
 

Svenska	Bangolfförbundet	&	Kristinebergs	Bangolfklubb	i	
samarbete	med	Golfbaren	inbjuder	härmed	till	

Swedish	Adventure	Golf	Masters	(SAGM)	
29-30	Augusti	2020	

	
 
Spelplats: Golfbaren Jungfrusund – www.golfbarenjungfrusund.se  
 
Klassindelning: Herrar (öppen), Damer (öppen), Herrjuniorer, Damjuniorer, Oldtimers 

Herrar, Oldtimers Damer.  
 Öppen klass kan väljas av alla deltagare.  
 Nedre åldersgräns för deltagande är ungdom A (född 2006 eller tidigare) 
 
Starttid båda dagarna: 08.00 
 
Spelform: Slagspel över 6 varv där vinnarna i varje klass blir Svenska Mästare. 
 
 Dag 1: 4 varv för samtliga klasser (startgrupper kan förekomma) 
 

Dag 2: 2 varv för samtliga klasser (startgrupper kan förekomma) 
 
därefter koras Svenska Mästarna i varje klass.  
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv på grund 
av väderförhållanden och/eller oväntat högt eller lågt deltagarantal. 
 
Ludvika-systemet avseende startordning utifrån resultat kommer 
användas vid minst 1 tillfälle och anpassas efter antalet varv. 
 
Superfinal: Efter att ordinarie varv enligt ovan har spelats och Svenska 
Mästarna har korats så går automatiskt varje klassvinnare vidare till 
Superfinalen, tillsammans med de 12 bästa övriga spelarna från raka 
listan (totalt 18 spelare). Superfinalen avgörs över 2 varv där tidigare 
resultat inte räknas in utan det är en helt ny tävling. Efter dessa 2 varv så 
koras årets SAGM Champion 2020. Denna final finansieras separat och 
sponsras av bland annat City-Golf och kommer ha en större prissumma. 
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra upplägget och antalet 
varv för superfinalen utifrån tidsramar och sponsorers önskemål och ev 
media-anpassning. 

 
Tävlingsledare: Lars Ekström 
 
Domare: Tommy Blixt 



  
Anmälan: Senast den 16 augusti via HCP Online, internationella spelare anmälan 

via info@sagm2020.se   
 Efteranmälan mot dubbel startavgift tom 12.00 den 27 augusti  
 
Startavgift:  För samtliga klasser  950 kr  
 Stora Grabbar/Tjejer  475 kr 
 3-mannalag   450 kr 
  
 betalas in till plusgiro 708073-2, märk med spelares/klubbens namn  
 
Träning: Fri träning för anmälda spelare 24-28 augusti samt tävlingsdagarna 

Banan kommer vara avstängd för officiell träning klockan 08-18 den 27 & 
28 augusti, övrig tid kan allmänhetsspelare eller andra arrangemang 
förekomma på banorna. 

  Under officiella träningstiden 27-28 augusti skall klubbdräkt bäras. 
 Andra tider än ovan är träningsavgiften 120 kr/person/dag (gäller även 

frispelsallians). 
 
Logi: Arrangören har förbokat platser på ett lokalt hotell, se hemsidan nedan 

för information om detta och tips om andra alternativ.  
 
Info:  http://www.sagm2020.se  
  info@sagm2020.se  
 
Övrigt:  Endast en boll är tillåten under detta mästerskap, denna boll är en 

specialframtagen WMF-godkänd vanlig golfboll som tilldelas alla 
deltagare av arrangören. Finns tillgänglig på plats from 1 juli. 

 
 Arrangören har ambitionen och förhoppningen att kunna skapa en 

intressant tävling men också en trevlig upplevelse för alla deltagare. Det 
kommer bland annat arrangeras båtutflykt samt en samlad middag 
torsdag kväll som kommer informeras närmare om via facebook & 
hemsidan.  

 
Covid 19:  Med anledning av samhällsläget kommer ett antal konkreta åtgärder 

vidtas. Arrangören för en nära dialog med Förbundet och aktuella 
myndigheter och kommer att göra allt för att skapa ett så säkert 
arrangemang som möjligt. Grunden för detta kommer vara ett tydligt 
ansvarstagande från både arrangör och tävlingens deltagare, detta skall 
ske främst med utgångspunkt i det dokument som förbundet 
kommunicerade 16e juni kring riktlinjer för tävlingar inom bangolf. Dessa 
kan komma att uppdateras och vi ber alla deltagare att hålla sig 
informerade och vara medvetna om att deltagande sker på egen risk och 
att en viktig del i samhällets arbete mot spridning av Covid-19 är eget 
ansvar. 

 
 OBS! Vid behov att ställa in tävlingen pga samhällsutvecklingen och 

förändrade restriktioner kommer full återbetalning ske av inbetalda 
startavgifter. Om enskild spelare måste avanmäla sig pga egen eller 
nära anhörigs sjukdom kopplad till Covid-19 gäller samma sak. 

 


