
SKELLEFTEÅ NT 24 & 25 JULI 2021 

Härmed inbjuder Skellefteå Bangolfklubb till nationella tävlingar 2021  

Datum: Lördag 24 & Söndag 25 juli 2021 
Spelplats: Skellefteå BGKs filtbanor på Norrvalla (Eddaparken) 
Starttider: Lördag kl 11.00 & Söndag kl 9.00. Två st separata tävlingar. 

Träning: Fri träning hela veckan fram till kl 22. Fredag stängt för allmänheten. 

Tävlingsdagar till 15 min före start & efter lördagens spel. Inslagning 1 slag på bana 1, varje varv.  

Klasser: 3 klasser + ungdomsklasser. Man anmäler sig till tävlingen sen gör tävlingsledningen 3 
klasser utifrån spelarnas Säsongs-hcp.  

Startavgifter: Ungdomar 100:- per dag. Övriga klasser 350:- per dag. 
Anmälan Senast torsdag 22 juli via HCP-online.  
 
Sätt in startavgift(er) på klubbens bankgiro 5669-9416. Märk insättningarna med namn/klubb.  

SPELPROGRAM 
Lördag 24/7: 3 varv (Ludvika inför sista). Partävling - fritt att mixa över klubbgränser samt frivilligt att 
deltaga. Anmälan innan start kl 09. Startavgift 200 kr, betalas på plats.  

Söndag 25/7: 2 varv (Ludvika inför sista). Superfinal - 2 varv med start från 0.  

SUPERFINAL: De 18 bästa oavsett klass över helgens 5 varv + de med ev lika, går till finalen som är 2 
vanliga varv med start från 0. Ludvika inför sista varvet. Inslagning 1 slag på bana 1, varje varv.  

Finalpriser: 1:a 10 000:- 2:a 4000:- 3:e 2000:- 4:e 1000:-  

Extrapriser: Extrapristävlingar presenteras vid ankomst till anläggningen.  

Stort prisbord till samtliga ungdomar båda dagar. Lotterier, välkomstgåvor mm.  

OBS! På grund av rådande omständigheter i samhället så kommer vi i år att endast ha en i varje boll 
som för protokoll. Efter varje spelad bana godkänner alla i bollen skrivet resultat. Arrangören 
förbehåller sig rätten att införa tränings- och tävlingsgrupper samt ändra starttid om situationen så 
kräver. 

Mat under helgen: Mat och dryck kommer att finnas för köp på anläggningen under lördag och 
söndag. Fri frukt under torsdag-söndag. 

Tävlingsledare: Anders Dybro - Domare: Lars-Göran Guldbrandsson 

Frågor? Ring Roger Henriksson 073-820 44 90 eller skicka mejl till info@skellefteabgk.se.  
 

 
Välkommen önskar Skellefteå BGK!  

mailto:info@skellefteabgk.se

