
 

 

 

Verksamhetsberättelse SBGK 2019 

 
 
Inledning 
 
Det är med stolthet som vi kan titulera oss som Sveriges framgångsrikaste klubb just 
nu. För vad sägs om elitserieguld, andraplats i Champions League samt så 
representerade vi vår spelare och trotjänare Ulf Kristiansson Sverige i det lag som 
tog guld i ett fantastiskt arrangerat VM i Kina. Vårt B-lag knep en andraplats i 
division 1 trots en stor spelaromsättning. 
I all framgång gäller det att vara ödmjuk och vi får inte glömma alla de personer 
som verkar i bakgrunden men bidrar stort till framgångarna. Ingen nämn, ingen 
glömd med ett undantag. I år meddelade vår trogne sommararbetare Janne att han 
arbetat sin sista sommar hos oss och att han inte återkommer 2020. Jag vill härmed 
rikta ett stort tack till Janne och hans insats. Din kunskap om hur anläggningen ska 
skötas kan vi aldrig ersätta. Fritt spel, fritt kaffe och fria mazariner till dig för evigt!  
Vår internationella betongtävling blev en ren Skoghalls uppgörelse vad gällde de tre 
första placeringarna. Efter starkt spel gick till slut Lars Kvael segrande ur striden.  
Redan nu är förberedelserna i fullgång inför kommande säsong och vi hälsar som 
vanligt alla nya och gamla medlemmar välkomna vem du än är. Kanske för att 
hårdsatsa som spelare, ta en plats i styrelsen eller bara komma ned för ta en fika och 
vara en del av gemenskapen. Oavsett, varmt välkomna till säsongen 2020 
// Henrik Axelsson 
 
Ungdomsverksamheten 2019 
 
2019 var tyvärr ett lite sämre år för vår ungdomsverksamhet, Vi körde dock på med 
våra veckovisa träningar och tävlingar, där tyvärr antalet sjönk från tidigare år. Kan 
dock bero på att maj månad var en mycket regnig sådan. 
 
U-SM som i år spelades i Gullbergsbro på deras två anläggningar MOS & EB. 
Tyvärr så deltog inte någon av våra ungdomar då vårat största hopp Fabian tyvärr 
var bortrest under samma period. 
 
2020 kommer årets U-SM spelas åter igen på Umeås två fina anläggningar Filt & 
EB. Med nya riktlinjer och satsningar så hoppas vi kunna skicka någon eller kanske 
till och med några ungdomar på denna tävling. // Marcus Ljungblad 
 



 

 

Seriespel A-laget 
 
Omg. 1 – Tyresö Filt : Årets första omgång började perfekt med 8 poäng av 8 
möjliga efter första dagen. Andra dagen gick dessvärre sämre och vi lyckades inte få 
till det och tog endast 1 poäng vilket gjorde att vi tog med oss 9 poäng hem ifrån 
Tyresö och en 3:e plats efter Uppsala 12p och Tyresö 11p. 
  
Omg. 2 – Tantogårdens Betong : Med samma gäng så åkte vi denna gång till 
Tantos nymålade betonganläggning. Första dagen började lite sämre än första 
omgången och lyckades bara ta hem 4 poäng av 8 då vi förlorade mot hemmalaget 
tanto samt Uppsala som storspelade. Andra dagen dock så lyckades vi med bedriften 
att vinna alla matcher vilket var ett måste för att hålla oss kvar i toppen av tabellen. 
Med 10 nya poäng inspelade så åkte vi ifrån Stockholm med en andra plats i 
elitserien efter Uppsala 23p och Tyresö som halkade ner till en 3:e plats med sina 
16p. 
 
Omg. 3 – SM Veckan Malmö EB: Detta år hade vi lite bättre förutsättningar än 
förra året, nu hade vi Uppsala framför oss och alla de andra lagen bakom oss. Vårat 
mål var att se till att inte förlora för många poäng mot de andra lagen som avgjordes 
över 5 varv. Detta slutade med en rysare då vi placerade oss 3:a efter Uppsala (11 
slag) & Jönköping (4 slag) och 3 slag före Tantogården. Hade tanto slagit oss så 
hade Jönköping vart de lag som hade kvalificerat sig till europacupen.  
Finalen var ett faktum för andra året i rad och även denna gång emot Uppsala. 
Denna final avgjordes åter igen med 2 varv. Vi lyckades ta 3 slag efter första rundan 
och ytterligare 2 slag andra rundan efter mycket bra spel med 20.0 i snitt på 5 
gubbar. Efter detta storspel och en underbar lagkänsla så kunde vi för andra gången 
titulera oss som svenska mästare. 
 
Europacupen Voitsberg - Österrike: Årets europacup eller skall vi säga 
Champions League 2019 slutade med en 2:a plats efter mycket jämnt spel från både 
oss, Uppsala och Hardenberg. Första dagen så låg vi på en 3:e plats 5 slag efter 
hardenberg och 4 slag efter Uppsala, andra dagen så började det tyvärr Uppsala glida 
ifrån igen som de har gjort alla andra år och hade nu 14 slag på oss och vi var 
fortfarande kvar på en 3:e plats efter Hardenberg som var 10 slag före oss. Tredje 
och sista dagen så gjorde vi allt för att komma ikapp men fick till slut släppa Uppsala 
och endast fokusera på att komma ikapp Hardenberg och redan efter första varvet 
så hade vi tagit ikapp de 10 slag vi låg efter och var nu lika med dom med 2 
återstående varv att spela näst sista varvet så lyckades Hardenberg storspela igen och 
tog 6 slag. Sista varvet så gav i allt och med en underbar lagkänsla så lyckades vi ta 8 
slag och vinna med 2 slag över dom vilket resulterade i att vi åter igen stod klara 



 

 

som 2:a bästa laget i Europa men dock efter Uppsala som åter igen vann men dock 
endast med 24 slag, sist vi blev 2:a så tror jag Uppsala var över 100 slag före oss så 

vi närmar oss sakta men säkert ☺. // Guffe 

 
Seriespel B-laget 

 
Omg. 1 – Sundsvall MOS: Första omgången för säsongen blev något för oss alla 
att komma ihåg, till och börja med då vi nästan fick lämna W.O då ett stort antal 
återbud kom och att vi inte skulle få ihop 5 spelare. När vi sen fann en lösning så 
fick grabbarna spela i rena vintern då snön föll ifrån himlen andra dagen. Efter en 
mycket god laginsats så lyckades grabbarna kamma hem 10 poäng av 14 möjliga, 
dom hade full pott inför dom sista 2 varven men fick se sig besegrade över Mosås 
och Södertälje. 
 
Omg. 2 – Örebro Filt: Även denna gång så ramlade det in en massa återbud och än 
en gång så fick vi kämpa för att få ihop ett lag. Hugo och Eve fick hoppa in istället 
för Jonte och Henke. Denna helg gick tyvärr lite tyngre då dom bara lyckades få 
ihop 6 poäng och hade nu totalt 16 poäng och låg på en 3:e plats efter Sundsvall och 
Mosås. 
 
Omg. 3 – Södertälje EB: Sista omgången spelades i år på Södertäljes svåra EB 
anläggning. Eve ersättes denna omgång av Henke som klev in i laget igen. Med en 
tung första dag så avslutade grabbarna med full pott andra dagen och med 8 
inspelade poäng så slutade dom på en 2:a plats i årets seriespel med totalt 24 poäng. 
En stor bedrift eftersom det var så svårt att få ihop spelare inför varje omgång. 
Segrade gjorde Sundsvall med hela 14 poäng före Skoghall. På tredje plats fann vi 
Södertälje 1 poäng bakom oss alltså 23 poäng. //Guffe 
 
Våra övriga framgångar under säsongen 
 
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. 
 



 

 

Inomhus Serien Västsvenska Div. 1: Skoghall var åter igen med på inomhus 
serien i västsvenska division 1. Med 4 poängs ledning inför sista omgången i 
Jönköping så lyckades Nässjö komma ikapp och hamna på samma poäng men 
tyvärr så vann dom på bättre slagantal då vi båda hamnade på 26 poäng under 3 
omgångar. Vi fick helt enkelt nöja oss med en 2:a plats i årets serie. 
 
SM-Veckan Malmö: I årets SM så deltog (Guffe,Rasmus,Fille J,Marve & Mojje) 
Den som lyckades bäst var Kvael som placerade sig på en 3:e plats men fick dock 
inte mottaga SM bronset då han inte är en svensk medborgare. På en 5:e plats 
hamnade Guffe 3 slag efter Kvael. Filip Johansson placerade sig på en 7:e plats 
Mojje på en 20:e plats och sist men inte mist Rasmus på en 41:a plats. 3-manna laget 
bestående av (Filip J, Kvael & Guffe) tog dock Guld efter en mycket dramatisk 
avslutning bara 1 slag före Jönköping och 2 slag före Uppsala. 
 
Oldtimers SM: Årets OT-SM utspelades i Olofström filtbanor. I år hade vi 3 
Skoghalls spelare på plats Eve Folkesson, Ingemar Keismar & Alf Johansson. Eve 
klarade kvalet och placerade sig på en 25:e plats i finalen. Keismar fick nöja sig med 
en 31 plats. Alf som spelade i OB klassen klarade även han kvalgränsen och 
hamnade på en 23:e plats tillslut. 
 
Ungdoms SM: Vi lyckades tyvärr inte skicka iväg några ungdomar till årets 
ungdoms SM i Gullbergsbro som spelades för första gången på MOS och samt på 
deras EB anläggning. 
 
Oldtimers EM i Predazzo: Årets EM spelades i de vackra italienska alperna 
Predazzo och från Skoghall så var våran egen Stefan Björk med. Efter första dagen 
så storspelade borken och ledde EM. Fick dock en tung andra dag vilket gjorde att 
han tappade några placeringar men lyckades till slut spela till sig en bronspeng 3:e 
dagen efter en mycket jämn toppstrid. Var endast 2 slag ifrån guld och 1 slag ifrån 
silver. Han lyckades även spela till sig en bronspeng i lag för Sverige.  
SAGM i Gullbergsbro: Ingemar Keismar var den enda från Skoghall som spelades 
årets SAGM. Gick dock inte så bra och slutade med en 48:e plats 
 
VM i Zhouzhuang KINA: För första gången någonsin så skulle årets 
världsmästerskap spelas utanför Europa och inte vilket ställe som helst utan i en 
liten vattenstad strax utanför Shanghai. Guffe var den enda spelaren från Skoghall 
som var på plats och för andra gången i hans karriär så lyckades han tillsammans 
med sina lagkamrater på herrsidan spela till sig ett VM Guld för Sverige. Hela 28 
slag före tyskarna. Individuellt så gick det mindre bra för honom och slutade på en 



 

 

24 plats. I matchspelet så åkte Guffe ut i kvartfinalen mot österrikaren Beat 
Wartenweiler som tillslut stod som världsmästare i matchspel 2 matcher senare. 
 
Mixed SM i Borås: Årets Mixed SM spelades på filt inomhus i Borås. Vi hade 2 
Skoghalls spelare på plats Filiph Svensson som hade lag ihop med sin syster Marielle 
samt vårat nyförvärv Julia Sjöberg som hade lag ihop med Robin Andersson. Filiph 
och Marielle stod som SM mästare efter 8 varv spelade med 13 slags marginal. Julia 
& Robin lyckades spela till sig bronspengen 19 slag efter guldet. 
 
Inomhus SM Asarum EB: Årets inomhus SM spelades på Asarums EB banor. Vi 
hade en Skoghalls spelare på plats, Peter Eriksson lyckades spela till sig ett silver 
efter 8 varv och 6 slag bakom Per-Olof Isaksson som bärgade hem guldet.  
 
//Guffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Klubbtävlingar 2019 
 

Filt KM 2019     Betong KM 2019 
1 Marcus Ljungblad   104  1 Ulf Kristiansson  78 
2 Ulf Kristiansson   105  2 Stefan Björk   87 
3 Stefan Björk     111  3 Marcus Ljungblad    91 
 
Slutställning Kvällstävling 2019  A-Final 2019 
1 Marcus Ljungblad  282  1 Marcus Ljungblad  153 
2 Ulf Kristiansson  276  2 Ulf Kristiansson  164 
3 Stefan Björk   164  3 Stefan Björk   169 
4 Christer Nilsson  119 
5 Eve Folkesson    110  B-Final 2019 
6 Mikael Holm   98  1 Sebastian Ivarsson  171 
7 Hugo Holm   63  2 Hans Carlsson   192 
8 Peter Edmark   56  3 Henrik Axelsson  195 
9 Peter Emilsson    50   
 
Uppsala KM 2019    Skoghalls 20:e Internationella 
1 Marcus Ljungblad  31 p  1 Lars Kvael   158 
2 Lars Sjö    24 p  2 Marcus Ljungblad  158 
3 Erik Borgström  22 p  3 Ulf Kristiansson   160 
 
//Guffe 


