
Umeå Bangolfklubb bjuder in till Nationella 
tävlingar på vår Europabana (EB) 10 - 11 juli 2021 

 
 

Spelplats: Klubbens EB-anläggning i Hedlundadungen, mer info www.ubgk.se 
  
Starttider: Lördag kl. 11.00, söndag kl. 9.00 
 
Spelform: Två separata slagtävlingar. Tre varv båda dagarna, för alla utom ungdom, som spelar 2 varv.  
 Omvänd spelordning (Ludvika) gäller inför sista varvet respektive dag.   
                                            Ungdomar delas in i en klass med tävlingshinder och en öppen klass där fem av hindren är              
 lättare. Arrangören förbehåller sig rätten att dela in ungdomsklasserna i ytterligare klasser.  
 Arrangören förbehåller sig även rätten att ändra i spelprogrammet pga väderförhållanden. 
  
Startordning: Vuxen klass 3, 2, 1 och sedan ungdomsklasserna.  
  
Fri träning: Torsdag kl. 8.00 - 18.00 (samt efter klubbtävling)  

Fredag kl. 8.00 - 21.00, Lördag kl. 8.00 -10.45 
Lördag efter tävling till kl. 21.00 samt söndag kl. 8:00 - 8:45 

  
            Klasser: Anmäl till Klass 2 i HCP Online, som sedan grupperas om. Vid upp till 20 deltagare sker indelning i 

2 HCP-klasser, om över 20 deltagare sker indelning i 3 HCP-klasser. Klasserna fördelas jämnt efter 
säsongs handikapp. Vid udda antal kommer spelaren att placeras i den högre klassen (lägre HCP). 
Ungdom i önskad klass (se spelform ovan). Öppen klass-ungdom, spelar fem av banorna på lätta 
hinder (4, 11,13,16,18) Öppen klass är lämplig för nya ungdomar, som saknar tävlingsvana. A-
ungdom dvs födda 06 & 05, kan välja spel i vuxenklass och anmäls då i klass 2 enligt ovan. 

  
Klasspriser: Priser i respektive klass baseras på antalet startande. I ungdomsklasserna erhåller alla pris. 

 
Finalspel: Vinnare i varje HCP-klass, respektive dag, garanteras plats i final.  Övriga fylls på från den raka 

listan, upp till 12 spelare, dock minst två damer, samt ev. spelare med samma resultat. 
Resultaten från slagtävlingarna tas inte med i finalen.  

 
Finalen spelas som en variant på ”Flaggtävling”, där spelare ska komma så långt som möjligt på 
18 slag. Spik räknas som 0 slag. Inga max slag per bana dvs fler än sju slag är möjligt. Ludvika 
efter varje varv, för de som fortfarande har slag kvar.  

 
Finalpriser: 1:a pris 2000 kr, 2:a pris 1000 kr, 3:e 750 kr, 4:e 500 kr 

 
            Extrapriser HCP-klass:    Extrapris sträcker sig över bägge de individuella tävlingarna.  Vid samma resultat, spelas sudden.  

Varvbästa:  Bästa enkelvarv lördag + söndag (sammanlagt) belönas med 500 kr.   
Flest spik i rad: 500 kr, Platåmästare:  500 kr (dvs flest spik bana 16)  

 
Extrapris Ungdom: Blixtpris: Flest antal spik på bana 5 dvs ”Blixten”.  
  
Covidanpassning:             För att begränsa smittspridningen är det max 60 deltagare/tävling. En spelare i varje trippel 

ansvarar för mobilen. Vi uppmanar deltagare att hålla avstånd. Vi önskar att deltagare gör inköp i 
kiosk, separerad från allmänheten, genom att skriva upp på lista och betala innan avfärd. I övrigt 
gäller FHM:s rekommendationer. 

 
Anmälan och start  Senast 7 juli via HCP Online. Ungdomar 100 kr, övriga 350 kr. Avgift per dag/tävling   
avgift: Insätts samma dag som anmälan på Bankgiro 357 - 9539. Ange namn eller mejla namn till  
 kassor@ubgk.se  
  
Domare &  Domare: Anders Lind 
tävlingsledare:       Tävlingsledare: Anders Lindström, Laura Fogh-Henriksen, Lars Göran Gullbrandsson 
  
 Frågor besvaras av: Anders Lindström 0706 – 261635,  e-post: kassor@ubgk.se  
 
Kvällstävling: Torsdag kvällstävling på EB. Starttid 18.00. Sista anmälan 17.30 på plats eller på uppsatt lista.  
 

Välkomna önskar Umeå Bangolfklubb! 
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