
                                                                 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

 

Inledning 
 

Då sitter man här igen och ska formulera en ny inledning till verksamhetsberättelsen. Säsongen 

2013 blir mitt fjortonde år i klubben och man förvånas vad tiden gått fort. Genom åren har man 

sett många ansikten komma och gå. Men också många som troget år efter år bidrar till 

föreningen. Ingen nämnd ingen glömd. 

Vi är och har varit en framgångsrik förening under många år och grundstommen till det är att de 

som väljer at bli medlemmar i vår förening oftast trivs här. Bangolf är en sport man kan hålla på 

med oavsett ålder. En vanlig träningsdag kan man lika väl stå och träna rakslag tillsammans med 

en senior, veteran, ungdom eller junior. För min del tillbringar jag mest tid med styrelsearbete 

eller med att fika tillsammans med familjen på vår uteservering. 

Säsongen som gick slutade vi bland annat trea i elitserien, hade ett flertal av våra spelare uttagna 

till olika landslagsuppdrag och våra ungdomar gjorde mycket bra ifrån sig vid Ungdoms-sm. Mer 

av detta att läsa längre fram. 

Kommande säsong ska vi bygga en ny kiosk, lite detaljer kvar att fila på, och vi hoppas på en 

högre placering i elitserien då vi förstärkt laget med Filip Johansson från Sjövikens If. Filip är en 

spelare av högsta klass och kommer smälta bra in i vårt A-lag. 

Arbeten som gjorts under året har varit. 

 

 Påbörjat den nya plattgången 

 Nya trall runt klubbstugan 

 Färdigställt publikområde vid betongbanorna 

 Nytt plåttak redskapsbod 

 Flyttat rabatten bredvid kiosken 

 Renovering bänkar 

 Renovering filtbanor 

 

Arbeten som återstår till nästa säsong är bl.a. måla betongbanorna, färdigställa ny plattgång ifrån 

bana 18 betongen mot kiosken, lägga ny trall vid uteserveringen bredvid klubbstugan, 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. 

 



Styrelsen har haft ett tiotal protokollförda styrelsemöten 2012 samt en hel del icke protokollförda 

möten angående en ny kioskbyggnad. 

 

Under 2012 har vi haft två anställda: dels Marita 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 det kan vi vara på grund av att vi har aktiva medlemmar 

samt före detta aktiva och föräldrar som ställer upp för föreningen. 

Henrik Axelsson 

 

Tävlingsverksamheten 

2012 har det genomförts 18 kvällstävlingar på betong och 17 cuper på filt, betong på onsdagar 

och filt på fredagar. Deltagandet har varit lite vikande hoppas på en återhämtning 2013. Vi tog 

även bort mästarcupen och gjorde om deltidsfinalerna för att efterlikna slutspelet på de 

internationella tävlingarna. 

Flitigaste deltagarna i år var Henrik Axelsson på filt, en missad cup. På betongen var det Bertil 

Jensen med två missade 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 Lars 

Kvael med ett snitt på 25 blankt över 2 varv. På filten var det Ulf som spelade bäst med ett snitt 

på 33,38 över 26 varv. Årets klubbmästare på betong blev Sebastian Mårtensson, 87 slag över tre 

varv. Klubbmästare på filten blev Ulf Kristiansson 98 slag över tre varv. Uppsala KM vanns utav 

Erik Borgström. 

I år hade vi sex spelare som deltog i kombi SM som spelades i Kalmar. På herrjuniorsidan hade vi 

två stycken deltagare där Sebastian Ekängen hamnade på en femte plats och debuterande 

Andreas Ekängen på trettonde plats. Malin Björk kom på femte plats i damklassen. Sebastian 

Mårtensson och Filiph Svensson var våra representanter på herrseniorsidan. Mårten kom på en 

sjundeplats. Hur gick det då för regerande mästaren Filiph, jo han gjorde som föregående år och 

utklassade alla och tog hem guldet till Skoghall, tjugoen slag före tvåan.   

 



Utöver dessa prestationer lyckades man försvara guldet för tremannalag ifrån 2011. Det var 

samma deltagare som 2011 Filiph, Ekängen och Mårtensson. De vann i sudden över Sundsvall 

BGK.  

 

 

 

 

 

Tyvärr fick vi inte ihop något 

lag till svenska cupen på filt 

där vi hade en bronspeng att 

försvara. 

 

 

 

Vi i Skoghall arrangerade för 13:e 

året i rad en internationell tävling 

på vår betonganläggning. Totalt 

deltog 112 spelare varav 16 

stycken spelare ifrån Skoghall. 

Lägsta resultat samt vinnare i 

Oldtimerklassen blev Roger Niord 

med resultatet 137 slag över 5 

varv (27,4 i snitt). Seniorklassen 

vanns av Ulf Kristiansson på 138 

slag, Lars Kvael slutade 3:a, 

Sebastian Ivarsson och Stefan 

Björk delade på 4:e platsen.  

I herrjuniorklassen slutade 

Sebastian Ekängen på en 3:e plats. 

 



Internationellt sett var vi välrepresenterade i år igen. Vid Junior VM i Bad Munder var det 

förutom några coacher ifrån skoghall, Sebastian Ekängen som representerade oss. I lagspelet 

slutade Sverige på silverplats efter Tyskland.  I slagtävlingen slutade Ekängen på en 21:a plats 

efter en trög inledning. I Cupspelet åkte 

Ekängen ut i första omgången mot 

lagkamraten Alexander Dahlstedt.  

 

 

EM för seniorer spelades i Portugal (porto). 

Där deltog Skoghallsspelarna Ulf Kristiansson 

och Filiph Svensson i Sveriges landslag. Det 

svenska landslaget lyckades inte försvara 

bragden från i fjol. I lagtävlingen slutade man 

på en fjärdeplats. I det individuella slagspelet kom Filiph på en 9:e plats och Ulf på 18:e, dock var 

det de bästa placeringarna i det svenska laget. I Matchspelet lyckades Ulf vinna sin första match 

men åkte dock ut i 

åttondelsfinalen mot blivande vm 

vinnaren Paolo Porta, Filiph åkte 

ut i första matchen.  Hoppas på 

nya chanser för Skoghallsspelarna 

2013! 

 

 

 

 

 

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 2012. 

Verksamheten drog igång med ett ungdomsläger på Tuve Tiger’s banor i Göteborg. 

Detta var ett förberedande inför Ungdoms-SM som går av stapeln på dessa banor i år. 

Dit begav sig Andreas, Tommy, Henrik och John. 

 

I juni drog Bangolfskolan igång då sommarlovet började. Vi hade 21 st. deltagare i år. 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 en kombitävling. Ledarna var 

Danne, Axel, Coma, Mårten, Amanda och Jonathan. 

30 juni var det dags för vår internationella betongtävling. Där i ungdomsklassen blev John 

Hilmersson 2:a och Henrik Andersson 3:a. 

I augusti spelades Ungdoms-SM på Tuves banor där vi deltog med 5 st. ungdomar. 

 

Under november var våra ungdomar till Munktell i Eskilstuna för 3-mana distriktslagstävling för 

ungdomar med Mellansvenska BGF., Andreas Ekängen och Tommy Fröjd spelade till sig en 4:e 

plats. 

Året avslutades med ett junior- och ungdomsläger i Asarum. Där deltog Amanda, Tommy och 

Henke. 

Ungdomssektionen ser fram mot ett intressant 2013. 

Hans ”Coma” Carlsson. 

 

 

 



Ungdoms SM 

Den 27:e juli bar det av till Göteborg och Tuve Tigers banor för USM. 

Vi som åkte var: Henrik Andersson, Adrian Petersson, John Hilmersson, Tommy Fröjd och Andreas 

Ekängen. 

Ledare var: Amanda Sjöö, Karl-Erik Andersson och Daniel Sjöö 

Då tävlingen skulle avgöras på 2 underlag (filt och EB) så hade vi mycket träning framför oss, det 

är tur att några av killarna hade varit på ett läger i Tuve så att de kunde EB banorna hyfsat då 

detta underlättade mycket för ledarna. 

På tisdagen den 31:e juli var det dags för 3-manna lag som var som föregående år mer av en 

träningstävling, men det är skönt för ungdomarna att få känna på tävlingsmomentet inför de 

individuella tävlingarna. 

Filt SM den 2:e augusti 

Efter en dag av bra spel så spelade grabbarna till sig 3 medaljer dessa var: 

Henrik Andersson i Pojkar C som tog SM guld efter sudden som avgjordes efter en bana. Den kyla 

som han visade upp under särspelet har jag aldrig skådat utav en ungdomspelare.  

Andreas Ekängen tog en silvermedalj i Pojkar A, trots en fin avslutning (27) blev marginalen till 

segraren endast 2 slag. 

Och sen var det ”gubben i lådan” Tommy fröjd som knep bronset med 1 slag i Pojkar A 

Övriga placeringar var: Adrian Petersson 7:a i Pojkar B och John Hilmersson 9:a i Pojkar A. 

Mina förhoppningar när det gällde medaljer för hela USM var härmed infriad så det som skulle 

hända på EB:n  var bara en bonus. 

EB SM 4:e augusti 

Ja vad ska man säga? Så nervös som jag var under EB:n har jag aldrig varit och det kan jag tacka 

Henrik Andersson och Andreas Ekängen för, som båda tog SM guld i sina klasser med bara ett 

slags marginal. 

Övriga placeringar: Tommy Fröjd 7:a, John Hilmersson 9:a i Pojkar A och Adrian Petersson 7:a i 

Pojkar B och som ”grädde på moset” så blev Skoghall utsedda till bästa USM klubb (3:e gången de 

senaste 4:a åren).  

 

 

 



Jag vill tacka ungdomarna för en riktig trevlig 

vecka med mycket skratt och roliga 

kommentarer.  

 

Jag vill även tacka ledarna Amanda och Karl-

Erik för all hjälp, även ett stort tack till ”Red 

Army” som kom ner sista dagen för att heja 

fram våra ungdomar. Dessa var: Sebastian 

Mårtensson, Sebastian Ivarsson, Sebastian 

Ekängen, Christer Nilsson, Hans Carlsson, 

Urban Fröjd, Lars Ekängen, Anne-Lie Holmer, 

Gert Hilmersson, Caroline Appel samt Adrians familj. 

NU KÖR VI FÖR MER MEDALJER I ASARUM 2013 

Daniel Sjöö  

 

B-laget 

Säsongens seriespel inleddes med en omgång på Tuves filtbanor. Trots en begränsad träning på 

anläggningen pga. dåligt väder fick vi en bra start på serien. 
Vi vann fem av de sju matcherna och med 10 poäng tog vi hand om en tredje plats i tabellen. 

Något oväntat kom en av vinsterna mot hemmalaget Tuve där Mårten bjöd på en dramatisk 

avslutning och rullade i bollen på bana 18 i absolut sista stund.  

Övriga lag som besegrades var Åstorp, Nässjö, Olofström och Linjen. 

Topp tre i omgången var Sebastian. Mårtensson snittade 30,6, Ivarsson 30,7 och Ekängen 31,9. 

 

Andra omgången spelades hemma på betongen och gav oss nio poäng vilket innebar att vi behöll 

tredjeplatsen. Vinster mot Jönköping 2, Åstorp, Linjen och Nässjö samt oavgjort mot Tuve efter 

en mycket omdiskuterad avslutning. Topp tre denna gång var Sebastian Ekängen 28,4, Sebastian 

Ivarsson 28,6 och Lars Sjö 29,0. 

Inför sista omgången på Gullbergsbros EB kändes det som att vi skulle få nöja oss med en tredje 

plats i tabellen. Att passera de två Göteborgslagen Tuve och Gullbergsbro i deras hemstad kändes 

som en för svår uppgift. Men oj vad det inte stämde… 

Skoghalls B-lag stod för en imponerande omgång med full pott och serieseger som resultat, fyra 

poäng före Tuve och fem före Gullbersgbro. Såklart innebar inte seriesegern något avancemang 

till elitserien men den bevisar att vi har en bra bredd på vår verksamhet. Elitserieplatsen gick 

istället till tabelltvåan Tuve Tigers. 

Det kändes här som att vinsten i första matchen med ett slag mot hemmalaget var avgörande för 

omgången.  En svidande förlust för Gullbersgbro såklart, men en fin tändvätska för oss och 

därefter ramlade vinsterna på. 



Topp tre här var Anders Gudmundstuen 21,7, Sebastian Ekängen 23,9 och Daniel Sjöö 24,3. 

Anders var för övrigt totalbäst på den svåra Gullbergsbroanläggningen. Debut i seriespelet gjorde 

här Andreas Ekängen och stod för fullt godkänd insats. 

I laget denna säsong spelade Erik Borgström, Hans Carlsson, Lars Sjö, Marcus Persson, Sebastian 

Ivarsson, Anders Gudmundstuen, Andreas Ekängen, Daniel Sjöö, Sebastian Ekängen, Sebastian 

Mårtensson, Tommy Fröjd. 

Lars Broddevall 

A-laget 
 

Vi startade året med att spela filt i Uppsala. Kallt som satan men vi plockade som vanligt bra med 

poäng på filten. Uppsala tog naturligtvis fullt på sin hemmaplan, men vi kom inte långt efter med 

5 vinster och 2 förluster. 

Tycker att vi gjorde en bra premiäromgång med 

tanke på lite träning på vissa håll och 

förmodligen sista omgången på ett tag för vår 

Jesper Andersson. Lite tungt med tanke på att 

han är en spelare som kan tända till ett helt dött 

lag. 

 

Här kommer tyvärr den omgång som sänker oss 

i år. Eterniten har på senare år gäckat oss i 

Skoghall, vet egentligen inte varför, men så är 

fallet. Vi har den benägenheten att spela 

omkring 22 i snitt oavsett lätt eller svår 

anläggning. Så när nu Kungälv och deras ”lätta” 

eterni

t 

skulle 

spela

s, så 

var vi 

där 

på 22 i snitt igen, men det räcker inte alls i elitserien på 

den anläggningen. Vi tog tyvärr bara 4 poäng och där 

gick tåget för det året. 

 

Vi gör en ok avslutning på våra hemmabanor, men nu 

har alla lagen spelat så mycket på våra banor så vi har 

inte längre någon större favör av hemmaplan. Tycker 

nog ändå att när vi fick chansen mot slutet och kanske 

kunde ta hem silvermedaljen och en europacupplats 

men så brister det i några led. Vi hade några som inte 

kände sig i form helt plötsligt och där blev det lite 

tungt. Nu spelade Tantogården väldigt bra denna helg, 

så att vi förlorade den matchen säger jag ingenting om. 



Resumé 

 

Vi tar en bronsmedalj trots att vi inte spelar på topp. Det bevisar bara vår styrka att lägsta nivån 

kan ligga såpass högt ändå. Jag vill tacka Dino och Jesper som nu väljer att ”vila” lite från 

bangolfen och önskar dem hjärtligt välkommen tillbaka. Det är tunga spelare att tappa inför 

kommande säsong. Jag tror dock att vårt nyförvärv Filip Johansson är den spelare som kommer 

att klara uppgiften bra att ersätta dem. Jag tror även att när vi nu spelar mer inomhus i vinter att 

vi kanske kan vara med och lukta lite på Uppsala det kommande året. 

Vill även passa på att gratulera vårat andralag som vinner division 1 och visar vilken otroligt bra 

klubb vi är…   Grattis gubbar och Lasse Primus. 

 

Tackar även styrelsen som sliter på varje år och ser till att vi kan få de bästa förutsättningarna 

hela tiden, TACK. 

Daniel Bjarne Johansson 

 

 

ETT STORT TACK TILL ALLA HÄLSAR SKOGHALLS 

BANGOLFKLUBBS STYRELSE 

OCH HOPPAS VI SES IGEN 2013! 

 

 


