
LÄGER I GULLBERGSBRO 
30/5-/6 2019

UMEÅ BGK
Hälsar alla ungdomar födda 

2005-2013 (OBS! Från 7år fyllda)

VÄLKOMNA 

att spela 

UNGDOMS-SM i slag- och matchspel
31 juli – 1 augusti

på vår EB-anläggning i Hedlundadungen

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför är ni, som har 
minsta symptom, skyldiga att inte närvara på anläggningen.

Eftersom detta är en ”icke offentlig tillställning” (fler än 50 deltagare tillåtna) dit 
publik inte bjuds in kommer årets arrangemang att hålla en låg profil. Vi hoppas 

dock att många har lust att komma för att delta och göra detta så kul som möjligt.

Mer info om förslag för rabatterat boende,  mat, 
hitta till oss,  aktiviteter, anmälda, resultatlänkar 

och speltips finns på:
https://ubgk.se



LAGTÄVLING 3-MANNA PRISER
Vi räknar de 3 första varven i slagtävlingen. Tre priser i varje klass utdelas
Förbundet delar in lagen. Detaljinformation kommer Pris till bästa USM-klubb – ”Koskällan”
på plats i Umeå. Utlottning av priser till spelare som inte 

vunnit något annat pris.

TRÄNINGSTIDER STARTAVGIFTER & BETALNING
Fri träning måndag till torsdag 8-22 Båda tävlingarna och lagtävling 550kr
Fredag och lördag 8-8.45 Startavgiften sätts in på Umeå BGK:s
samt efter avslutad tävling på fredag. Bankgiro 357-9539 senast 10 juli. OBS! Mejla 
STÄNGT för allmänheten samtidigt vilka spelare inbetalningen avser 
Arrangören förbehåller sig rätten att samt vilka ledare som följer med till 
Införa eventuella träningsgrupper ungdom@ubgk.se

INVIGNING & MÖTE
Onsdag 29 juli - Invigning & ledar-/föräldramöte
Prel startid 17.00. Mer info på plats.

KLASSINDELNING ANMÄLAN 
Flickor A och Pojkar A: Födda 2005-2006 Senast den 10 juli via HCP-Online
Flickor B och Pojkar B: Födda 2007-2008 Klubben anmäler spelare i HCP-online
Flickor C och Pojkar C: Födda 2009-2013* samt betalar in och mejlar enligt ovan.
Öppen klass:                 Födda 2005-2013* Om många 
anmälda kan den komma att indelas i pojk- och flickklass.

C-klass och öppenklass spelar på lätta hinder på vissa banor.

*Om född 2013 måste deltagare vara 7 år fyllda vid tävlingsstart
Arrangemangsansvarig: Carina Lindström, 070-643 9977, ungdom@ubgk.se. Mer info https://ubgk.se
Tävlingsledare: Anders Lindström, 070-626 1635
Förbundsrepresentant: Eddie Söderlund, 072-332 6170
Domare: 

TÄVLINGSDAGAR
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet på grund av väderförhållanden och/eller högt 
antal deltagande samt anpassningar utifrån myndigheternas ev. krav.

EB slagspel EB matchspel
Fredag 31 juli Lördag 1 augusti
Start kl. 09.00 Start kl.  9.00
A och B ungdom 5 varv (startar först) 2 träd: A och B ungdom i samma klass, ingen
C ungdom och öppen klass 3 varv. könsindelning

C ungdom och öppenklass samma klass, 
ingen könsindelning.
Minst 2 garanterade matchar ev. fler


