
                                                                 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 
 

Inledning 

Vi börjar bli gamla igen… 

För 12 år sedan startade min bangolfkarriär och till största berodde det på en slump. Jag, 

Fredrik Skålberg samt ett gäng till hade börjat arbeta med att väcka den slumrande föreningen 

Hammarö paddlarklubb till liv. Men en sommarnatt var det någon där och tände eld på 

klubbhuset. I eldsvådan totalförstördes, förutom stuga, även förrådet med alla kajaker. Och så 

var Hammarö paddlarklubbs historia definitivt över. 

Samma sommar följde jag med några kompisar till Skoghall för att spela minigolf och ta en 

fika. Redan i förhand räknade jag med seger. Jag var den enda i gänget som hade någon slags 

sportslig bakgrund. Jag hade spelat lite pingis, fotboll samt innebandy. Det slutade i 

förnedring. Dagen efter var jag där ensam och ”tränade”. Efter några träningar blev jag totalt 

besatt i det här med att slå en boll i ett hål. Med tiden glömde jag denna förlust. Men min 

bangolf karriär hade startat. Den gick spikrakt uppåt, sen planade det ut och sen blev jag bara 

sämre.  

Under kvällarna satt det ofta ett stort gäng samlat vid uteserveringen. Det kunde vara Choster, 

Brodde, Måns, Cärlan m.fl. Ämnet var inte allt för sällan gamla tävlingsminnen. Grabbarna 

hade ju passerat trettiostrecket. Givetvis var allt bättre förr och givetvis verkade ingen av 

ovanstående någon gång placerat sig sämre än på bronsplats under någon tävling.  

Det jag aldrig tänkte på då, det var att jag själv skulle bli en av de där som sitter på 

uteserveringen och pratar gamla bangolfminnen. Jag vill inte säga att min karriär är över. 

Tycker det låter alldeles för drastiskt. Men de kommande åren kommer jag inte kunna spela 

speciellt mycket. Man har familj nu och familjen går alltid först. Kanske kommer mina barn 

vilja spela bangolf en dag, kanske inte. De får bestämma.  

 

Men än finns det mycket att göra. Förra året tog vi ett silver i elitserien. Klubbens bästa 

placering någonsin. Men vårt a-lag kommer att behöva påfyllning i framtiden. 

Förhoppningsvis med någon/några från vår ungdomsverksamhet. Vi kommer med tiden också 

behöva nytt folk i styrelsen. För vi som sitter där i dag börjar bli lite ”gubbiga”. Vi behöver 

även en ny kiosk och hoppas komma igång med det förberedande arbetet till våren. Något 

datum för byggstart finns inte i dagsläget. Men om detta ska hända kommer det krävas att 

klubbens medlemmar är beredda att göra en insatts. Skoghall är storklubben från landet och 

kan vara det för att vi har haft samt har medlemmar som är beredda att arbeta för det.  

 

 

 



Ytterligare ett stort arbete vi har framför oss 

är den misslyckade målningen vi utförde 

som måste rättas till under 2011, när och på 

vilket sätt vet vi inte än.  

Utöver det kommer vi att vara arrangör för 

ungdoms-SM i aug.  

 

 

Slutligen ett par ord om vår ”Janne” nere på anläggningen, han har varit med oss ett antal år 

nu och förhoppningsvis även 2011. Alltid glad och hjälpsam, hoppas Skoghalls bangolf får ha 

dig kvar många somrar till. 

Henrik Axelsson 

Tävlingsverksamheten 

Det genomförts 17 cuper på betong och 18 cuper på filt, betong på onsdagar och filt på 

fredagar. Deltagandet har varit lite vikande några år i rad, så inför 2011 års säsong kommer vi 

göra om cupspelet. Mer om det kommer informeras på årsmötet. Via kommande förändringar 

hoppas vi på ett uppsving 2011. Däremot har en hel del nya ungdomar debuterat i cuperna. 

För att försöka få fler deltagare på cuperna har vi haft en bonus på 4 poäng varje cupomgång 

man deltagit i, den kommer vi att utöka till 5 på filten 2011. Flitigaste deltagaren i år igen var 

Marcus Ljungblad som endast missade 6 cuper av 35 möjliga, näst flitigast var Bertil Jensen 

som även han missade 6 cuper samt Uppsala KM. En stor eloge till er och hoppas fler får 

samma entusiasm som er då tävlingarna blir så mycket roligare med fler deltagare. Inga nya 

banrekord i år men som ni vet så är ju de svårslagna. Årets klubbmästare blev Sebastian 

Mårtensson på betong 84 slag över tre varv, klubbmästare på filten blev Ulf Kristiansson 96 

slag över tre varv. 

Även i år hade vi stort deltagande i kombi SM (6 st.) med några framskjutna placeringar. På 

herrjuniorsidan hade vi 3 stycken deltagare där Sebastian Mårtensson placerade sig bäst på en 

fjärde plats 4 slag ifrån segraren. Lars Sjö kom på en 9:e plats samt Sebastian Ekängen på 

10:e. I seniorklassen hade vi 3 deltagare där Ulf Kristiansson placerade sig bäst på en 15:e 

plats. Både Dino och Filiph debuterade i seniorklassen och slutade på 27 respektive 23 plats. 

Vi i Skoghall arrangerade för 11:e året i rad en 

internationell tävling på vår betonganläggning. Totalt 

deltog 101 spelare varav 15 stycken spelare ifrån 

Skoghall. Lägsta resultat samt vinnare i herrklassen 

blev Ulf Kristiansson med det mycket fina resultatet 

159 slag över 6 varv (26,5 i snitt). Lars Kvael och 

Stefan Björk blev 2:a respektive 3:a. I 

herrjuniorklassen vann Sebastian Mårtensson. 

 

Internationellt sett var vi välrepresenterade i år igen. Vid Junior VM i ryska Sochi hade vi två 

Skoghallsspelare med, Sebastian Mårtensson och Sebastian Ekängen. I lagspelet slutade 

Sverige på bronsplats efter en kamp om silvret mot Italien.  Individuellt slutade Mårtensson 

37:a och missade cupspelet, Ekängen vann sin första match men förlorade den andra och 

slutade därmed på en delad 9:e plats. 



På EM i Italienska Predazzo deltog skoghallsspelarna Ulf Kristiansson och Filiph Svensson, 

utöver dessa var även Stefan Björk och Lars Kvael med i ledarstaben. Det gick dock ej något 

vidare i Italien, herrarna slutade på en 5:e plats i lagtävlingen. Till final och cupspelet hade 

Ulf kvalificerat sig men åkte ut i första omgången. Hoppas på nya chanser för 

Skoghallsspelarna 2011! 

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 Skålberg 

 

Ungdomsverksamheten 2010. 

Tävlingarna drog igång i april med 5-mana juniorer i Karlskoga där Mellansvenska lag 1 blev 

2:a och 2a laget blev 4:a. I 1a laget spelade Lars Sjö, Marcus Ljungblad, Sebastian Ekängen 

och Sebastian Mårtensson. 

I juni drog Bangolfskolan igång då sommarlovet började. Vi hade lite färre deltagare i år, men 

ändå klart godkänt. Dessa delades upp i nybörjargrupp och en grupp för de lite mer erfarna. 

Träning en gång i veckan och en deltävling på samma underlag. Bangolfskolan avslutades 

med finaler på varje underlag. Ledarna var Danne, Axel och Coma.  

 I juli var det dags för vår internationella betongtävling. I ungdomsklassen blev Daniel 

Högström 2:a och Tommy Fröjd 3:a. 

Under augusti hade vi 2 st. juniorer som hade blivit uttagna till Juniorlandslaget. Sebastian 

Mårtensson och Sebastian Ekängen. Resan bar av till Ryska staden Sochi, för spel i J-VM. 

Svenska laget tog en bronsmedalj i lagtävlingen. Individuellt placerade sig Ekängen på en fin 

9:e plats och Mårtensson på en 37:e. 

Augusti var även månaden då Ungdoms-SM spelades där vi deltog med 6 st. ungdomar. 

I början av september fick vi beskedet att 

Skoghall får arrangera U-SM 2011. 

Under november var våra ungdomar i 

Vänersborg för 5-mana distriktslagstävling för 

juniorer med Mellansvenska BGF. Deltagare 

var Rikie Steen, Marcus Ljungblad, Andreas 

Ekängen och Tommy Fröjd. Ledare på resan 

var Danne.   

Ungdomssektionen ser fram mot ett intressant 

2011. 

Hans ”Coma” Carlsson. 

 

 

 



UNGDOMS SM 2010 

Denna gång bar det av till Eskilstuna och 

Fröslundas filtanläggning, ledare på resan var 

Danne och Amanda.  

Vi åkte iväg med 6 st. ungdomar, dessa var 

Marcus Ljungblad, Rikie Steen, Tommy Fröjd, 

Andreas Ekängen, Henrik Andersson och John 

Hilmersson av dessa var 4 debutanter. 

Det blev som vanligt en lugn vecka då våra 

ungdomar skötte sig bra. 

 vid lagtävlingen blev det 2 pallplatser för Skoghall: Rikie 1:a och Tommy 3:a. 

 Individuellt fick vi 1 medalj med oss hem detta var Tommy som blev 2:a i PB, övriga 

placeringar var: Marcus Ljungblad 9:a och Rikie Steen 17:e i PA, Andreas Ekängen 4:a i PB 

och Henrik Andersson 4:a i PC, John Hilmersson åkte tyvärr hem pga. personliga orsaker så 

han spelade inte den individuella tävlingen. 

BRA JOBBAT UNGDOMAR! 

Jag vill även tacka Carl-Erik Andersson och Lars Ekängen för hjälpen under veckan. 

Danne Sjöö 

 

B-laget 

Första omgången genomfördes på 

Granhyddans filtbanor som är belägna 

alldeles intill landets absoluta sydspets. 

Och givetvis var det så att just denna helg 

bjöd Smygehuk på landets sämsta väder i 

form av regn och kyla samtidigt som det 

var 28 grader varmt i Haparanda. Vi 

inledde seriespelet lika dåligt som vädret 

och efter lördagens tre matcher var vi utan 

poäng. När vi så även åkte på en torsk i 

söndagens första match kändes det rätt 

hopplöst. Men vi reste oss rejält och avslutade med tre riktigt bra rundor som resulterade i att 

vi i alla fall fick med oss 4 poäng hem till Värmland. Erik Borgström och Sebastian 

Mårtensson omgångsbästa i laget med 35,3 i snitt. 

 Lite kortare resa var det till andra omgången då vi inte 

behövde ge oss iväg längre än till Lunserudsvägen i Skoghall. 

Inte helt oväntat blev poängskörden bättre på hemmaplan. Fem 

vinster gav 10 friska poäng och vi tog ett kliv uppåt i tabellen 

som innebar att vi nu var på lite säkrare mark. 

Sebastian Mårtensson och Lars Sjö bäst i laget på 28,9 resp. 

29, 1.  



 

Så inför sista omgången på Gullbergsbros EB tittade vi inte bakåt utan hade siktet inställt på 

seriens bronsplats som fanns inom räckhåll. Och efter en vinst i första matchen kändes det 

definitivt som att vi inte skulle behöva dras in i nedflyttningsstriden. Men indragna blev vi 

och det med besked. Fem raka förluster, samtidigt som lagen efter plockade oväntade poäng, 

innebar att vi helt plötsligt inför sista matchen låg under strecket. Vi var därmed tvingade att 

vinna sista matchen för att säkra kontraktet. Och vann gjorde vi med besked. Segermarginalen 

i avslutningsmatchen skrevs till hela 1 slag. Puh, det var på håret, men vi behöll platsen i Div. 

1 och får en ny säsong på denna nivå där vi trots allt bör befinna oss med detta lag. Sebastian 

Mårtensson och Sebastian Ekängen lagets bästa i Göteborg på 23,6 resp. 23,7. 

I laget spelade denna säsong Daniel Sjöö, Erik Borgström, Hans Carlsson, Lars Sjö, Sebastian 

Ekängen, Sebastian Mårtensson, Malin Björk, Markus Ljungblad. 

Lars Broddevall 

 

Årsberättelse A-lag Skoghall bangolfklubb 

 

Tja, vad skall man säga: Gött mos är väl ett bra uttryck, eller hur… 

Vi började året med en filtomgång som hette duga och hamnade direkt med i täten. Jeppe 

spelade som en gud, Fille satte banrekord och Marve visade att han hade behållit toppformen 

från ifjol. Betongen var en stenskön omgång med viktiga segrar vid rätta tillfällen, t.ex. mot 

Södertälje där Räkan och Marve drog allt in från bana nio och vi hämtade in ett underläge på 

säkert en 10-13 slag. När sedan allt skulle avgöras la man eterniten inomhus i Eskilstuna och 

där försvann tom alla realistiska chanser att få vinna guld. Men vad blev kontentan av detta 

jag nu skrivit. 

 

Jo, vi tog: 

SILVER!!!!!!!!! 

En skön milstolpe i Skoghallsklubben. 

 

Jag tänker inte skriva mer om denna 

säsong för nu skall arbetet börja för att 

kanske kunna få kämpa för guldet nästa 

säsong.Vill bara säga att det har varit en 

fröjd och se alla spelare i år men måste nog höja lite extra för Jeppe och Marve denna säsong 

som har varit helt fantastiska i sin jämnhet och tända till lite extra vid jämna matcher. Enda 

minuset på spelarsidan var den där skåningen som behaga att åka på semester när det som 

mest gällde, men då har vi haft Dino, Mårten, Gudmund och förstås Guffe Gaston som 

kommer att visa ännu mer nästa år. 



Vill även tacka Stefan Björk som kom in i sista omgången med bra spel och hoppas nu att vi 

kan få den stöninge oxen att ta tag i klubban lite mer. 

Styrelsen har ställt upp grymt bra i år och jag hoppas att vi kan ta oss till Selma ett år till, så 

tack för er support och “hjälp” med extra möte osv. inför sista omgången. 

Skickar även ett stort tack till Lasse Broddevall som skött B-laget förnämligt och sett till att vi 

har ett lag i ettan även nästa år. Primus är som en mentor och har hjälpt till även med 

diskussioner gällande a-lag och det har varit ett bra stöd. 

Så nu jävlar jobbar vi för 2011.… 

Tack från mig… Captain Bjarne… 

 

 

 

 

 

 

 

VI SES 2011!! 

HÄLSNINGAR SKOGHALLS BANGOLFKLUBBS STYRELSE 



KLUBBRESULTAT 2010 

              KM BETONG 2010 
 

CUP FINAL BETONG 2010 
14 DELTAGANDE 

    
TOTALT 42 DELTAGANDE UNDER SÄSONGEN 

 
     

        OLD BOYS 
     

 
A-FINAL 

      1. Göran Halvarsson 31 37 33 
 

101 
 

  
      

2. Bertil Jensen 37 36 30 
 

103 
 

1. Sebastian Mårtensson 29 31 28 
  

88 

3. Lars Peter 47 45 48 
 

140 
 

2. Dino Medenhodzic 30 31 32 
  

93 

      
 

3. Lars Sjö 34 30 32 
  

96 

UNGDOM 
     

 
4. Tommy Fröjd 34 32 34 

  
100 

1. Daniel Högström 34 33 29 
 

96 
 

5. Marcus Ljungblad 36 29 35 
  

100 

 
     

 
6. Daniel Högström 37 30 34 

  
101 

HERRJUNIORER 
     

 
7. Sebastian Ekängen 37 31 34 

  
102 

1. Sebastian Mårtensson 26 31 27 
 

84 
 

8. Hans Carlsson 36 36 33 
  

105 

2. Sebastian Ekängen 31 28 31 
 

90 
 

9. Bertil Jensen 37 32 39 
  

108 

3. Marcus Ljungblad 38 32 30 
 

100 
 

  
      

 
     

  
      

HERRAR 
     

 
B-FINAL 

      
1. Ulf Kristiansson 30 30 29 

 
89 

  
      

2. Dino Medenhodzic 34 30 31 
 

95 
 

1. Marcus Persson 36 35 26 
  

97 

3. Marcus Persson 33 34 30 
 

97 
 

2. Christer Nilsson 36 37 27 
  

100 

       
3. Daniel Sjöö 38 31 36 

  
105 

       
4. Andreas Ekängen 33 38 36 

  
107 

       
5. Göran Halvarsson 41 36 34 

  
111 

KM filt 2010 
 

6. Peter Silling 41 35 36 
  

112 

22 DELTAGANDE 
      

7. Rikkie Steen 43 35 41 
  

119 

       
8. Erik Borgström ets ets ets 

  
ets 

OLD BOYS 
      

9. John Hilmersson ets ets ets 
  

ets 
1. Göran Halvarsson 30 37 47 

 
114 

  
    

  2. Eve Folkesson 38 47 43 
 

128 
 

HALVTIDSFINAL 
    

 
 

3. Bertil Jensen 42 43 44 
 

129 
 

1. Stefan Björk 
    

  
 

     
 

2. Lars Sjö 
    

  UNGDOM 
     

 
3. Sebastian Ekängen 

    
  1. Marcus Ljungblad 42 35 41 

 
118 

 
4. Daniel Högström 

    
  2. Tommy Fröjd 39 43 42 

 
124 

  
    

  3. Oskar Skoglund 40 51 37 
 

128 
 

CUP FINAL FILT 2010 

 
     

 
TOTALT 34 DELTAGANDE UNDER SÄSONGEN 

HERRJUNIORER 
     

        1. Sebastian Ekängen 48 41 34 
 

123 
 

A-FINAL 
      2. Lars Sjö ets ets ets 

 
ets 

 
1. Erik Borgström 32 29 34 30 

 
125 

 
     

 
2. Göran Halvarsson 34 31 30 32 

 
127 

 
     

 
3. Sebastian Mårtensson 26 37 36 32 

 
131 

HERRAR 
     

 
4. Marcus Ljungblad 37 35 32 32 

 
136 

1. Ulf Kristiansson 26 34 35 
 

95 
 

5. Sebastian Ekängen 38 35 33 34 
 

140 
2. Dino Medenhodzic 32 36 34 

 
102 

 
6. Eve Folkesson 33 37 41 38 

 
149 

3. Peter Silling 46 38 32 
 

116 
 

7. Daniel Sjöö 36 32 44 38 
 

150 

 
     

 
8. Lars Broddevall 37 45 33 39 

 
154 

DAMER 
     

 
9. Hans Carlsson 41 43 ut ut 

 
ut 

1. Amanda Sjöö 51 47 53 
 

151 
  

      

       
B-FINAL 

      
UPPSALA KM 2010     

    
1. Dino Medenhodzic 42 34 29 23 

 
128 

19 DELTAGANDE 
      

2. Lars Sjö 31 30 35 33 
 

129 
FINAL 

      
3. Ulf Kristiansson 43 28 35 33 

 
139 

1. Ulf Kristiansson 
      

4. Christer Nilsson 37 33 37 42 
 

149 
2. Erik Borgström 

      
5. Daniel Högström 41 34 43 34 

 
152 

3. Sebastian Ekängen 
      

6. Bertil Jensen 41 41 46 40 
 

168 
MÄSTARCUPEN 2010 

      
7. Kurt Lövkvist 56 51 42 39 

 
188 

8 DELTAGANDE 

      
8. Stefan Björk ets ets ets ets 

 
ets 

Daniel Högström 
    

9. Tommy Fröjd ets ets ets ets 
 

ets 
Sebastian Ekängen 

          
 

Marcus Ljungblad 
      

HALVTIDSFINAL 
      Sebastain Mårtensson 

      
1. Hans Carlsson 

      Göran Halvarsson 
      

2. Sebastian Mårtensson 
      Amanda Sjöö 

      
3. Dino Medenhodzic 

      Ulf Kristiansson 
      

4. Sebastian Ekängen 
      



 


