
   Verksamhetsberättelse Skoghalls Bangolfklubb 2015. 

 

 

Inledning 

Nu har vår nya kiosk hunnit vara öppen för andra säsongen. Skillnaden nu är att vi även har öppet på vintern. Det är 

roligt att kunderna verkar trivas hos oss även under den del av året när banorna ligger under snö. I och med att vi 

målade kiosken så satte det punkt för byggprojektet och nu återstår bara underhåll av byggnaden. Projektet har varit 

lyckat och vi har så smått börjat blicka framåt mot nästa som är en ny filtbana. Dock bör tilläggas att än så länge är 

bara planerna i sin linda och ingenting är spikat.  

A-laget har tagit silvermedaljen både i elitserien samt europacupen. Det är positivt att vi klarar av att vara med i 

toppen år efter år och slåss. Kanske är kommande säsong den då vi äntligen kan peta Uppsala från tronen? 

Vår evige anläggningsskötare Janne har inte velat lämna oss trots att pensionsåldern är uppnådd vilket varit tur för 

oss. Jag skulle gissa att han är en av de mest kunniga personer i Sverige i hur man sköter en bangolfanläggning.  

Skoghalls bangolf är en mycket social förening där vi umgås över åldersgränserna. Givetvis är bangolfen i centrum 

men det sociala är själva kitet i föreningen. Det som gör att vi är den stora klubben från den lilla orten. 

Vi tackar alla medlemmar, sponsorer och besökare för det gångna säsongen och hälsar välkommna till en ny. 

Henrik Axelsson. 

 

 

 

 

 



Elitserien. 

Omgång 1 Örebro filt:  

12 poäng av 14 möjliga. 

Summering: Skoghalls bangolf har startat bättre än någon annan säsong tidigare, den lagmoral och det härliga goet 

som vi hade under hela helgen var fantastiskt, ingen deppade när vi torskat mot Uppsala, vi gick iväg tillsammans 

pratade ihop oss o hade fullt fokus på att vinna sista matchen o ha häng på Uppsala. Guffe gjorde en otroligt bra 

tävling, det var riktigt kul att se, han hade ett snitt på 33,9 slag över 7 varv, vilket är riktigt bra på denna svåra 

anläggning. 

Omgång 2 Skoghall (betong): 

13 poäng av 14 möjliga.  (Oavgjort mot Uppsala) 

 Summering: Återigen brutal laginsats rakt igenom, vi genomförde omgången obesegrade. Omgångens giganter var 

helt klart Sebastian Ekängen på 26,6 i snitt tätt följt av Filiph Svensson på 26,7. Guldet var inte grusat men nu fick vi 

hoppas på att något annat lag rår på Uppsala i sista omgången så vi får en match om guldet i sista matchen mot dom, 

förutsatt att vi gör vårt naturligtvis. 

Omgång 3: Kungälv(EB)  

12 poäng av 14 möjliga. 

Att ta med sig från denna omgång är vi återigen visar styrka när det väl ska avgöras, precis som vi gjort under hela 

säsongen, härlig laganda. 

För att summera säsongen så kan man väl bara konstatera att vi gör genom tiderna den klart bästa säsongen 

någonsin i Skoghalls bangolfklubbs historia, poängmässigt och spelmässigt. Jag vågar säga att det är det starkaste 

laget vi någonsin har haft, vi har en bredd på laget som vi heller aldrig haft. Den lagsammanhållningen och 

stöttningen från alla spelare i laget, det härliga goet vi har haft, att vi har haft kul ihop, att vi varit ärliga mot 

varandra och oss själva, det tror jag har gjort att vi har tagit ytterligare ett steg i rätt riktning. Jag gjorde debut som 

coach i år, nervöst, prestationsångest, glädje, skräck, ja det är bara några ord som beskriver hur jag har känt under 

säsongen. Visst har jag studsat bollar förut, jag har hållit på med detta i många år, men nu coachar jag dom bästa 

spelarna i Sverige om inte världen. Jag har haft stor hjälp av Lars Kvael som har avlastat mig med en del 

bollvärmning, Filiph Svensson gick ju alltid först så han kunde ändå säga om ja skulle värma på lite extra eller om jag 

skulle ta ner bollen i temp, det har också underlättat. 

Tack Filiph Svensson, Filip Johansson, Fredrik Tagesson, Lars Kvael, Sebastian Ekängen, Ulf Kristiansson och Stefan 

Björk, för att ni har gjort mitt jobb till det stoltaste och största jag har varit med om i min karriär inom bangolfen.  

Med vänliga hälsningar Christian ”Coach” Mellqvist. 

Ungdomarna 

Under Sommarlovet har klubben fortsatt sin satsning på bangolfskolan. Uppslutningen har varit helt okej, bara att 

fortsätta.  

Under året har 2 större läger genomförts. I juni  var det läger i Växjö där ungdoms-SM skulle genomföras. I oktober 

var det höstlovsläger i Eskilstuna. 

Vi hade 1 deltagare i år på U-SM i Växjö. Men vilken deltagare. Henrik Andersson tog dubbla guld i sin klass på både 

filten och eterniten. Grattis säger vi till honom. 



TABELL 

Plac Lag S V O F Slag Poäng 

1 Sundsvalls BGK 
21 17 0 4 3510 34 

2 Eskilstuna BGK 
21 17 0 4 3566 34 

3 MGK 49 Nyköping 
21 13 0 8 3755 26 

4 Sundbybergs BGK 
21 11 0 10 3675 22 

5 Haga BGK  
21 10 1 10 3705 21 

6 Skoghalls BGK2 
21 9 1 11 3700 19 

7 Skönsbergs SK 
21 6 0 15 3812 12 

8 Örebro BGK2 
21 0 0 21 4288 0 

 

 

 

Svenska Cupen 2015 Eskilstuna filt. 

Vi åkte iväg till Eskilstuna som favoriter, det brukar ju Uppsala vara, dock hade Uppsala endast 2 ordinarie 

Elitseriespelare med sig.  

Upplägget i årets Svenska Cup var helt nytt, och jag ska villigt erkänna att jag inte hade 100% klart för mig vad som 

gällde förens vi hade spelat första varvet. Nu spelade man inte ihopsamlat utan när vår första gubbe var på bana 4 

då skulle våran andra gubbe spela bana 1, detta ställde till det lite för oss då vi spelade samma boll på bana 2 som på 

bana 5, snabbt tog jag beslutet att vi skulle spela ”Chorranbollen” på bana 2, det funkade det också. Nytt var också 

att det totala antalet slag i laget varje varv jämfördes med dom andra lagens lagvarv och så fick man poäng utifrån 

placering på laget just det varvet (hänger ni med???).  

Första varvet spelade vi inte jättebra förutom Tagesson som slog till med att tangera Banrekordet på 27 slag, vi blev 

3a det varvet och det gav oss 12 poäng.  

Andra varvet blev helgens bästa för vår del. Körren slog Tagges banrekord, nya banrekordet noterades 25 slag, vi 

blev bäst det varvet och fick 16 poäng.  

Dom sista 2 varven vann vi också och vi blev 1a i kvalet och motståndet i söndagens finaldag skulle vi möta Ersta i 

kvartsfinal. 

Dags för finaldagen, nu var det som vanligt seriespel fast vid förlust så var man borta från tävlingen. Ersta hade inte 

direkt storspelat i kvalet, dock började dom riktigt bra mot oss. När halva anläggningen var spelad så hade vi en 

betryggande ledning, bana 5,6,7 tog vi i kapp och gick förbi. Seger med 19 slag tillslut, Ekängen bäst på 34 slag.  

I semifinal ställde vi mot hemmalaget Eskilstuna, vi gick ut o körde över dom totalt, vi spelade stabilt rakt igenom och 

Eskilstuna bjöd aldrig upp dans, seger med hela 27 slag. Bäst var återigen Ekängen på 32 slag. 

I final Ställdes vi mot Uppsala som i sin Semifinal slog upp Jönköping. Uppsala gick en riktigt fin runda i semifinalen 

och hårt motstånd var att vänta. Vi hamnade efter tidigt i matchen men successivt plockade vi ner dom och kom 

sedan förbi och utökade ledningen mot slutet, blev ingen dramatik utan vi kunde plocka hem guldet i Svenska Cupen 

2015 på filt. Seger med 13 slag. Bäst var Fille S på 33 slag. 

Summering:  

B-Laget Div1 Norra. 

I årets seriespel hade vi som mål att klara nytt 

kontrakt. Efter de tre omgångarna på Hagas filt, 

Skönsbergs filt och Skoghalls Betong , så kunde vi 

med en 6:e plats i serien säkra nytt kontrakt i Div1 

även 2016. I år gjorde Henrik Andersson debut i 

seriesammanhang och det gjorde han med bravur, 

bra och moget spelat. Övriga som deltagit under 

säsongen är: Dino Medenhodzic, Andreas Ekängen, 

Tommy Fröjd, Markus Ljungblad, Stefan björk, 

Mikael Lövgren, Hans Carlsson (coach) och Hans 

Lundström (coach).  

/Coma. 

 

http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t0
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t1
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t2
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t3
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t4
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t5
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t6
http://ba.svbgf.se/4023/result.htm#t0t7


Vissa spelare hade det lite tungt, vissa lärde sig att man kanske inte kommer spela olackad boll på uppsamlaren i 

första taget. (höhö) I det stora hela så spelade vi som lag ändå stabilt och vi visar styrka många gånger när vi ligger 

under i matcherna, sen visade vi också att när vi väl kommer ikapp och förbi att vi inte ger bort något gratis. Mikael 

Lövgren var reserv hela helgen, dock fick han ändå spela under kvalet även om hans resultat inte räknades. Lövgren 

visade vilken lagspelare han var, han puschade på laget hela tiden, under finaldagen stod även Alf (Fille j´s pappa) 

och hejade på oss, vi kände verkligen stödet.  

Tack allihopa för en trevlig helg och för ännu en stark prestation!  

Med vänliga hälsningar Christian ”Coach” Mellqvist. 

Europacupen 2015 Appelscha! 

Resan ner till Holland gick ganska smärtfritt, Christian, Ulf och Lars kvael delade på bilkörandet.  

Tack vare tips från några oldboyslandslagsmän som var på denna anläggning för ett år sedan så hade vi en bra grund 

att stå på. Efter några timmars träning var det dags för att checka in på hotellet, hotellet låg ca 10 minuters bilfärd 

ifrån banorna i en liten ort som heter Osterwolde, det låg centralt och var helt okej. Nu var vi på plats, känt på 

banorna, sovit, nu var det bara att ställa in kroppen på långa dagar vid banan. Tycker att vi tränade på bra och vi 

hade lite diskussioner om vissa banor, det fanns lite olika varianter på typ av spel på några banor, några valde vi att 

alla kör lika på och några fick man välja individuellt. Tisdagkväll dök supporterbussen upp vid hotellet, Brodde, Hasse, 

Bjarne, Minki, Löjk, Cometen och Lars Ekängen checkade in. Ena dagen var det tydligen ett antidoping-möte med 

ledarna i respektive lag, detta hade coacherna missat helt och Broddevall hoppade in på mötet.  

Christian och Dino delade upp ansvaret på anläggningen, Dino hade koll på banorna i starten och Christian hade koll 

koll på mittenpartiet och slutet av anläggningen.  

Nu var det äntligen dags att börja tävla. Första varvet var ett helt okej ”förstavarv”, vi gick 176 slag och låg 3a på det 

efter ledande Uppsala och 2an Hardenberg-pötter. Andra varvet sänkte vi oss och gick 167 slag, plockade in 2 slag på 

Uppsala, tog över andraplatsen från Hardenberg. Varv 3 och 4 händer det inte så mycket, vi drygade ut vårt avstånd 

till Hardenberg, dock spelar Uppsala  riktigt bra och har i sin tur ökat avståndet till oss. Varv 5 fastnade vi ordentligt 

på banorna i starten där vi hade mycket miss, det syntes på killarna att det var tungt, vi gick våran klart sämsta runda 

190 slag och vårt avstånd till Hardenberg krympte rejält då dom plockade in 16 slag på oss det varvet. Vi skakade av 

oss detta och detta skulle inte få upprepas, även om chansen att komma ikapp Uppsala inte var så stor efter 4 

spelade varv så var chansen att vinna Europacupen nu grusad efter varv 5. Fullt fokus på att behålla våran silverpeng 

går vi ut på varv 6 o spelar mycket bättre igen, 167 slag och vi drygar ut avståndet till Hardenberg. Varv 7 spelade vi 

lika med Hardenberg och när vi nu skulle spela finalvarvet så är avståndet mellan oss 12 slag. 12 slag är inte mycket i 

dessa sammanhang, så nu gäller det att hålla ihop. När vi väl drog igång finalvarvet så började vi med riktigt bra spel i 

starten, samtidigt så missade Hardenberg en hel del och avståndet ökade successivt, man tyckte sig se uppgivenhet 

hos vissa spelare hos de tyska mästarna och vi kunde tillslut komma i mål på 161 slag, vårt lägsta varv på hela 

tävlingen. Uppsala dominerade stort och segermarginalen ner till oss blev hela 60 slag, vårt avstånd till 

Hardenbergpötter blev tillslut 19 slag och vi kunde titulera oss som silvermedaljörer i Europacupen 2015. 

Europacupens bästa spelare blev Carl-johan Ryner som hade ett snitt på 25,0 slag per varv, dock gör Skoghalls Filip 

Johansson kanske sin livs tävling, han blev 2a på raka listan med ett snitt på 26,5 slag per varv. En som också spelade 

riktigt bra var Filiph Svensson som snittade 27,1. 

1. Uppsala BGK  1308 slag  
2. Skoghall BGK  1368 slag  
3. BGS Hardenberg-Pötter 1387 slag  
4. MGC Olomouc 1411 slag  
5. ASKÖ MGC Bischofshofen 1481 slag  
6. MC Burgdorf 1510 slag  
 



De lag som inte kom top 6 fick inte spela det 2 sista varven och de lagen var G.S.P Vergiate, Minigolfe clube de 

Portugal, MGC Oirschot, Botnia MGK och MGC Esneux. 

För att summera detta så vill jag säga att jag är otroligt stolt över denna bedrift, det är den största sportsliga 

framgången i klubbens historia och med den fina säsongen vi har haft få avsluta säsongen med detta silver var 

magiskt. Ett stort tack till alla spelare i laget, Stefan Björk, Ulf Kristiansson, Sebastian Ekängen, Filip Johansson, 

Fredrik Tagesson, Filiph Svensson och Lars Kvael för era prestationer, för den goda stämningen och för en otroligt 

rolig resa. Vill även tacka Coachen Dino, min rumskamrat, för all hjälp och alla skratt vi haft ihop under resan, och 

givetvis för dina prestationer som coach. 

 

Prisutdelning Europacupen 2015, Silver till Skoghalls bangolfklubb. 

/Coach Christian Mellqvist. 

 

Tävlingsresultat SBGK 2015 

Filt Km                                      Betong Km                          Uppsala KM 

1:a Stefan Björk                                     1:a Stefan Björk                                  1:a 
2:a Ulf Kristiansson                               2:a Tommy Fröjd                                2:a 
3:a Mikael Lövgren                                3:a Marcus Ljungblad                        3:a 

Betongcup                                 Halvtidsfinal                 Final 

1:a Andreas Ekängen 347 poäng         1:a Marcus Ljungblad             1:a Christian Mellqvist 
2:a Tommy Fröjd 345 poäng                2:a Christian Mellqvist            2:a Henrik Andersson    
3:a Henrik Andersson 342 poäng                                                            3:a Stefan Björk 
 

Filtcup                                     Halvtidsfinal                    Final 

1:a Mikael Lövgren 235 poäng           1:a Stefan Björk                         1:a Daniel Sjöö   
2:a Andres Ekängen 210 poäng          2:a Mikael Lövgren                   2:a Mikael Lövgren 
3:a Marcus Ljungblad 208 poäng                                                            3:a Stefan Björk 

 


