
                                                                 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 

Inledning 
 

Skoghalls bangolfklubb har haft ett fantastiskt verksamhetsår, både tävlingsmässigt och 

ekonomiskt. Om jag inför säsongen 2011 påstått att vi skulle kamma hem hela 21 

mästerskapsmedaljer hade nog många dragit lite på mungipan och frågat sig om jag inte är tokig. 

Men det hände. 

  Inför denna säsong beslutade styrelsen att höja spelpriset från 30 Kr till 40 Kr för vuxen. Det föll 

väl ut. Ingen har klagat och antalet besökare har inte minskat. God ekonomi är en förutsättning för 

att vi ska kunna bedriva verksamheten på en fortsatt hög nivå, samt för att kunna planera framtida 

investeringar. En ny kioskbyggnad är en sådan då vi vuxit ur vår nuvarande kiosk. 

 

Arbeten som gjorts under året har varit. 

 Införande av nytt kassaregister 

 Plattor runt banorna tillsnyggade och iordningsställda  

 Rabatten bana 5 (betongen) iordningställd med nya perennerväxter 

 Slipersmur anlagd på betongområdet 

 Häckklippning 

 Modifiering bana16 

 Ny tävlingstavla gjord 

 Renovering filtbanor 

 

Arbeten som återstår till nästa säsong är bl.a. lägga plåttak på trädgårdsbodden, måla 

betongbanorna, lägga plattgång ifrån bana 18 betongen mot kiosken, anlägga en stenmur, anlägga 

vindskydd vid utvalda betongbanor, göra en bättre passage upp till betongbanans publikplats och 

slutligen förhoppningsvis börja arbetet med en ny kiosk under hösten. 

 

Säsongen som var arrangerade vi också Ungdoms-SM. Detta föll mycket väl ut och vi fick beröm 

både ifrån deltagare samt Svenska bangolfförbundet vilket värme då det har lagts ner så mycket tid 

och arbete. 

 

Styrelsen har haft ett tiotal protokollförda styrelsemöten 2011 samt den årliga konferensen i Sunne 

där vi bl.a. diskuterade ekonomi, kommande arbeten samt ny kiosk. 

 

Under 2011 har vi haft två anställda: dels Samuel via fas 3 och som vanligt vår ständigt trogne 

Janne Sundström. Dessa två har skött anläggning ypperligt. Utöver detta har ett flertal personer 

som inte spelar golf ställt upp i kiosken. Ett stort tack till er. 

Skoghall är storklubben från landet och då vi har medlemmar som ställer upp för föreningen även 

om man inte längre är aktiv. 

Fredrik Skålberg 

 

 



Tävlingsverksamheten 

2011 har det genomförts 18 kvällstävlingar på betong och 19 cuper på filt, betong på onsdagar och 

filt på fredagar. Deltagandet har varit lite vikande några år i rad varför vi inför den här säsongen 

gjorde lite förändringar i våra klubbtävlingar. Förändringarna slog väl ut och trenden är bruten. 

Dock kommer vi att fortsätta vårt förändringsarbete då det bland annat uppkom diskussioner om 

regelverket för deltagande vid finalspel samt att det var dåligt uppförande vid den avslutande 

tävlingen mästarcupen, den kommer vi att lägga ner 2012. I stället för mästarcupen kommer det att 

införas en annan tävling. Mer om det kommer informeras på årsmötet. Via kommande 

förändringar hoppas vi på ytterligare ett uppsving 2012. Positivt är att vi även i år haft en hel del 

nya ungdomar som debuterat i våra klubbtävlingar. 

Flitigaste deltagarna i år var Marcus 

Ljungblad på filt, tre missade cuper. 

På betongen var det Christian 

Mellqvist samt Henrik Andersson som 

endast missade två tävlingar. En stor 

eloge till er och hoppas fler får samma 

entusiasm som er då tävlingarna blir 

så mycket roligare med fler deltagare. 

Bästa snittet på betongen hade Dino 

med ett snitt på 28,71 över 14 varv. På 

filten var det Ulf som spelade bäst 

med ett snitt på 32,21 över 24 varv. 

Årets klubbmästare på betong blev 

Dino Medenhodzic, 91 slag över tre 

varv. Klubbmästare på filten blev 

Sebastian Ekängen 104 slag över tre 

varv.        Finalister i Uppsala KM 

 

I år hade vi fyra spelare som 

deltog i kombi SM, två 

mindre än 2010 men vilket 

gäng det var. På 

herrjuniorsidan hade vi 3 

stycken deltagare där 

Sebastian Ekängen kammade 

hem guldet ett slag före tvåan. 

Sebastian Mårtensson kom på 

en tionde plats med mycket 

bra spel på eterniten dock 

stämde filtspelet sämre, 

Sebastian Ivarsson slutade på 

11 plats.      

 

 

 



I seniorklassen hade vi 1 deltagare Filiph Svensson. Från att ha debuterat som senior 2010 och 

kommit på en 23 plats så utklassade han allt och alla i år och tog sin guldmedalj, 22 slag före 

tvåan. Utöver de här två gulden, tog Skoghall med sig ett tredje guld hem. Det var i tremannalag 

där Filiph, Ekängen och Mårtensson vann före 

Tyresö med tio slag.   

I år deltog vi även med ett lag i svenska cupen på 

filt som är en ny tävlig. Där deltog Dino, Sebastian 

Ekängen, Sebastian Ivarsson samt Jeppe, Coach 

var Danne Sjöö. Det slutade med medalj även här, 

Skoghall tog hem bronspengen i en avgörande 

match mot Sundsvall. 

Vi i Skoghall arrangerade för 12:e året i rad en 

internationell tävling på vår betonganläggning. 

Totalt deltog 100 spelare varav 13 stycken spelare 

ifrån Skoghall. Lägsta resultat samt vinnare i 

herrklassen blev Dino Medenhodzic med det mycket fina 

resultatet 161 slag över 6 varv (26,8 i snitt). Ulf 

Kristiansson, Lars Kvael och Stefan Björk blev 2:a, 3:a 

respektive 4:a. I herrjuniorklassen vann Sebastian Ekängen. 

 

Internationellt sett var vi välrepresenterade i år igen. Vid Junior EM i italienska Naturns hade vi 

tre Skoghallsspelare med, Sebastian Mårtensson, Sebastian Ivarsson och Sebastian Ekängen. I 

lagspelet slutade Sverige på silverplats efter en kamp om guldet mot Tyskland.  I slagtävlingen 

slutade Mårtensson 9:a, Ekängen på 14:e, och Ivarsson som nummer 38 och missade cupspelet. 

Tyvärr så lyckades varken Ekängen eller Mårten gå vidare i cupspelet. 



VM gick på hemmaplan i år, vid Tantogårdens banor i Stockholm. Där deltog Skoghallsspelarna 

Ulf Kristiansson och Filiph Svensson i Sveriges landslag och Lars Kvael och Anders 

Gudmundstuen i det norska landslaget. Det svenska landslaget svarade upp till förväntningarna 

och tog hem lagguldet 21 slag före Tyskland. Våra norrmän spelade bäst i norska landslaget som 

slutade på en 12:e plats. I det individuella slagspelet tog Filiph GULD två slag före Marco 

Henning Tyskland. Ulf slutade på en hedrande 9:e plats tre slag ifrån bronspengen. I Matchspelet 

lyckades Ulf vinna sin första match men åkte dock ut i åttondelsfinalen, Filiph hade nog svårt att 

ladda om efter guldet och åkte ut i första matchen.  Hoppas på nya chanser för Skoghallsspelarna 

2012! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2011. 

Tävlingarna drog igång i februari med 5-mana juniorer i Eskilstuna där Mellansvenska lag 1 blev 

1:a och 2a laget blev 3:a. I förstalaget spelade Sebastian Ekängen och Tommy Fröjd. I andralaget 

spelade Amanda Sjöö och Markus Ljungblad. 

I juni drog Bangolfskolan igång då sommarlovet började. Vi hade 27 st. deltagare i år, klart 

godkänt. Dessa delades upp i en nybörjargrupp och i en grupp för de lite mer erfarna. Det var 

träning en gång i veckan samt en deltävling på samma underlag som man hade tränat på. 

Bangolfskolan avslutades med en kombitävling innan skolan drog igång igen. Ledarna har varit 

Danne, Axel, Coma, Mårten och Amanda 

I juni spelade Sebastian Ekängen Nationscupen för Juniorer i Italienska Naturns. Sverige spelade 

hem ett silver. 

 I juli var det dags för vår internationella betongtävling. Där i ungdomsklassen blev Andreas 

Ekängen 2:a , Markus Ljungblad 4:a, John Hilmersson 8:a och Henrik Andersson 10:a. 

I augusti spelades Ungdoms-SM på hemmaplan där vi deltog med 8 stycken ungdomar. 

Under november var våra 

ungdomar på BGK Linjens 

banor för 5-mana 

distriktslagstävling för 

ungdomar med 

Mellansvenska BGF. 

Jonathan Elfström, Marcus 

Ljungblad, Andreas Ekängen 

och Tommy Fröjd spelade 

till sig en bronspeng. 

Ungdomssektionen ser fram 

mot ett intressant 2012. 

 

 

Hans ”Coma” Carlsson. 

 

UNGDOMS SM 2011 

USM arrangerades i Skoghall 1 – 7 augusti. Vi ställde upp med 9st spelare dessa var: 

Marcus Ljungblad, Tommy Fröjd, Andreas Ekängen och Jonathan Elfström i pojkar A. 

Albin Johansson och John Hilmersson i pojkar B. 

Josefine Fröjd i Flickor B samt Henrik Andersson i pojkar c. 

Innan tävlingarna startade så hade vi ungdomsledare en förhoppning att vi skulle kunna ta 4 

medaljer. MEN så fel vi hade, när veckan var slut så hade Skoghalls ungdomar tagit 8 medaljer 

fördelat på: 3 guld, 1 silver och 4 brons. Medaljörerna var: 



Marcus Ljungblad guld på 

filt. 

Tommy Fröjd guld på 

betong 

Henrik Andersson guld på 

betong (se bild) 

John Hilmersson silver på 

betong 

Andreas Ekängen brons på 

filt 

Albin Johansson brons på 

filt 

Josefine Fröjd brons på filt 

och betong            

Man kan säga att USM 2011 blev en stor succé för Skoghall som förening och som arrangör! 

Det enda som var en besvikelse var det dåliga deltagandet ifrån övriga föreningarna, men det är 

tyvärr så det ser ut i bangolfsverige nu för tiden. 

Men vi tar nya friska tag och satsar mot USM 2012 som går i Göteborg med Tuve tigers som 

arrangör. 

Jag vill avsluta med att ge ett stort tack till alla som hjälpte till under USM veckan. Utan er hade 

det aldrig blivit ett så lyckat USM. 

Danne Sjöö 

 

 



Årsberättelse B-lag Skoghall bangolfklubb 

I likhet med året innan spelades första omgången på filtbanor i Skåne, ifjol Granhyddan, nu BKG 

Linjens banor i Landskrona. En annan likhet var att vi fick med fyra poäng hem i bagaget. 

Skillnaden var att vi denna säsong presterade riktigt bra filtspel men hade inte riktigt flytet med 

poängen. Lagen som besegrades var slutlige seriesegraren Kungälv och Växjö. Topp tre i laget var 

Sebastian Ekängen 34,0, Sebastian Mårtensson 36,4 och Daniel Sjöö 37,7.  

Noteras kan att Tommy Fröjd gjorde sin seriespelsdebut här. Han gjorde det också bra med spel i 

alla matcher och ett snitt på 39,0. Vi hade även en comeback i laget då Christian Mellqvist åter var 

med i spel. Lite ringrost fanns där. 

Andra omgången spelades på Betong. För ovanlighetens skull inte på hemmabanor utan denna 

gång på Askims anläggning. Inte spelade vi något sämre för det. Vi fick med oss 10 poäng hem 

efter riktigt vasst spel trots stundtals dåliga väderförhållanden. Förlusterna kom i första matchen 

mot Jönköping 2 och i sista mot Granhyddan.  

Topp tre denna gång var Sebastian Mårtensson 29,0, Sebastian Ekängen 29,6 och Erik Borgström 

30,0. Vi kan väl även nämna att Mellqvist slipat bort ringrosten med godkända 30,2 och att Fröjd 

gjorde en ny bra omgång med samma snitt som Mella. Vi fick även se ännu en comeback, 

Sebastian Ivarsson, men hans framgångar kom senare under säsongen. 

Tredje omgången spelades på Jönköpings EB. Förra säsongen räddade vi Div-1 kontraktet i det 

absolut sista slaget. Denna säsong var det klart lugnare. Dels låg vi mycket bättre till inför 

avslutningsomgången, dels såg vi till att vinna de tre första matcherna (Linjen, Olofström, Växjö) 

vilket definitivt säkrade kontraktet. Det blev sen bara ytterligare en vinst (Granhyddan) vilket gav 

en slutlig 4:e plats i tabellen.  

Bäst i laget var Dino Medenhodzic, som var tillgänglig efter att inte spelat sista elitserieomgången, 

på prima 21,5 med bl a en 18-runda. Nu spelade Sebastian Ivarsson bättre än senast och ramlade 

in på fina 21,8. Christian Mellqvist tredje bäst med 22,7. 

I laget denna säsong spelade Hans Carlsson, Sebastian Ekängen, Tommy Fröjd, Christian 

Mellqvist, Sebastian Mårtensson, Daniel Sjöö, Erik Borgström, Sebastian Ivarsson och Dino 

Medenhodzic. 

Lars Broddevall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsberättelse A-lag Skoghall bangolfklubb 

 

Vi startade upp på filten i Södertälje med att utan mig, Bjarne Coach, plocka väldigt många poäng. 

Trodde väl att det skulle kunna bli en del, men att vi skulle vara med i ledningen var extremt gött. 

Filiph Svensson gjorde vad världens bästa filtspelare ska göra. Krossade allt i sin väg ” Grymt 

spel” och hade det inte varit för Marve och Calle Ryners upp o ner spel så hade vi nog toppat 

tabellen. Bra coach jobb utav min stand-in Hasse Brasse Lundström… 

Vi fortsatte med eterniten i Jönköping, och här lade vi grunden till vårt silver. Vi brukar krångla till 

det på eternit, så när vi spelar riktigt bra så är motståndarna helt plötsligt övermäktiga. Nu 

lyckades vi i alla fall bärga en del poäng, väldigt mycket tack vare den avbrutna matchen mot 

Gullbergsbro som gick från säker förlust till vinst i stormväder, i en tuff avslutning. 

Avslutningen i Tanto blev aldrig någon het potatis då vi torskade en match på lördagen efter bra 

inledning. Uppsala kunde fixa sitt ”vanliga guld” och vi hade inga problem med att ordna silvret. 

Det sköna var att det blev klart redan på lördagen, så vi kunde njuta av en kall ”fanta” på 

hotellrummen under kvällen. Andra platsen innebar att nu skulle lilla Skoghall få komma ut i 

Europa också. 

Vi fick alltså avsluta året med A-laget genom att spela Europacupen för klubblag i Italien. Tycker 

att vi gjorde en godkänd insats med en femteplats, men med en normal start för alla spelarna så 

hade vi varit på pallen. Tuff anläggning men vi har bra spelare också… så det kunde ha blivit 

bättre. Ett härligt äventyr var det i alla fall. Tackar även Hasse här som hjälpte mig att coacha 

Skoghallingarna under tävlingen. 

Individuellt så har vi ju fått massor med medaljer genom Världsmästare Filip och Ulf, men även 

genom våra juniorer, Mårten, Körren och Ivarsson. 

Tycker att vi skall vara nöjda med året, speciellt även Broddevall och B-laget som hängde kvar i 

ettan igen och det imponerar stort. 

Vill passa på att tacka vår underbara styrelse som såg till att vi kunde få komma till Italien och 

Europa, vi skall göra vad vi kan så att ni får 

betala till Portugal under 2012, he he he… 

 

Hälsningar Coach Bjarne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SES 2012! 

ETT STORT TACK TILL ALLA HÄLSAR SKOGHALLS 

BANGOLFKLUBBS STYRELSE 

  



 


