
Härmed inbjuder Skellefteå Bangolfklubb till 

Nordsvenska Mästerskapen 2022 

 

 

Datum  13-14 augusti 2022 

Spelplats Eddaparken (Skellefteå Bangolfklubb, filt) 

Klasser  Individuellt enligt SBGF’s regler för mästerskap. Öppen klass för ungdom (utan tävlingshinder). 

Anmälan Individuella klasser, senast onsdag 10/8 via HCP-online. Övriga klasser, senast fredag 12/8 via 

mejl till info@skellefteabgk.se 

Tävlingsledare Anders Dybro, 070-300 67 40 

Domare Mikael Sjöblom 

Startavgifter Ungdomar 150kr, individuella klasser 350kr, Mixed, Par och Lag 250kr. Bankgiro  5669-9416 

 

Generellt Fri träning hela veckan fram till 22. Fredag är banan stängd för allmänheten. Tävlingsdagar till 15 

min före start samt efter lördagens spel (se spelprogram nedan). Ett inslag på varje varv (bana 

1). Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, om omständigheterna 

kräver det. 

Individuellt Segrarna i varje klass utses efter 4 spelade varv (2 varv lördag och 2 varv söndag). Ludvika inför 

varv 3 och 4.  

Mixed och par Tävlingen startar efter lördagens två varv i den individuella tävlingen. Ludvika inför varv 2. 

5-manna Klubbarna får anmäla valfritt antal lag. Varje lag består av 5-6 spelare från samma klubb. De 5 

bästa resultaten per varv räknas in i tävlingen. Alla fyra individuella varv ingår.  

SUPERFINAL De tre bästa herrarna och de tre bästa damerna från distriktet är direktkvalificerade, sen fyller vi 

på från raka listan, tills vi fått totalt 18 spelare med från distriktet. Alla med lika resultat från 

raka listan går till final vilket kan innebära att det blir fler än 18 spelare i finalen. 2 varv från noll. 

Ludvika i sista varvet. 

Priser Alla startavgifter delas ut som prispengar i alla klasser. Vandringspris till segrarna i dam- och 

herrklass. Plaketter till plats 1-3 i respektive klass. Priser i superfinalen: 

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

 Prisbord till samtliga ungdomar (lör och sön). Lotterier och välkomstgåva. 

Mat & dryck Mat och dryck kommer att finnas för köp på anläggningen under lördag och söndag. Fri frukt 

under torsdag-söndag. 

Frågor? info@skellefteabgk.se 

 

 



 

SPELPROGRAM 

Lördag 13 aug  Första start 10:00. 2 varv individuellt för samtliga klasser. Därefter 2 varv i klasserna 

mixed och par. 

Söndag 14 aug Första start 09:00. De individuella klasserna avslutas med 2 varv.  Tävlingarna avslutas 

därefter med superfinalen (se ovan). 

 

  

 

   

 


