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Plats: Haganässkolan i Älmhult 
 
Starttid: 09:00 
 
Spelform: 3 varv med omlottning efter 2 varv, tävlingsledningen förbehåller sig rätten att 

ändra  antalet varv vid stort deltagande. 
 
Klasser: A-klass öppen, B-klass 7-13,9, C-klass 14-26 och samtliga ungdomsklasser. 

OBS, A-ungdom äger även rätt att spela i HCP-klass 

   
 
 

Startavgift: Ungdom 120 kr, övriga 250 kr, sätts in på Värends Plusgiro 22 57 75-6 i samband 

med anmälan. 

   
 
 
Träning: Tävlingsdagen 08:00-08:45,  09:00-17:00 dag innan tävling, då gäller dagskort 100 kr/spelare     

                        som betalas till tävlingsledningen, endast kontant betalning. 
 
Anmälan: Via HCP-online senast Torsdagen 22 Oktober.  
 
 
Tävl.ledare:  Hans Bodin 
Domare: XX 
 

Kontaktpersoner:  Lars Lilja  073-355 90 55   

  Tommy Bergström 070-236 42 64   
 
 
Varmt välkomna hälsar BGK Värend och Växjö BGK 
 
 
 
 
   



Öppettider  
Mån-Fre 09:00-20:00                   
Lör-sön 09:00-17:00   
Då betalas dagskortet 100 kr i Haganässkolans kiosk (de tar swish) 
 
 
I rådande läge så maximerar vi till 45 startande, först till kvarn…. 
 
Som vanligt så kommer det att finnas en kiosk till att inhandla förtäring. 
 
Alla spelare kommer få ut ett papper innan tävlingen som de MÅSTE ta del av 
Alla spelare har såklart eget ansvar i dessa coronatider. 
 
Extrapris som sträcker sig över bägge de individuella tävlingarna (25/10 samt 20/12) 
Bästa enkelvarv 25/10 samt bästa enkelvarv 20/12 (ihopslaget) kommer belönas med 
1000 kr 
Som exempel kan en person då tävling 1 gå 25,45,45 och tävling 2 gå 25,45,45 
Då får den personen 50 slag på sina två bästa varv och tar säkert inte pris i sin klass 
men blir troligtvis den som tar hem tusenlappen.(50 slag totalt) 
 
En segrare koras och har två samma resultat är det sudden som avgör. 
Och som alla förstår måste man då deltaga på bägge tävlingarna för att kunna ha en 

chans på tusenlappen       

 

OBS! Viktig information Tillsammans kan vi skapa en 

säkrare bangolfmiljö genom förebyggande åtgärder  

 

Deltagarnas ansvar  

• Håll avstånd  

• Stanna hemma om du är sjuk  

• Tvätta händerna.  

• Nys och hosta i armvecket  

• Visa omtanke  

 

 

Klubbens ansvar  

• Vi erbjuder handsprit till alla gäster  

• Vi tar emot ett begränsat antal gäster för att förebygga 

trängsel  

• Toaletten städas regelbundet  

• Vår personal i kiosken använder handskar.  
    

 
 

 

 


