han släpper betongtävlingen i första taget. På något sätt är det Broddes tävling. Men det minsta 

man kan göra är i alla fall att säga tack! Så, tack så mycket Brodde! 

 

På prat om betongen har vi nu under vinterhalvåret börjat planera för en ommålning och renovering av 

betongbanorna. Just nu vrids det och vänds det på den ekonomiska biten men förhoppningsvis så 

kommer allt att lösa sig, så vi har en snygg bana inför vår Internationella tävling och en bana som ser 

mer lockande ut för allmänheten. 

 

Henrik Axel Axelsson  

 

 

 
 



 

Ungdomsverksamheten 2009 

 
Innan sommarlovet hade vi introduktionsträningar av provapå karaktär för våra nya ungdomar samt 

vanliga träningar för våra äldre spelare. I år hade vi ganska många tjejer med under denna period vilket 

jag tycker är kul. 

Vi hade även en tjejkväll med en enklare form av tävling som avslutades med att äta pizza.   

 

Bangolfskolan drog som vanligt igång när sommarlovet började. Vi hade bra med deltagare i även i år. 

Dessa delades upp i en nybörjargrupp och en grupp för de med lite mer erfarenhet. Träning en gång i 

veckan och en deltävling på samma underlag. Bangolfskolan avslutades med finaler på varje underlag. 

Under fjolåret hade vi ett ovanligt talangfullt gäng som jag hoppas dyker upp även i år. Bland annat 

hade vi en kille som satte banrekord för nybörjare genom att gå 28 slag på filt. Det var på 

allmänhetshinder men är ändå det överlägset bästa resultatet vi någonsin haft. 

Så det finns säkert många namn som är tänkbara i framtidens seriespelslag. 

 

I år samlade vi även ihop ett gäng med gamla klubbor som legat nere i kiosken i minst tio år. Vi  

Renoverade dem och sålde dem till våra nybörjare för ett billigt pris. Det är ju mycket lättare att  

Spela och träna om man har sina egna grejer. 

 

Årets U-SM avgjordes på Uppsalas banor. 3st ledare (Danne, Coma och Katarina), och 7 ungdomar, 

Amanda Sjöö, Sebastian Ekängen, Adam Hedin, Marcus Ljungblad, Oscar Skoglund, Daniel Högström 

och Tommy Fröjd. Ungdomarna skötte sig bra hela veckan. Medaljer blev det också. 3 silver genom 

Amanda på filt & EB och Ljungblad på EB. 1 brons genom Ljungblad på Filt. 

 

I november bar det iväg till Jönköping för 5-mana distriktslagstävling med Mellansvenska BGF. 

Amanda Sjöö, Sebastian Ekängen, Adam Hedin och Marcus Ljungblad spelade i Mellansvenska 1:a 

laget som tog hand om 1:a platsen. Andreas Ekängen och John Hilmersson spelade i 2:a laget som kom 

5:a. Ledare på resan var Danne.   

 

Återväxten ser bra ut och vi ser fram mot ett intressant 2010. 

Vi är i dagsläget tre personer som driver vår ungdomsverksamhet och det ser på ett ungefär ut så här:  

Det är Hans ”Coma” Carlsson som ansvarar för våra ungdomstävlingar. Han bokför resultat och lägger 

in dem på nätet samt sätter upp tabeller nere vid vår anslagstavla.  

Daniel ”Danne” Sjöö planerar och reser till U-sm. och har hand om träningen för våra äldre ungdomar.  

Jag Henrik ”Axel” Axelsson tränar våra nybörjare samt ordnar med utskick och tränings/tävlings-

schema. 

 

Då har man sammanfattat ytterligare en gången säsong... 

 

Henrik Axel Axelsson & Hans Coma Carlsson 
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Tävlingsverksamheten 
I år har det genomförts 19 cuper på betong och 18 cuper på filt, betong på onsdagar och filt på 

fredagar. Utöver ar vi även haft tre olika klubbmästerskap samt mästarcupen. Deltagandet har varit lite 

vikande så vi får hoppas på ett uppsving 2010. Däremot har en hel del nya ungdomar debuterat i 

cuperna. För att försöka få fler deltagare på cuperna införde vi en bonus på 4 poäng varje cupomgång 

man deltog i, det kommer vi även att 

ha 2010. Flitigaste deltagaren var 

Marcus Ljungblad som endast missade 

fyra cuper och Uppsala KM och då ska 

man komma ihåg att han var på 

ungdoms SM en vecka, en guldstjärna 

till dig Marcus och hoppas fler får 

samma entusiasm som dig. Inga nya 

banrekord i år men som ni vet så är ju 

de svårslagna. Måste till slut skriva 

några ord om Stefan Björk, från att ha 

varit rätt så osynlig på våra banor 

under sommaren så dyker han upp mot 

slutet av säsongen spelar grymt bra, 

vinner ett antal cuper lägger sig etta i 

båda snittlistorna och vinner båda 

cupfinalerna. Vilken bangolfspelare du 

är hoppas du vill vara med lite mer 

framöver. 

 

Även i år hade vi stort deltagande i kombi SM (7 st.) med några framskjutna placeringar . I herrar 

oldtimer placerade sig Lars Broddevall på en delad 10:e plats efter en trög inledning första dagen. 

Malin Björk tog klivet upp till damsenior. Hon imponerade med sitt EBspel snittade 21,0 och hamnade 

till slut på en 6:e plats, bra gjort som debutant i seniorklassen. På herrjuniorsidan hade vi 4 stycken 

deltagare varav 3 stycken spelare placerade sig på topp 10. Lars Sjö blev 19:e Sebastian Mårtensson 

10:a, Dino Medenhodzic 4:a och sist men inte minst Filiph Svenson bärgade ett SM guld till Skoghall i 

överlägsen stil. Avslutningsvis så debuterade Erik Borgström i seniorklassen och hamnade på en 19:e 

plats efter en dålig start på tävlingen. 

 

Vi i Skoghall arrangerade för tredje året i rad en filtnationell tävling i augusti. För tredje året i rad så 

lyckas vi inte få det deltagande utifrån som behövs för att det ska bli en givande tävling. Därför har vi i 

styrelsen beslutat att inte arrangera denna tävling 2010. 

 

Internationellt sett var det ett bra år för Skoghalls bangolf (i år igen). Vid junior EM i (Waldshut) 

Tyskland hade vi två Skoghallsspelare med i år Dino Medenhodzic och Filiph Svensson. I lagspelet 

pressade Sverige hemmanationen ända in på mållinjen men förlorade till sist med två slag och fick 

nöja sig med silvermedaljen. Cupspelet för de individuella medaljerna fick en tråkig avslutning, då det 

inte gick spela färdigt pga. av regn. Utav de åtta spelare som var kvar så delades medaljer ut efter hur 

de låg rankade innan cupspelet började vilket innebar att Filiph fick med sig ännu en silvermedalj hem, 

men han hade nog velat gå vidare för guld. Dino vann 

sin första cupmatch men åkte sedan ut i  

åttondelsfinalen. 

På VM i Odense Danmark fick filiph hoppa in som 

reserv och som han gjorde det. I lagspelet sopade 

Sverige mattan med övriga och tog VM guld. I 

cupspelet så gick Filiph ända till final där han mötte sin 

lagkamrat Jonas Gustafsson och VM guldet avgjordes 

inte förens 5:e suddenbanan då filiph fick vika sig. 

Ännu en silvermedalj individuellt, men jag tror nog att 

Fille får fler chanser. 

Jag bifogar en sammanställning med resultaten från våra klubbtävlingar i detta häfte. Hoppas på ett 

nytt år med nya framgångar på både klubb-, nationell- och internationell nivå. Samt att man får återse 

alla gamla ansikten på våra tävlingar och att man får träffa några nya. 

 

Fredrik Skålis Skålberg 



 

Seriespel B-laget 2009 
Omgång 1 Malmö – EB 

Noll poäng och ett spelarsnitt som låg mellan 25,5 – 27,2 är inte mycket att skriva hem om, därför 

nämner vi heller inget mer om denna inledande omgång. 

 

Omgång 2 Sjöviken – Filt 

Det såg inte bra ut här heller efter första dagens spel på Hässleholms filtanläggning. Förutsättningarna 

var nu dock inte de bästa. Träningen regnade nästan bort helt och eftersom ingen av oss varit där 

tidigare, samtidigt som vi inte har det mest rutinerade laget, fanns det i alla fall förklaringar till att vi 

inte fick ihop några poäng under första dagen.  

Men under söndagen då regnet släppt och vi börjat bli lite mer bekanta med banorna så höjdes också 

spelkvalitén och vi fick med oss 4 mycket viktiga poäng hem från Skåne. 

 

Omgång 3 Akalla – Betong 

Inte heller denna anläggning hade någon av oss spelat på tidigare. Men det hade knappt de andra lagen 

heller så vår betongvana gav oss nu i stället lite fördelar. Vädret var dessutom riktigt bra så vi hann 

med att hitta bra spel på i princip hela anläggningen.  

Första dagen gav i och för sig bara 4 poäng, men då vi följde upp med tre rejäla matcher och 6 poäng 

sista dagen lyckades vi passera både Malmö och Gullbergsbro 2 och därmed klara nytt kontrakt. 

Riktigt bra spel av samtliga på dessa erkänt svåra betongbanor. 

Följande spelare deltog i B-laget denna säsong: Adam Hedin, Sebastian Mårtensson, Daniel Sjöö, 

Sebastian Ekängen, Malin Björk, Lars Sjö, Sebastian Ivarsson, Hans Carlsson, Erik Borgström, 

Marcus Persson. 

 

Sammanfattning av säsongen 

Målsättningen att hålla sig kvar i serien klarades av vilket då ger resultatet godkänt. Andra året i Div. 1 

med B-laget gav dock en något sämre tabellresultat. Men då hade vi en omgång på hemmaplan som 

gav full pott. I år spelade vi på i princip helt obekanta banor. Endast Malmös EB var något känd sedan 

tidigare.  

Våra spelare drabbas väldigt ofta av helt okända banor när det drar ihop sig till seriespel. Det finns två 

större orsaker till detta, dels att våra spelare är så pass unga att de inte hunnit med att spela så många 

anläggningar ännu, dels att vi tyvärr är ute alltför sällan och spelar tävlingar på andra banor.  

Under dessa förutsättningar är det extra starkt att klara av att spela på så pass hög nivå som vi gör med 

B-laget. 

 

Coach/Lars Broddevall 

 

 

Seriespel A-laget 2009 
 

Omgång 1 Örebro - Filt 
Starten av serien var nog en av de svettigaste matcher jag sett. Efter att vi spelat dåligt i början av 

matchen mot Örebro, så låg vi 14 slag efter. Sedan vet jag egentligen inte vad som hände, men vi 

hämtade in allt för att sedan tappa lite mot slutet igen. Tur att Bojan kom in i matchen på slutet och 

lyckades ännu en gång vända matchen till seger med 1 slag. Jag tror att denna början på serien var vad 

vi behövde för att känna att vi kunde vara med i toppen istället för att kämpa för ett nytt kontrakt. Vi 

fick det lilla självförtroende som behövdes. Filtspelet för övrigt under denna omgång gjorde att vi fick 

en bra start på serien. 

 

Omgång 2 Skoghall - Betong 
Om inledningen i Örebro var bra, så var hemmaomgången en besvikelse. Vi spelade inte uruselt men 

vi spelade tillräckligt dåligt för att inte få nog med poäng som vi normalt skulle kunna få här hemma. 

Har försökt att analyserat varför, men elitserien är en tuff serie och spelar man inte på topp så får man 

inget gratis trots att man är på hemmaplan. 

 

 

 

 

 



 

 

Omgång 3 Jönköping - EB 
 

I Jönköping hade vi trots allt chansen på medaljer i årets seriespel. Tycker att vi gjorde en hyfsad 

eternitomgång med 6 poäng som resultat. Tyvärr måste jag säga att de matcher vi förlorade, torskade vi 

i början på anläggningen. När vårt ankare kom ut var vi ca 5-6 slag efter och det är tufft att ta igen på 

Jönköpings lätta eternit. Vet inte riktigt varför vi började så dåligt i nästan varje match, men vi 

kämpade på och lyckades få till en fight om bronset i alla fall. Tyvärr behövde vi lite hjälp av de andra 

lagen och det fick vi inte. Resultatet blev en 4:e plats och det hade jag varit nöjd med om vi sagt det 

före seriestarten. Efter första omgången i Örebro, så trodde jag på medalj, kanske till och med silver, så 

helt nöjd är jag inte. 

 

 Resumé 

Året blev en klar förbättring gentemot fjolåret och det var positivt. Tyckte även att alla spelarna gjort 

vad man kan begära, tyvärr inte så jämna insatser dock. Mårten gjorde debut på hemmaplan och borde 

kanske fått någon mer chans i den omgången, men det är lätt att säga med facit i hand. Tror att kan vi 

få med en tränad Jeppe nästa år så ökar chanserna för att vi ska kunna ta en medalj igen. Vill även 

gratulera B-laget till att de lyckades hålla sig kvar i div1. Tack även till styrelsen som jag tycker gör ett 

jättebra jobb. Tack även Danne Sjöö för god frukost vid andra seriespelsomgången. 

 

Coach/Daniel Bjarne Johansson 

 

 
 

 
 

Elitserien omgång två i Skoghall 
 


