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Inledning 
 

Nu så här mitt i vintern kanske det är lätt att tro att allt är lugnt och vi medlemmar och spelare i 

Skoghalls bangolfklubb bara sitter och inväntar kommande säsong. I år är det verkligen inte så. Vi 

har tre seriespelslag igång, två i Stråhallens inomhusserie och ett i Västsvenska serien. Där två av 

våra lag går riktigt bra. 

Men det allra största projektet just nu är byggandet av en ny kiosk. I nuläget är grundplattan klar 

och vi väntar på att stugan ska levereras. Det innebär en febril aktivitet i styrelsen med mycket 

prat om ekonomi och planering inför kommande säsong. En säsong som vi hoppas ska bli vår 

bästa någonsin. Vi tycker vi har ett lag som ska kunna vara med och slåss om elitserieguldet. Vi 

ska också satsa mycket på nyrekrytering av ungdomar. 

Säsongen som gick slutade A-laget på en tredjeplats i elitserien, vi var etta både på svenska cupen 

filt samt eternit, vi hade ett flertal av våra spelare uttagna till olika landslagsuppdrag. 

Den gamla kiosken revs direkt efter att 

anläggningen stängde. Kiosken var den sista 

byggnaden på området som funnits med sedan 

föreningen startade. Men tiderna går vidare och 

med den nya kiosken kommer vi kunna erbjuda 

en bättre service till våra gäster, medlemmar 

och tävlingsspelare som besöker anläggningen.   

 

 

 

 

Tack för säsongen som varit och varmt välkommen till nästa. Förhoppningsvis den bästa i 

föreningens historia. 



 

Arbeten som gjorts under verksamhetsåret har varit. 

 

 Färdigställt plattgången ifrån bana 18 

betongen 

 Ommålning av betongbanorna 

 Sanerat på rötter runt bana 18 filten 

 Tagit bort tre tallar samt en björk på området 

 Byggt en stor blomlåda 

 Byggt en mur vid betongen 

 Färdigställt plattan till den nya kiosken 

 

 

Arbeten som återstår till nästa säsong är bl.a. 

bygga klart samt inreda den nya kiosken, 

iordningsställa området runt den nya kiosken, 

lägga ny trall vid uteserveringen bredvid 

klubbstugan, nytt tak på uteserveringen, 

renovera staket eller plantera ny häck vid 

betongen, anlägga vindskydd vid utvalda 

betongbanor och göra en bättre passage upp till 

betongbanans publikplats. Med andra ord så 

finns det en hel del att genomföra 2014 

förutom allt bangolfspel förstås. 

 

Styrelsen har haft ett tiotal protokollförda styrelsemöten 2013 samt en hel del icke protokollförda 

möten angående en ny kioskbyggnad. 

 

Under 2013 har vi haft två anställda: dels Marita via fas 3 för andra gången 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. Vi vill rikta ett stort tack till er alla.  

 

Henrik Axelsson 

 



 

Tävlingsverksamheten 

2013 har det genomförts 13 kvällstävlingar på betong (5 stycken blev inställda pga. dåligt väder) 

samt 18 cuper på filt. Betongtävlingarna spelades på onsdagar och filt på fredagar. Deltagandet 

har varit lite vikande hoppas på en återhämtning 2014. Vi har haft deltidsfinaler som efterliknat 

slutspelet på de internationella tävlingarna och som vanligt har vi haft slutfinaler som spelats 

över 4 varv. 

Flitigaste deltagarna i år var Kurt Lövkvist på filt, endast en missad cup. Beundrar verkligen Kurts 

vilja till att spela trots att han har så svårt att få till det, 58,5 i snitt över 21 varv. 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 Sebastian Ekängen med ett snitt på 27,5 över 10 varv. På filten var det Stefan 

Björk som spelade bäst med ett snitt på 32,6 över 25 varv. Årets klubbmästare på betong blev 

Sebastian Ekängen, 80 slag över tre varv. Klubbmästare på filten blev Ulf Kristiansson 99 slag över 

tre varv. Uppsala KM vanns utav Ulf Kristiansson.  

I år hade vi tolv spelare som deltog i SM 

som spelades på Gullbergsbros EB- 

anläggning. På herrjuniorsidan hade vi fyra 

stycken deltagare där Sebastian Ekängen 

placerade sig bäst på en fjärde plats. 

Amanda Sjöö kom på femte plats i 

damjuniorklassen. I herrklassen var det 

Filip Johansson som lyckades bäst med en 

femteplacering (22,1 i snitt). I tremannalag 

så tog Skoghall en silvermedalj, deltagare 

var Filip Johansson, Lars Kvael och Ulf 

Kristiansson.  

 

 

Utöver dessa 

prestationer 

lyckades Lars Kvael 

vinna matchspelet. 

Så återigen lyckades 

vi få en guldmedalj 

ifrån SM till 

Skoghalls 

bangolfklubb.  

 

 

 

 



 

 

Vi i Skoghall arrangerade för 14:e året 

i rad en internationell tävling på vår 

betonganläggning. Totalt deltog 103 

spelare varav 16 stycken spelare ifrån 

Skoghall. Lägsta resultat samt vinnare 

i Herrklassen blev Filiph Svensson 

med resultatet 133 slag över 5 varv 

(26,6 i snitt). Andra och tredje platsen 

gick även de till Skoghall, Lars Kvael 

samt Sebastian Mårtensson.  

I herrjuniorklassen slutade Sebastian 

Ekängen på en 2:a plats och i 

oldtimersklassen slutade Stefan Björk 

4:a.  

 

Internationellt sett var vi välrepresenterade 

i år igen. Vid Junior EM i Portel i Portugal 

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 fin 7:e 

plats. I Cupspelet åkte Ekängen ut i andra 

omgången.  

 

 

VM för seniorer spelades i Bad Munder. Där deltog Skoghallsspelarna Ulf Kristiansson, Filip 

Johansson och Filiph Svensson i Sveriges landslag. Det svenska landslaget lyckades få med sig en 

silvermedalj i lagtävlingen. Vann gjorde Tyskland. I det individuella slagspelet kom Filiph på en 2:a 

plats, Ulf på 3:e och Filip Johansson på en 9:e plats.  



I Matchspelet lyckades Ulf vinna sin första match men åkte dock ut i åttondelsfinalen. Filip 

Johansson åkte ut i första matchen. Däremot Filiph Svensson tog sig ända fram till finalen där han 

fick ge sig mot Dennis Kapke ifrån Tyskland. Ett mycket fint facit för Skoghalls bangolfklubb, tre 

lagmedaljer och tre individuella medaljer i VM. Hoppas på nya chanser för Skoghallsspelarna 

2014!  

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 2013. 

Vi startade upp säsongen med ett par prova-på-kvällar för ungdomar samt föräldrar. 

Bangolfskolan drog igång då sommarlovet började. Vi hade en hel del ungdomar som deltog i år, 

dock något sämre än förra året, detta får vi jobba med 2014.  

Dessa delades upp i en nybörjargrupp och en grupp för de lite mer erfarna. Vi Tränade en gång i 

veckan och tävlade en gång per vecka på samma underlag som vi tränat på. Bangolfskolan 

avslutades i augusti med en kombitävling. 

 Amanda tog i år ett stort ansvar som ledare i bangolfskolan, detta med bravur. Fortsätt så.  

Den 29 juni var det dags för vår internationella betongtävling. I ungdomsklassen deltog Henrik 

Andersson och slutade på en 3:e plats.  

I juli fick vi storfrämmat då Filip och Frida (landslagsspelare) kom för att anordna en träningsdag i 

bangolfskolan tillsammans med Amanda genom BI projektet, detta blev storslaget. Mycket nöjda 

ungdomar.   



 

I augusti spelades ungdoms - SM på Asarums banor. Dit åkte Henrik Andersson och John 

Hilmersson. Ledare på denna resa var Marcus Ljungblad. Materialare och chaufför var kometen. 

På eterniten placerade sig Henke på en 4:e plats i Pojkar B, och John tog en 5:e plats i Pojkar A. på 

filten fick grabbarna en varsin 5:e placering i respektive klass. Nästa år går USM på Uppsalas 

banor och vi siktar på fler deltagare från klubben då.  

Ungdomssektionen ser fram mot ett intressant 2014 

Hans ”Coma” Carlsson & Amanda 

 

B-laget 

Detta var sjätte säsongen i rad som vårt B-lag spelat i Div. 1 södra. Trots att vi faktiskt vann serien 

2012 kändes det som att det skulle bli enormt svårt att upprepa den bedriften. Årets serie var nog 

den tuffaste hittills med flera elitseriekandidater som exempelvis Jönköping, Gullbergsbro och 

Askim. Men det skulle tillslut visa sig att det inte var någon av dessa tre som stod som slutsegrare 

utan istället Olofström. 

Askims betong var skådeplatsen för säsongens första omgång. Vi stod för en klart godkänd insats 

då vi fick med oss 7 poäng hem. Vinst mot de tre lagen som enligt förhandssnacket skulle, 

tillsammans med oss husera i den nedre halvan av tabellen, Göteborg, Nässjö och Perstorp. 

Viktiga vinster med andra ord. Dessutom en liten skräll då vi plockade en poäng mot hemmalaget 

Askim efter en fin 145 runda. 

Tre i laget snittade grönt. Anders Gudmundstuen 28,9 i snitt, Sebastian Ivarsson, som fick 

revansch på sitt senaste Askimsbesök, på 29,3 och Erik Borgström 29,9. 

Även den andra omgången spelades i Göteborg, nu på Gullbergsbros EB. En något sämre omgång 

där vi faktiskt var enda lag som snittade rött totalt. Men trots detta skramlade vi ihop 5 poäng 

som gav oss en hyfsad marginal till nedflyttningsstrecket inför sista omgången.  

Olofström och Nässjö var lagen vi slog och återigen blev det en oavgjord match mot Askim. 

Anders Gudmundstuen var även denna gång bäste spelare i laget med 23,4. Sebastian Ivarsson 

24,7 i snitt och Andreas Ekängen samt Sebastian Mårtensson snittade också grönt med 24,8. 

Den avslutande omgången spelades i Olofström . En ny spelplats för oss i seriespelssammanhang. 

Rykten om att det var en svår anläggning visade sig snart vara korrekta. Speciellt inledningen var 

riktigt tuff med fyra långa och svåra banor i rad, gentleman, dosering, hål i backe och ränna. 

Vi räknade med att säkra Div-1 kontraktet redan i första matchen där ett försvagat Göteborg stod 

för motståndet. Men vi gick rejält på pumpen när vi presterade usla 234 slag. En viss oro infann 

sig att om vi fortsatte så här kunde det bli Div. 2-spel 2014 . Men vi skärpte till oss och även om vi 

inte vann nästa mot Olofström så gav vi dem i alla fall en rejäl match. Men matchen efter säkrade 

vi kontraktet då vi gick ifrån vanan att spela oavgjort mot Askim. Förutom vinst mot Askim blev 

det två poäng mot Nässjö. Ett Nässjö som tillsammans med Göteborg fick lämna serien. 



Lite blandade resultat från våra spelare denna gång men två spelare slutade på rött snitt och fick 

därmed godkänt på denna tuffa anläggning, Daniel Sjöö samt vår omgångsbäste Erik Borgström.  

I laget denna säsong spelade Amanda Sjöö, Anders Gudmundstuen, Andreas Ekängen, Daniel 

Sjöö, Erik Borgström, Sebastian Ivarsson, Sebastian Mårtensson, Tommy Fröjd och Hans Carlsson 

 

Lars Broddevall 

 
 
 
 

A-laget 
 
Skoghalls seriespel gav i år en 
bronspeng för A-laget. Tittar man på 
det, så är det godkänt att ta en SM-
medalj, men tittar vi till spelet så var 
det lite tuffare än så. Vi hade en 
ganska så tam inledning på betongen 
och fick inte så bra betalt för vårt 
spel. Tyvärr så var det antagligen 
detta som gjorde att vi slutade där vi 
gjorde i tabellen. För vi var ganska så 
klara tvåor i serien när det gäller 
slagantal, och närmre Uppsala än på 
länge. Men nu gäller det ju att vinna 
matcher och det var det lite sämre 
med. 
 

I andra omgången på filt så visade vi återigen att 
vi nog är det bästa filtlaget i serien. Stabilt spel 
och denna omgång visade vi egentligen vad laget 
är kapabelt till om det stämmer. 
 
Tyvärr kunde jag själv inte vara med om sista 
omgången i Södertälje, vilket var lite synd. Inte 
nog med att Guffe fick ta hand om sitt eget spel 
han fick även ta hand om laget. Det är tufft att 
göra bägge sakerna. Märkligt nog var vi tvåa 
slagmässigt men fick knappt några poäng alls. Vi 
gav upp lite för lätt i en del matcher, och det är 
något vi måste jobba med. 
 
Tycker dock att vi har gjort ett gott arbete under 
2013 även om det inte räckte till guld eller silver, 
men vi tänkte ju på ekonomin, för en Europacup 
hade nog blivit för dyrt med tanke på den nya 
kiosken!!  
 



 
Övrigt: Fantastiskt att vårt B-lag hänger kvar i den div. 1 serien med tanke på motstånd osv.  
Bra gjort… 
 
Vi skall även berömma oss för den insats vi gjort i Svenska Cupen både inomhus och utomhus. 
Mästare i bägge är jäkligt bra gjort och det kommer att ge oss respekt i en del jämna matcher i 
serien 2014 där vi kommer att ge allt för en Europacup plats. 

 
Daniel Bjarne Johansson 

 

 

 

ETT STORT TACK TILL ALLA HÄLSAR SKOGHALLS 

BANGOLFKLUBBS STYRELSE 

OCH HOPPAS VI SES IGEN 2014! 

 

 


