
 

  
 

Nordsvenska Mästerskapen i bangolf 2020 
 

Härmed inbjuder Örnsköldsviks MGK till Nordsvenska Mästerskapen 2020. 
 
 Datum  15-16 augusti 2020. 
 Spelplats Örnsköldsviks MOS-banor i Lungviksparken.  
 Starttid  09.00 båda dagarna. 
 Anmälan Individuellt senast onsdag 12/8 via HCP-online. 
   Mixed, Par och Lag på plats fredag 14/8 senast 18.00 
 Klasser  FC-PC-FB-PB-FA-PA-DV-HV-OG-OB-DJ-HJ-DS-HS 

Mixed  
Par (ingår ej i mästerskapet.  
Lagtävling 5-manna klubblag 

 Boll  Endast en boll är tillåten under mästerskapet (fre-sön). Denna 
boll som är godkänd av WMF är en vanlig golfboll som finns 
tillgänglig på anläggningen för utdelning till deltagarna från 
torsdag kväll så att man kan använda den på Maran.  

 Startavgifter  Ungdomar 150: -, Övriga klasser 350: -, Mixed 250: - 
   Par 250: -, Lag 250:- 
  Sätt in startavgifter på klubbens bankgiro 5610-1736 
  Priser betalas ut till angett konto. 
 
 Tävlingsledare  Rickard Andersson, Anders Gidlöf, Anders Lind  
 Domare  James Lindström 
 Träning  Fredag 14 augusti.   

Inslagning 1 slag på bana 1 inför varje varv.  
 

Spelprogram 
 

Lördag 16/8 
3 varv individuellt för samtliga som samtidigt är lagtävling. 
2 varv mixed, 2 varv par. 
Söndag 17/8 

 3 varv individuellt för samtliga. 
Finalspel 1 varv för de 12 bästa + lika resultat (Minst 12 spelare från NSBGF). 
Individuellt 
De Nordsvenska klassegrarna utses efter 6 spelade varv (3 varv lördag och 3 
varv söndag). Ludvika inför varv 4 och 6.  
De 12 bästa spelarna oavsett klass (plus de med lika resultat som den 12:e) går 
till final och gör upp om Nordsvenska Mästerskapet genom att spela ytterligare 1 
varv där resultaten från de 6 första varven räknas med.  
Mixed och Par 
Mixed och Par startar efter att de tre första varven i den individuella tävlingen 
avgjorts. Ludvika inför varv 2. 

 5-manna 
Klubbarna får starta med fritt antal lag. Varje lag består av max 6 spelare där de 
5 bästa resultaten per varv räknas in i tävlingen (5 spelare går också bra). 
Lagen ska bestå av spelare från samma klubb men man behöver ej spela i 
samma klass. 

 Övrigt 
 Prispengar i alla klasser förutom lagspelet. 
  

Priser i finalspelet 1:a 10 000:-, 2:a 5 000:-, 3:a 3 000:-,  
4:a 2 000:-, 5:a 1 000:-. 



  
 
  
 
 

 
 

Mara 
 

 
Torsdag 13/8 hålls den årliga Maran. Den brukar spelas uppe på Furuparken över 4 varv, 
men i år när vi spelar MOS nere på Cityanläggningen kör vi en HELMARA på MOS  
över 8 varv. Starttid 22:00. Välkomna att spela den som träning inför Nordsvenska 
Mästerskapen. Anmälan på plats nere på City senast 21:00.  
OBS. Anläggningen är öppen för allmänhet under torsdagen. 
 
Startavgift 100:- Eventuell klassindelning meddelas senare.  
  

 
Välkomna! 

 

 


