
 

 

  Verksamhetsberättelse Skoghalls BGK 2017 
 

Inledning. 
 

Säsongen 2017 var ett speciellt år i klubbens historia. Vi var regerande mästare och den gamla 

filtanläggningen var riven för att ge plats åt en splitter ny anläggning. En bit in på sommarlovet 

kunde allmänheten och tävlingsspelare slå de första slagen på den nya filtbanan. En bana som var 

något svårare än den gamla men också mer rättvis då alla sarger är gjorda i rostfritt stål.  

Vi lyckades inte upprepa bedriften från i fjol då vi blev svenska mästare med vårt A-lag, men en 

andraplats får ändå ses som klart godkänt. Sammanfattningsvis så står sig klubben stark i alla delar. 

Vårt B-lag placerar sig högt i division 1 och vi är med och kämpar i toppen under SM-veckan och 

andra platsen i elitserien innebar även att vi kvalificerade oss för Europacupen. 

På hemmaplan har våra banor varit välbesökta och det har varit ett ekonomiskt starkt år. Som 

vanligt är det viktigt att lyfta att våra framgångar hänger samman med att vi har en välskött förening 

i alla dess delar och att vi trots allt står med bägge fötterna på jorden och fortsätter jobba hårt.  

Vi tackar alla nya och gamla medlemmar för säsongen som varit och hälsar välkomna till en ny.  

   Henrik Axelsson 

Ungdomsverksamheten 2017 
 

Under våren och sommaren har klubben fortsatt satsningen på Bangolfskolan. Ledare och 

ungdomsansvarig var Marcus Ljungblad.  Vi har ökat i deltagarantal och vi kommer försöka 

fortsätta på det spåret under 2018.  
 

Ungdoms-SM gick i år på Malmös banor (10-12 Augusti). Skoghall ställde upp med två deltagare. 

Melker Johansson och Hugo Holm. Melker kom 5:a och Hugo på en 8:te plats på EB. På filten kom 

Melker återigen 5:a och Hugo på en 9:de plats. Pojkar A var en mycket tuff klass i år så jag är nöjd 

med grabbarna. Bara att ladda om till nästa år då Ungdoms-SM går i Skoghall! 

 

 
 

/Marcus Ljungblad 



 

 

Elitserien 2017. 
 

Nu ska jag försöka summera årets elitserie! 
Nytt för i år är att man är regerande mästare, något som är helt nytt för Skoghalls 
bangolfklubb. 
 
Första omgången spelades på Örebros tuffa banor, där man aldrig riktigt kan slappna av, 
det kan vända fort i matcherna på dessa banor. 
 
Det var några matcher där vi låg under men vår rutin och den respekt vi har fått med oss 
med våra senaste års resultat tror ja bäddade för att vi denna omgång kammade hem full 
pott, Uppsala lyckades förlora 2 matcher, dels mot oss i sista matchen men även matchen 
mot Kungälv. 
 
Omgång 2 spelades på Uppsalas EB. 
 
Vi hade det riktigt tungt mot Kungälv, som skaffade sig en rejäl ledning mot slutbanorna, 
men vi tog in något slag och när Kungälvs ankare Eirik fastnade på bana 18 så tändes ett 
litet hopp, det grusade dock tyvärr då Eirik tillslut kunde via stolpe in på ”Fönstret” avgöra 
och vår första förlust 2017 var ett faktum. 
När vi sen skulle spela mot Uppsala som var obesegrade för helgen, så lite oväntat hade 
säkerheten själv Fredrik Persson det tufft på bana 3 ”mittkulle” och slog en 4a, så fick vi en 
liten ledning, den utökade vi, sen fastnade Fredrik på ”kanonen” och bytte ut sig, en kall 
Marcus Larsson fick hoppa in men fick 3 slag och vi gjorde ett ryck, ett ryck som sedan 
höll i sig och vi kunde vinna matchen ganska enkelt. 
 
Detta betydde att vi inför sista omgången fortfarande hade en ledning i serien med 4 
poäng före Uppsala. 
 
Omgång 3 spelades på Jönköpings nya betongbanor, upplevdes att det är ganska svår 
anläggning, men det tror ja alla tyckte, då det är lite svårare när allt är nytt. 
 
Allt flöt på och allt kändes bra, vi ska väl säga att vi hade turen på vår sida när vi låg riktigt 
pyrt till i matchen mot hemmalaget Jönköping, men dom tappade massvis med slag på 
slutet och vi kunde tillslut vinna matchen. 
När vi sen stod inför näst sista matchen, mot Tyresö, så gör vi vår klart sämsta resultat, vi 
missade på tok för mycket på det avslutande banorna och vi förlorade matchen med 4 
slag. 
Det var givetvis en stor besvikelse som infann sig i laget, men vi var tvungna att ladda om, 
vi hade ju en avgörande match kvar mot Uppsala som givetvis såg sin möjlighet här. 
 
Matchen började ganska jämnt, men från mittpartiet och slutet så kunde vi inte hänga med 
Uppsala och guldet rann oss ur näven. 
 
Sport kan vara otroligt hårt i dessa stunder, men jag vill framföra att jag är otroligt stolt 
över allihopa i laget, detta är förmodligen något som kan stärka oss på sikt, vi vinner ihop 
och förlorar ihop. 
Sådana här lägen är inget man kan träna sig till, man måste uppleva dom, nu har vi gjort 
det och vi går vidare. 
Tack allihopa för denna säsongen och tack alla som har stöttat oss. 
 



 

 

B-Laget 

B-Laget spelade 3 omgångar under året. Eskilstuna, Skoghall och Södertälje var spelplatserna i Div. 

1 Norra 

Omgång 1 Eskilstuna: Laget spelade bra och tog 12 poäng, enda förlusten kom i den sjätte 

omgången mot Södertälje. 

Laget: Alf Johansson, Andreas Ekängen, Henrik Andersson, Marcus Ljungblad, Mikael Lövgren och 

Tommy Fröjd 

Omgång 2 Skoghall: Vi gör troligtvis våran bästa tävling i lagsammanhang, vi tar full pott och gör 

det med stil! 28.7 hamnar lagsnittet på, och vi har en 4 poängs ledning inför sista omgången. 

Laget: Andreas Ekängen, Henrik Andersson, Marcus Ljungblad, Mikael Lövgren, Stefan Björk och 

Tommy Fröjd 

Omgång 3 Södertälje: Sista omgången spelades på den erkänt svåra anläggningen i Södertälje. Vi 

vinner dom första tre matcherna hyfsat lätt. Men tyvärr torskar vi dagens sista match mot 

Skellefteå. Inför söndagen hade vi allt i egna händer men tyvärr blir det en förlust i sista matchen 

mot hemmalaget Södertälje som tar hem segern i Div.1 Norra.  

Skoghall hamnade på en mycket fin andra plats. 

Laget: Andreas Ekängen, Henrik Andersson, Marcus Ljungblad, Melker Johansson, Stefan Björk och 

Tommy Fröjd 

/Marcus Ljungblad 

 

 

 
 
 
 



 

 

Europacupen Algund 2017 
 

Otroligt Sagolika fina Algund! 
 
På förhand var givetvis ambitionen att matcha Uppsala, kunde vi toppa formen och dom 
vackla lite så fanns ändå chansen. 
 
Det visade sig ganska snabbt in i tävlingen att Uppsala var i en egen division, vi kunde inte 
matcha dom, men det kunde inget annat lag heller göra. 
 
Istället för att fokusera på att kolla neråt i tabellen så hade vi ändå målet inställt på att 
matcha Uppsala så många varv som möjligt. 
 
Mot slutet så närmade sig tjeckiska Olomouc något men utgav aldrig något riktigt hot. 
 
Vi slutar 2a i europacupen, samma notering som Appelscha 2015. 
 
Nyheter för 2018 är att man ändrar namn på Europacupen till Champions League! 
 
Arrangörer för Champions League 2018 är Porto, målet är inställt! 
 
 

 
 
 
Deltog i A-laget i årets elitserie samt Europacup gjorde: Dino Medenhodzic, Christian 
Mellqvist, Ulf Kristiansson, Lars Kvael, Fredrik Tagesson, Filip Johansson, Filiph 
Svensson, Mikael Lövgren och Sebastian Ekängen. 
 
/Christian Mellqvist 
 
 
 



 

 

SM-Veckan Borås 2017. 
 

Året Upplaga av SM-veckan gick åter av stapeln i Borås, precis som 2014. 
Vädret var bättre i år än förra gången, mycket folk hade vägarna förbi för att kolla på 
bangolf när den är som bäst. 
 
2014 vann Sebastian guld i matchspel, Filiph Svensson vann guld i slagspel, och trion 
Sebbe, Filiph, Guffe vann guld i 3-manna lag. 
 
I år blev det inga individuella medaljer, men i 3-manna lag kunde man återigen kamma 
hem guldet till Skoghall, laget i år bestod av Guffe, Tagesson och Sebbe. 
 

 
    

 
 
 
Resultat Cupfinaler och KM 2017 
 
Betongcup Final                                   Filtcup final 
1:a Stefan Björk                                    Slutvarv inställt pga dåligt väder  
2:a Sebastian Ekängen                            
3:a Melker Johansson                                    
 
Betong KM                                               Filt KM 
1:a Stefan Björk                                     1:a Andreas Ekängen 
2:a Henrik Andersson                               2:a Daniel Sjöö       
3:a Mikael Lövgren                              3:a Stefan Björk 
 
Uppsala KM 
1:a Mikael Holm 
2:a Stig Jansson 
3:a Hans Carlsson 

 


