
             

Mellansvenska Bangolfförbundet & Haga BGK 

inbjuder till DM på filt 2020 

Individuellt & 3-mannalag 
 

SPELPLATS:       Haga BGK Filt, Norrköping (Lindö småbåtshamn) 

SPELDAG:         Lördag den 15 Augusti 

STARTTID:        Kl. 09.00 

SPELFORM: 2-varvstävling. Ludvika inför det andra varvet tillämpas 

vid färre än 50 deltagare. 

KLASSINDELNING: Mästerskapsindelning 

STARTORDNING: HV-OB-DV-OG-FC-FB-FA-PC-PB-PA-DJ-D-HJ-H 

TRÄNINGSTIDER:                    Fredag 14/8 kl. 09.00-21.00 

Lördag 15/8 kl. 08.00-08.45 

3-MANNALAG - Seniorer (Damer och Herrar, Ungdom A får ingå) 

- Oldtimers (Damer och Herrar) 

STARTAVGIFT: Ungdomar 100 kr, Övriga klasser 200 kr, 3-mannalag 

200 kr/lag.  

Betalas via bankgiro (5205-8864) vid anmälan 

(arrangören tillhanda på bankgiro senast 13/8). 

TÄVLINGSLEDARE:                 Christian Olsson Tel. 073-997 22 12 

Fredrik Hasselgren fredrik.hasselgren@gmail.com 

DOMARE: Jonas Holmberg 

ANMÄLAN:                                 Via HCP-online senast torsdag 13/8. 

3-mannalag via email ch.olsson882@gmail.com 

Nominering av 3-mannalag senast fredag den  

14 augusti kl. 16.00. 

Tävlingen är öppen för spelare som representerar en 

klubb inom MSBGF distriktet. 
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PANDEMI: Vid en anmälan över 50 deltagare kommer 

tävlingsledningen att stryka ludvika och tillämpa 

masstart. Samt startgrupper kommer förberedas för 

både träning och tävling. Preliminärt förslag: 

Grupp 1: Kl 09.00, Klasser: HV, OB, DV och OG 

Grupp 2: Kl 13.30, Klasser: U, DJ, D, HJ och H 

 

Tävlingen ämnas spela med BAMS telefoner, inom 

spelgruppen utser ni en person som hanterar telefonen. 

Betalning i kiosken bör ske via Swish eller kort. 

För mer pandemi info se förbundsinfo eller kontakta 

tävlingsledningen för aktuell riskbedömning. 

 

JUBILEUM: I år firar Haga BGK 60 år, fira med oss! 

Möjlighet finns att köpa bollar och testa vår nya MOS 

anläggning (öppen för allmänhet, spel måste godkännas 

av Haga BGK:s kioskpersonal).

   

 

ÖVRIGT:                                     Det kommer inte finnas möjlighet för husvagnsplatser 

vid banorna.  

 

Priser kommer att sättas in på konto till vinnarna, så 

tänk på att ta med kontouppgifter. 

 

Vår samarbetespartner City Golf Europe 

kommer att sponsra DM-helgen med 

10 000 kr till prispotten! 

 

 

Medaljer delas ut direkt efter tävlingens slut. 

www.msbgf.se 

www.hagabgk.se 
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