
 
 

 

SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET OCH LINKÖPINGS BGK  

INBJUDER TILL 

SM I LINKÖPING 30 JUNI – 2 JULI 2022 

 

Spelplats: 

 
Linköpings BGK, Vidingsjö Motionscentrum, 589 53 Linköping. 
MOS-banorna. 

Klassindelning: Slagspel: Herrar, Damer, Herrjuniorer, Damjuniorer 

Matchspel: Herrar och Damer. 

A-ungdom äger rätt att delta i SM. 

Starttid: 08.00 samtliga dagar. 

Spelform: Slagtävling över åtta varv där vinnarna blir Svenska Mästare. 

Matchspel med banvinster där vinnarna blir Svenska Mästare. 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv och 
starttid vid högt deltagarantal. 
 

Lagtävling: Tremannalag (se separat inbjudan). 

Elitseriens tredje sammandrag genomförs under SM. 

Spelschema: 30 juni  

 Elitserien och övriga SM-deltagare lottas tillsammans och 
spelar 4 varv slagspel. 

 
1 juli 

 Alla spelar varv 5 och 6.  

 Elitserielagen spelar först, efter lagens slagantal.  

 Därefter övriga SM-deltagarna klassvis. Ludvika inför varv 5. 

 Elitserien och 3-mannatävlingen avslutas efter varv 6.  

 Kvalificeringen till matchspelet avslutas efter varv 6. 

 De 50 % bästa i varje individuell SM-klass, plus de med 
samma resultat går vidare till varv 7. Ludvika inför varv 7. 

 Till finalvarvet, varv 8, blir det ytterligare ett kval. Se § 18.5 
kvalregler i tävlingsbestämmelserna. Ludvika inför varv 8. 
Finalvarvet kommer att sändas av SVT. 

 
2 juli 

 Matchspel i cup-form, banvinster. 
 

Till matchspelet kvalificerar sig de 32 bästa manliga och de 16 
bästa kvinnliga deltagarna oavsett klass efter sex varv. 

Vid lika resultat vad avser plats 16 för damer och 32 för herrar ska 
kvalificering ske genom sudden death.  



 
 

 

Lottningen i matchspelet bestäms av resultaten efter varv 6. 

Finalerna kommer att sändas av SVT.  

  

Tävlingsledare: 

Domare: 

Förbundsrepresentant: 

Christian Eriksson, 073 734 98 55 och Lars Brandt. 

Tommy Blixt, överdomare och Rolf Bergqvist. 

Lena Lindahl. 

Anmälan: Via HCP Online senast den 16 juni. 

Laganmälan skickas till: linkopingsbangolfklubb@gmail.com 

 
Startavgift: Herrar/Damer/Juniorer 950 kr  

* för Elitseriespelare 650 kr  
** Stora Grabbar/Tjejer 475 kr 
 
Sätts in bankgiro 5723-6630.  
 
*Avgiften gäller de spelare som vill spela både Elitserien och SM. 
Eftersom Elitserielagen betalar normal träningsavgift för en 
Elitserieomgång under officiella träningsdagarna, så reduceras 
startavgiften motsvarande detta för de personer som spelar både 
elitserien och SM. Denna reducerade avgift gäller max för 7 
spelare per elitserieklubb. Spelare kan även välja att delta enbart i 
elitserien och inte i SM och betalar då ingen startavgift 
** Avgiften gäller Stora Grabbar/Tjejer, både de som enbart deltar i 
SM och de som deltar i både Elitserien och SM. 

  
Efteranmälan: Fram till sju dagar före första tävlingsdag mot dubbel startavgift. 

  
Träning: 
 
 
 
 
 
 
Coach: 

Ingen träning på tävlingsdagarnas morgon. 
 
Officiell träning 08.00-20.00, 28-29 juni (ingår i startavgiften). 
Gruppindelad träning kan bli aktuellt.  
 
Träning före de officiella träningsdagarna se information på 
Linköpings BGK:s hemsida.  (www.linkopingsbgk.com) 
 
Varje förening får ha max två coacher samtidigt på anläggningen. 
 

  
Kontaktpersoner: Elisabeth Brandt, 076-18 71 608 och Lena Lindahl, 073-047 75 57. 

email: linkopingsbangolfklubb@gmail.com 
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