
 

 

  Verksamhetsberättelse Skoghalls BGK 2018 
 

Inledning. 
 

Med den värmebölja som var 2018 hade vi en viss oro för att folk på sina lediga dagar skulle 

välja badstranden framför bangolfande. Det visade sig dock ganska omgående att vår oro var 

obefogad och ekonomiskt gjorde vi ett av de bästa åren i klubbens historia. 

Vårat A-lag inledde säsongen knackigt och tog bara 5 poäng den första omgången på 

Södertäljes eternitbanor. Med den insatsen fans risken att vi skulle missa en plats i Europa-

cupen för första gången på flera år. Laget avslutade dock de två sista omgångarna starkt och 

kunde ta i fatt försprånget och knipa andra platsen. Silvret innebar att vi tillsammans med 

Uppsala var Sveriges representanter i cupen.  

På hemmaplan hade vi ett flertal tävlingar. Den andra omgången i elitserien spelades på vår 

betongbana och i början av augusti arrangerade vi ungdoms-SM. Marcus Ljungblad, vår 

ungdomsansvarige, gjorde en rejäl arbetsinsats och hade stor del i att arrangemanget blev 

lyckat.  Ulf Kristiansson grep en bronspeng i Europa mästerskapen då han besegrade James 

Lindström i matchspel med 5-4. Ulf är en av klubbens trotjänare och medaljen var 

välförtjänt. I svenska mästerskapen bärgade Rasmus Bergqvist guldet i juniorklassen i 

slagspel. På hemmaplan har mycket varit sig likt. Klubben är fortsatt en mötesplats för 

medlemmar och personer med anknytning till klubben där en och annan kopp kaffe 

konsumeras på vår uteservering. Vår trogne allt-i-allo Janne har arbetat hos oss även den 

gångna säsongen och har som vanligt gjort ett mycket gott arbete. Vi vill tacka alla nya och 

gamla medlemmar för den gångna säsongen och hälsa välkommen till säsongen 2019. 

Hoppas på ett lika fint och framgångsrikt år även då!    

 

//Henrik Axelsson 

 

Ungdomsverksamheten 2018 
 

2018 var ett mycket lyckat år för Skoghalls ungdomsverksamhet. Under våren och 

sommaren hade vi veckovisa träningar och tävlingar, där antalet deltagare ökade något från 

föregående år!  

 

Hugo Holm (Pojkar A) debuterade i vårat div.1 lag på Mosås svåra eternit anläggning. 

Fabian Holmen (Pojkar C) debuterade i tävlingssammanhang på våran internationella tävling 

där han kom tvåa i ungdomsklassen, vann gjorde Hugo! 

 

I juni arrangerade Skoghall ett ungdomsläger inför U-SM. Deltagare från Skoghall var 

Melker Johansson, Hugo och Fabian.  

 

2-4 Augusti var det dags för U-SM på hemmaplan. 27 deltagare från hela sverige ställde upp 

i den värmländska hettan. Hugo och Fabian kämpade på hela veckan! 



 

 

Tävlingen började på betongbanan. Hugo kom på en 5:e plats i Pojkar A med 33,3 i snitt. 

Fabian vann Pojkar C på finfina 37,0 i snitt. 

På lördagen var det dags för filt-SM. Det underlag som både Hugo och Fabian tränat mest på 

inför U-SM med fina resultat. Hugo kom på en 7:e plats med 51,3 i snitt. 

Fabian fullbordade sitt första U-SM med ytterligare ett guld på filten med snittet 54,0! 

 

2019 års U-SM spelas i Gullbergsbro (Göteborg) på MOS och EB 

 

// Marcus Ljungblad 
 

 

A laget 

 

Omg. 1  

Södertäljes EB  
Började årets första seriespel med att endast ta 5 poäng och låg då genast efter 
med en massa poäng vilket vi inte är vana vid de senaste årens framgångar. 
Uppsala ledde på 12 poäng och Tanto & Kungälv hade 10 poäng. Såg mörkt ut 
inför andra omgången. 

 

Omg. 2 

Skoghalls Betong  
Det enda målet vi hade denna omgång var att ta full pott för att ha en chans till 
att komma ikapp Tantogården och Kungälv, detta lyckades vi göra och var nu 
endast 1 poäng ifrån både Uppsala och Tanto som båda nu hade serieledningen 
på 20 poäng. 

 

Omg. 3  

SM Veckan Landskrona Filt  
Vårt enda mål var ett vara minst 1 slag bättre än Tantogården efter de 3 
kvalvarven som avgjorde elitserietabellen för 2018, med detta mål avklarat så 
lyckades vi hamnade vi på en 2:a i tabellen. Detta innebar nu att vi skulle få spela 
2 varv om årets Elitserieguld 2018. Första varvet så drog vi ifrån Uppsala och 
lyckades leda med hela 7 slag inför sista avgörande varvet men tyvärr så föll vi 
efter c:a halva anläggningen spelad pga nerver vilket gjorde att vi tillslut förlorade 
med 7 slag totalt på 2 varv. Men detta innebar dock att vi än en gång blev 2:a i 
Elitserien och därmed blev kvalificerade för att få gång åka iväg och spela 
Europacupen som i år skulle spelas i Porto Portugal. 

 

 

 



 

 

Europacupen Porto Portugal :  
Årets europacup slutade dessvärre med en 4:e plats  
då vi efter dag 1 samt dag 2 låg på en 3:e plats och det såg länge ut som om vi 
skulle knipa 3:e platsen. Men efter en katastrof första runda dag 3 så tappade vi 
3:e platsen och kunde sedan inte återta placeringen igen då österrikarna spelade 
alldeles för bra för oss. 
 

 

 

B laget 

 

Omg. 1  

Nyköping Filt 
Redan efter första omgången så kunde vårat Blag åka ifrån nyköping som 
serieledare med 12 poäng med bättre slagantal före MGK 49 Nyköping som hade 
samma poäng. Något anmärkningsvärt denna omgång var att Mikael ”Löjk” 
Lövgren blev 1:a på rakalistan med hela 27,9 i snitt på 7 varv, 2:a på raka listan 
var Lukas Oja med hela 15 slag bakom löken.  

 

Omg. 2  

Mosås EB 
Inför andra omgången så var det klart att Löjk inte kunde delta pga 
av jobb så vår ungdom Hugo fick göra debut i b-laget och hoppa in istället samt 
att Fröjd & Mini endast kunde komma tidigast fredag förmiddag. 
Föresättningarna såg inte så ljusa ut för vårt serieledande b-lag, men efter 7 
matcher spelade så var det klart att de åkte därifrån med 10 poäng och en 
utökning av serieledningen med 3 poäng och en total på 22 poäng. På en andra 
plats låg nu MGK 49 Nyköping på 19 poäng. 

 

Omg. 3  

Skoghall Betong  
Sista omgången spelades igenom utan större problem, utökade ledningen med 
ytterliggare 2 poäng och vann Div.1 Norra med hela 5 poäng och den total på 34 
poäng. Sista dagen så stod det mellan Skelefteå, Nyköping & Örebro om vilket 
lag som skulle avancera upp till elitserien. De lag som drog det längsta strået var 
Skelefteå som lyckades slå Örebro i den sista avgörande matchen som sedan 
hamnade på 29 poäng 1 poäng före Nyköping. Grattis Skelefteå och välkommen 
upp till Elitserien nästa säsong. 
 
 



 

 

Svenska Cupen EB:  
Årets lag bestod av FilleJ,Björk,Körren,Tage samt Rasmus som gjorde sin lag debut för  
Skoghalls BGK. Tävlingen började med 5 kvalvarv där skoghall dominerade sin grupp och gick 
vidare utan problem till dag 2. Dag 2 mötte vi Hjelmsjö i första matchen och vann denna match 
med hela 21 slag. I kvartfinalen så slog vi ut hemmalaget Asarum med 10 slag men dessvärre så 
tog det slut i semifinalen mot Tantogården där vi förlorade med 1 slag. Matchen om bronset så 
förlorade vi mot Uppsala med 8 slag och därmed var det klart att vi slutade som 4:a för andra 
året i rad. 
 

Nordiska Mästerskapen:  
NM även kallat är en tävling där de nordiska länderna träffas var 4:e år och spelar en tävling 
över en helg för att kora de nordiska mästarna individuellt samt lag. I år deltog från Skoghall 
FilleJ,Körren,Tagesson,Rasmus samt Lars Kvael(som spelade för Norge). Lagmässigt så blev det 
grandslam för sverige då de segrade i samtliga klasser. Individuellt så var det FilleJ som stod för 
den bästa prestationen som lyckades vinna herrklassen och därmed vinna titeln som Nordiskt 
mästare 2018. På oldtimers sidan så blev Lars Kvael 2:a. Körren & Rasmus hamnade på en 4:e 
plats i herr & junior klassen och Tagesson på en 10:e plats i herrklassen. 

 

U23 Nationscup i Cheb:  
Tommy fröjd var den enda från Skoghall som deltog och lyckades vinna lag brons med sitt 
mixed lag. 

 

SM-Veckan Landskrona:  
I årets SM så deltog (Guffe,Körren,Rasmus,FilleJ,Marve,Mojje,Tagesson& Keismar) Den som  
lyckades bäst var Rasmus som vann SM guld i juniorklassen, FilleJ var endast 1 slag ifrån SM 
bronset i herrklassen och slutade på 4:e plats. 3-manna lag tog Skoghall 2 (Mojje,FilleJ,Tagesson) 
silverpengen och Skoghall 1 (Guffe,Rasmus,Körren) bronspengen. 

 

Oldtimers SM:  
Årets OT-SM utspelades i Skutskär på BGK Elits filt banor. Vi hade endast 1 skoghallsspelare 
på plats Eve Folkesson. Efter en tung tävling så slutade han på en 27:e plats 

 

Ungdoms SM:  
I år utspelades årets USM på vår egen anläggning på skoghall. Endast 2 spelare från klubben 
deltog (Hugo Holm, Fabian Holmen) Fabian debuterade i SM sammanhang och lyckades vinna 
SM guld på Filten och på Betongen. Gick dessvärre värre för Hugo som slutade 5:a på filten och 
7:a på betongen. 

 

Junior VM i Cheb:  
Från Sverige så deltog våran egen Rasmus Bergqvist i årets VM, individuellt så lossnade det inte 
för honom och han slutade på en 19:e plats men vann VM silver i lag för Sverige. Som coach så 
var Tommy Fröjd samt Lars Broddevall med från klubben. 

 

Senior EM i Predazzo:  
Årets Senior EM utspelades i de fina Italienska alperna närmare bestämt Predazzo. Från 
skoghall,så var Guffe med som spelare och Mella & Marve med som ledare. I det individuella 



 

 

slagspelet så lyckades inte Guffe få till det och slutade på en 29:e plats men kvalificerade sig då 
till cupspelet som alltid utspelas som sista dagen i mästerskapet där han lyckades vinna brons 
matchen mot JamesLindström. 

 

Inomhus SM MunktellArena:  
I år var de år svenska satsade på att arrangera ett kombi-sm för första gången på många år en 
chansning som blev lyckad då hela 108 personer deltog, från skoghallså deltog Rasmus och 
Mojje. Mojje slutade på en 10:e plats och Rasmus som hade en mycket tyngre tävling slutade på 
en 23 plats. 
 

 

Klubbtävlingar 2018 
 

Filt KM 2018    Betong KM 2018 

1 Mikael Lövgren  98  1 Marcus Ljungblad 86 

2 Ulf Kristiansson  99  2 Ulf Kristiansson 88 

3 Henrik Andersson  115  3 Magnus Sjöö            98 

 

Slutställning Kvällstävling 2018  A-Final 2018  

1 Marcus Ljungblad 362  1 Ulf Kristiansson 136 

2 Ulf Kristiansson 238  2 Marcus Ljungblad 148 

3 Hugo Holm  167  3 Hugo Holm  165 

4 Magnus Sjöö   92 

5 Sebastian Ekängen   65  B-Final 2018 

6 Melker Johansson   42  1 Sebastian Ekängen 159 

7 Fabian Holmén   31  2 Tommy Fröjd 162 

8 Tommy Fröjd   20  3 Fabian Holmen 239 

9 Adam Långström   10 
 
 
 

 


