
 

Svenska Bangolfförbundet inbjuder till 

Inomhus-SM  

28/11 – 29/11 2020 

MunktellArenan Filt 

Eskilstuna 
 

 

Tävlingen är öppen för alla spelare i SBGF födda 2007 och tidigare, samt förbund anslutna till WMF.  
För 2020 gäller att spelaren ska vara bosatt i Sverige. 

 

SPELPLATS: MunktellArenan Filt, Eskilstuna 
 

KLASSINDELNING:  Herrseniorer, Damseniorer, Herrjuniorer, Damjuniorer. 
 Seniorklasserna är öppna klasser. I juniorklasserna får A-ungdom 

spela. 
  
 

STARTTID: 08.00 samtliga dagar. 
 

SPELFORM:  Slagtävling över sju serier där vinnarna blir svenska mästare 
  
 

SPELSCHEMA:  Dag 1: Tre serier för samtliga klasser. 
  
  Dag 2: Fyra serier för 6 Damseniorer, 6 Herrjuniorer, 6 

Damjuniorer och 27 Herrseniorer. Antalen kan komma att 
justeras efter anmälningstidens utgång exempelvis 
utifrån att klasser saknar fullt finalfält. Vid lika resultat 
spelas sudden om platser vidare till söndagen då antalet 
personer i arrangemanget är maximerat till 50. 
Omlottning enligt Ludvika endast mellan lördagen och 
söndagen.  

 
  

TÄVLINGSLEDARE: Peter Brown telefon 070 – 331 63 31 
Tävlingens totala deltagarantal är begränsat till 100. Om antalet 
anmälda överstiger 100 så spelar de med bäst säsongshandicap. Dock 
ska varje klass minst innehålla det deltagarantal som går vidare till dag 
2.  

 

DOMARE: Per-Åke Berg 

 
FÖRBUNDS- 
REPRESENTANT: Christian Eriksson 073 734 98 55 
   



ANMÄLAN: Senast 6 november genom HCP Online. 
 

STARTAVGIFT: 500 kr. Sätts in på PG 836 19 85-8 

 

PRISER: Prisfördelningen kommer att anslås på plats innan tävlingen. 
 

EFTERANMÄLAN: Fram till 5 dagar före första tävlingsdag, mot dubbel startavgift.  
 Dock endast om det totala deltagarantalet understiger 100. 
 
TRÄNING: Träningsgrupper såväl torsdag som fredag. Träning torsdag och fredag 

ingår i träningsavgiften. Övriga dagar ska träningsavgift betalas till 
hallägaren. Under officiell träning ska klubbdräkt bäras. Ingen träning 
tävlingsdagarnas morgnar. Träning lördag efter tävlingens slut fram till 
20.00. I enlighet med SBGF:s bestämmelser för inomhussäsongen ska 
träningen genomföras i spelargrupper om max tre och max en 
spelargrupp per bana. Coacher ej tillåtet. Inga underlägg eller pennor 
kommer att tillhandahållas av arrangören under träningen. 

  
COVID-19: SBGF:s bestämmelser för inomhussäsongen 2020-2021 kan läsas på 

www.bangolf.se och ska åtföljas. Detsamma gäller anvisningar och 
instruktioner från arrangör på plats. Publik ej tillåtet och således inget 
stakethäng. Inga sittplatser i anslutning till filtanläggningen. 
Materialförsäljning ej tillåtet. Spelare kommer att få starttider för sina 
varv. Spelaren får anlända inom femton meter från filtanläggningen i 
MunktellArenan tidigast tio minuter före utsatt start. Mellan varven är 
rekommendationen att lämna MunktellArenan. Vid prisutdelningen 
utdelas endast medaljer. Inga nummerlappar då det inte finns någon 
publik. Frågor rörande tävlingsupplägg ställs till 
förbundsrepresentanten.   

 
ÖVRIGT  Serveringen i MunktellArenan har meddelat att man sannolikt håller 

stängt samtliga helger under hösten.  
 

http://www.bangolf.se/

