
 

 

 
 

Till Bangolfklubbarna i Västsverige, Norge m.fl. 

    Härmed inbjudes Eder klubb till deltagande i 

SERIESPEL – INOMHUS 2022-2023 
 

 
Spelplatser: Div 1:      Vänersborg, Jönköping och Borås 

  Div 2 och övriga divisioner:    

Alelyckan, Borås och Vänersborg 
 

Speldatum: Omg. 1 = 12 - 13 november 2022  
Omg. 2 = 29 - 30 januari 2022 

Omg. 3 = 5 - 6 mars 2022 
 

(se även spelschema inomhus på VSBGF:s hemsida) 
 

Underlag: 2 omgångar FILT och 1 omgång EB 
 

Starttider: Lördag 12.00 . Vid 6 lag eller färre spelas det med 
start på söndagen kl. 09.00. (Alelyckan 09.30) 

Vid 9 lag eller fler på den anläggning som det skall 
spelas är starttiden 11.00 på lördagen. 

 Vid fler än sex lag sammanlagt i Div 2 och Div 3 

kommer det att bli spel på lördagen.  
  

 
Anmälan: Sker via email senast den 15 oktober till 

tk@vsbgf.se  
Ange klubb och antal lag som ni vill ha med. 

 
Vid varje seriespelstillfälle skall varje deltagande 

spelare anmälas på HCP Online. Norska lag anmäler 
sig till tk@vsbgf.se och det är tillåtet att mixa norska 

spelare och svenska spelare för att få ihop lag. 
 

 
Startavgift: Anmälan kostar 3.500: -  

Avgiften inbetalas på  

VSBGF:s bankgiro 749-0485.  



 

 

samtidigt med anmälan. 

 

 
 
 

 
 

Träningstider: Träningstider enligt följande: 

 
 

>=9 lag: fredag 17.00-21.00(På Alelyckan gäller dagskort för 
hela dagen som VSBGF betalar) 

lördag 8.00-10.45(Alelyckan 8.30 -11.45) 
söndag 8.00 – 8.45 (Alelyckan 8.30-9.15) 

 
7-8 lag: fredag 17.00-21.00(På Alelyckan gäller dagskort för 

hela dagen som VSBGF betalar) 
lördag 8.00-11.45(Alelyckan 8.30 -11.45) 

söndag 8.00 – 8.45 (Alelyckan 8.30-9.15) 
 

 
5-6 lag: lördag 10.00-18.00 

 söndag 8.00 – 8.45 (Alelyckan 8.30-9.15) 

 
Under dessa tider skall anläggningen hållas stängd 

för allmänhetsspel dock ej på Alelyckan under 
fredagar. 

 
 

Ungdom: Enligt tidigare årsmötesbeslut äger både A- och B-
ungdomar rätt att deltaga i serien. 

 
Sanktion: Tävlingsomgångarna har sanktion hos SBGF och 

kommer att registreras i HCP Online. 
 

Spelform: Samma spelform som i Svenska serien enligt SBGF:s 
tävlingsregler 19.7 – 19.12 samt 19.14(2022-04-15) 

om ej annat angivits ovan eller under Övrigt. 

 
Övrigt: Ange gärna vilken serienivå ni vill spela på. 

   
Max antal lag i Div 2 är 8 stycken.  



 

 

Förra årets serieplaceringar enligt i första hand 

division och i andra hand placering avgör 
ranking. Bäst placerade lag i Div 3 rankas före 

sist placerade lag i Div 2. 
 

Vid två matchers walkover från ett lag beslutar 
styrelsen om åtgärderna beroende på 

omständigheter. Inga böter utgår. 
  

 
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska 

Bangolfförbundets riktlinjer för att minska 

smittspridning i samband med Covid-19.  
 

 
Frågor: Besvaras av Täko på e-postadressen: tk@vsbgf.se 

 
Hjärtligt välkomna till denna vinters höjdpunkt! 

 
TÄKO VSBGF 
 

mailto:tk@vsbgf.se

