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Närvarande:

Stig Pettersson (SP, ordf.), Said Morell (SM), Anna Boldt (AB), Lennart
Ekbäck (LE) fr.o. m §.7, Per Mattsson (PM), Magnus Lundin (ML),
Andreas Feuk (AF), Bengt Svensson (BS, adj.), Peter Gyllhag (PG, adj.)

Ej närvarande: Hans Olofsson (HO), Thomas Damberg (TD)
Plats

Hotell Statt, Hässleholm

1. Mötet öppnas

Ordförande SP hälsar de närvarande välkomna och
förklarar mötet öppnat.

2. Föredragningslistan

Föredragningslistan har skickats ut via e-post av BS.
Beslut:

3. Val av justerare

Beslutades att godkänna föreliggande förslag till
föredragningslista.
AB föreslås bli till justerare.

Beslut:
4. Genomgång av föregående
protokoll samt åtgärdslistan
Beslut:

Beslutades att välja AB till att justera protokollet.
Föregående mötesprotokoll behandlas.
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll.
Åtgärdslistan:
Punkt 2: AB och PG presenterade ett förslag till
turordning mellan distrikten för Ungdoms-SM samt ett
förslag till spelplatser för 5-manna ungdom och
juniorer (se bilaga 1). Ende arrangören som är klar är
BGK Jönköping som arrangerar 5-manna ungdom
2009. Övriga är endast förslag och arrangörerna är
ännu inte tillfrågade.
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Punkt 3. PM presenterade Täkos förslag (se bilaga 2)
till förändringar i seriespelet som ska diskuteras på
distriktsträffen i samband med årsmötet.
5. Ekonomisk rapport. Genomgång
av bokslut

BS presenterade budgetuppföljningen för februari
månad.

Beslut:

Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten
BS rapporterade att sportchefen uttryckt att det kan bli
problem att hålla budgeten eftersom kronan försvagats
kraftigt sedan budgeten lades. Dessutom ålades
landslagsverksamheten ett sparbeting på 45 000 kr på
sin ursprungliga budget.

Beslut:

Beslutades att SM ska ta kontakt med Jan Strandberg
för att diskutera landslagsbudgeten.
Diskuterades revisorns PM där han ansåg att förbundets
attestrutiner bör ses över.

Beslut:

6. Kommittérapporter
a) VU

Beslutades att AF och BS reviderar dokumentet
”Styrelsearbete och beslutsordning” så att det
överensstämmer med revisorns krav.
VU har inte haft något möte.

b) GS/kansli

BS rapporterar att en dispensansökan inkommit från
Christer Mellqvist, Gunela Mellqvist och Mattias
Mellqvist. De söker dispens från övergångsreglerna för
att göra ett klubbyte från Trollhättan till Hårdton.
Anledningen är personliga motsättningar och att
Trollhättan dragit tillbaka ett lag från seriespelet.
Beslut:

Beslutades att ge dispens med motiveringen att
inblandade föreningar är överens. Viktigt för beslutet
är också att Mattias Mellqvist är förstaårsjunior.

Beslut:

Beslutades att Täko till planeringskonferensen ska
göra en utredning om ifall förändringar i
övergångsreglerna behöver göras.
BS rapporterade att Södra BGK och Nyköping MGK
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slagits ihop. Rent praktiskt läggs Nyköping MGK ner
och Södra BGK byter namn till MGK 49 Nyköping.
PG var ordförande på klubbarnas nyligen avhållna
årsmöten och rapporterade från dessa möten.
c) Sportkonsulenten

PG rapporterade att han arbetat med årsmöteshelgen
den senaste tiden
Projektet med Bangolfinstruktörer ligger lite på is just
nu eftersom det finns en motion till årsmötet om att
projektet ska läggas ner. PG rapporterar att fyra
personer anmält intresse att vara instruktörer i sommar.
Ännu finns ingen i sydsvenska eller mellansvenska
distrikten.
Övriga arbetsuppgifter är bland annat planering av
lägerverksamhet i sommar.

d)Sportchef/landslag

I sportchefens frånvaro fanns inget att rapportera.

e) Utbildningskommittén

AF rapporterar:
• Det finns ett stort intresse för grundutbildningar
i regelkunskap och tävlingsledare i Öst och Syd.
• Seminarieprogrammet för årsmötet är klart. Det
blev ett avhopp från den tilltänkta klubben som
skulle presentera sin verksamhet men
seminarieprogrammet blir ändå ganska
omfattande. CW Golf Service sponsrar kaffet
under seminarieprogrammet. Ett stort tack till
dem.
• En förbundsdomarutbildning kommer att
avhållas innan 10-manna SM.
• Kommittén planerar för en utbildning av våra
bangolfinstruktörer tillsammans med SP och
PG.
• En revidering av utbildningsmaterialet pågår.

f) Tekniska kommittén

SP rapporterar att den årliga domarkonferensen
avhållits i Örebro. Anteckningar från mötet
presenterades.
Diskuterades reglerna på gentlemannen och vaggan.
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Beslut:

Beslutades att boll som hamnar på spetsen på bågen på
gentlemannen ska räknas som att den är i målområdet.
Green ska inte tillåtas på banan. Banor som idag har
gentlemän med green ska stänga av greenen under
tävling.

Beslut:

Beslutade att boll som ligger på toppen av vaggan ska
räknas som varande i målområdet även om den inte
ligger i hålet. Green ska inte tillåtas på banan.
Banor som har vaggor med green ska stänga av greenen
under tävling.

Beslut:

Beslutades att dessa regeländringar ska gälla från den
15 april.
SP ansvarar för att informationen om detta beslut
publiceras i lämpliga media samt att domarna blir
informerade.

g) Internationella kommittén

SM rapporterar att de finansiella problem som
arrangörerna av VM i Danmark haft är lösta och VM
kommer att gå som planerat.
Junior-VM 2011 som tidigare tilldelats Moskva är
flyttat till Sochi vid Svarta havet.
Nyproducerade bollar som tillverkats av företag som
har licens för bolltillverkning (vilket är alla större
bolltillverkare) ska ha en WMF-logo med årtal tryckt
på bollen.
Golfbollar som används vid MOS-tävlingar ska vara
godkända av WMF och ha WMF:s logga. Sådana bollar
kan beställas av WMF.

h) Mediakommittén

BS rapporterar att redaktörerna för Bangolf har ett
önskemål om att hela tidningen trycks i färg.
BS har varit i kontakt med Daus som har kommit med
ett avtalsförslag där en tidning helt i färg även är ett
alternativ. En kalkylering visar att vi kan göra en
tidning helt i färg utan att överskrida tidningens budget
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under innevarande år. BS reserverar sig dock för att
han vill stämma av uträkningen med Daus.
Beslut:

i) Ungdomskommittén

Beslutades att, med reservation för att BS kalkyl skulle
vara felaktig, trycka Bangolf helt i färg.
AB rapporterar att ungdomskommittén har reviderat
reglerna för USM. Se bilaga 3.
AF ställer sig tveksam inför att höja antalet varv för
ungdomarna vid USM och föreslår en utvärdering efter
årets USM.
Ungdomsläger kommer att genomföras i fyra distrikt –
mellan, nord, väst och syd.
Tre affischer kommer att tas fram. Det är affischer om
bangolfinstruktörer och skolsatsning.
Tjejläger kommer att hållas i april. Åtta tjejer är
anmälda med stark dominans av syd.
Efter midsommar kommer ett ungdomsläger att hållas i
Uppsala under tre dagar.

j) Tävlingskommittén

SM rapporterar från ett möte i Uddevalla med Empir.
Det känns som om företaget kraftigt prioriterat ned
HCP Online och vi erbjöd dem möjligheten att vi skulle
ta över programmet. Representanter för Empir hävdar
att de inte medvetet nedprioriterar HCP Online och att
de ser positivt på ett fortsatt samarbete.
De kommer att ha ett internt möte där de diskuterar vårt
förslag och lovade samtidigt att genomföra de åtgärder
med programmet vi begärt.

k) Utvecklingskommittén

AB rapporterade att hon haft kontakt med RF/SISU och
tjejträffen och att man kommit överens om att den ska
förläggas till hösten.

7. Avstämning inför årsmötet
Beslut:
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Beslut:

Beslutades att AF föredrar proposition 2.

8. Delegater till Riksidrottsmötet
Beslut:

Beslutades att SP och AF ska vara SBGF:s ombud på
Riksidrottsmötet i Visby den 15-17 maj.

Beslut:

Beslutades att hänskjuta frågan till det konstituerande
styrelsemötet.

9. Ny idrottslyftskommitté

SM refererade ett möte som hållits i Stockholm där
representanter för SBGF och Tantogården diskuterat
upplägget av VM-satsningen och VM-bolaget. I samråd
beslutades där att bolagets styrelse ska bestå av två
representanter för SBGF och två representanter för
Tantogården. SBGF kommer att tillsätta ordföranden i
bolaget.

10 VM 2011

Beslut:

Beslutades att SBGF:s representanter i bolaget ska vara
Hans Bergstöm och Said Morell. Hans Bergström ska
vara ordförande.

11. Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor

12. Mötets avslutande

SP avslutade mötet och tackade de närvarande för visat
intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

____________________________

_____________________________
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Bengt Svensson

Stig Pettersson

Justeras

__________________________________
Anna Boldt
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Bilaga 1
Ungdomsarrangemang
Turordning distrikten U - SM
2009 – Östsvenska
2010 – Bergslagen
2011 – Mellansvenska
2012 – Västsvenska
2013 – Sydsvenska
2014 – Nordsvenska
5 – manna Ungdom distriktstävling
2009 BGK Jönköping Filt
2010 Hårdton IK EB
2011 BGK Linjen Filt
2012 Eskilstuna Bangolfsektion EB
2013 MGK Östra V Filt
5 – manna Juniorer distriktstävling
2010 MGK Östra V Filt
2011 Eskilstuna Bangolfsektion EB
2012 Borås MGK Filt
2013 Olofströms BGK EB
2014 BGK Jönköping Filt
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Bilaga 2
Förändringar i seriespelet
Svenska Bangolfförbundets styrelse har givit tävlingskommittén i uppdrag att, inför säsongen 2010, genomföra
förändringar inom seriespelet. Förändringarna är avsedda att överföra administrationen av division 3 och lägre
serier till respektive distrikt.
Vad vinner man på det?
Först ska sägas att vi naturligtvis inte har alla svar ännu. Vi är säkra på att många bra idéer finns ute i distrikt
och klubbar. Men det som är en viktig orsak till att vi startat arbetet, är att styrelsen och Täko tror att vi kan få en
mer flexibel organisation och därmed också fler lag som deltar i seriespelet.
Mycket av seriespelsbestämmelserna ska gälla även i fortsättningen men en del kan justeras för att passa de
lokala förhållandena. Här några saker som skulle kunna underlätta att få fler lag i de lägre serierna:
• Genom att tillåta fler lag från samma klubb i en serie kan man minska resandet. Det kan medföra att
några klubbar kan ställa upp med ytterligare ett lag. Det kan också bli fler lag när några klubbar som
haft spelare till ett tredje lag nu inte blir beroende av att det finns reservlagsserier.
• Man kan tänka sig att man, i de lägre serierna, väljer 4-mannalag för att ge ytterligare några klubbar
chansen att vara med.
• Distrikten kan välja att spela en eller två dagar, beroende på att man t ex, av geografiska skäl måste ha
en 8-lagsserie.
• Man kan förenkla reglerna för hemmaspel (om man bara kan acceptera att millimeterrättvisa inte alltid
uppnås).
• Det blir inget krav på att man ska spela på olika underlag.
• Det blir också möjligt för distrikten att bestämma startavgiften. Det bör innebära lägre startavgifter för
klubbarna i de lägre serierna. Samtidigt ger det distrikten inkomster.
• Distrikten övertar också ansvaret för domartillsättningen i sina serier. Man svarar också för
ersättningen till domarna.
Kopplingen till det nationella seriesystemet, från division 2 till elitserien, är tänkt att vara ungefär som nu.
• Serieseger i trean ska ge uppflyttning till div.2. Men beroende på antalet serier i div 3 kan det behövas
någon form av ”play off”. Nedflyttning från tvåan sker som i dag.
• De nationella serierna behåller 5-mannalag.
• HCP Online ska användas i allt seriespel.
• Spelhelgerna ska vara gemensamma men kan man, där avstånden är korta och andra omständigheter
tillåter det, spela på vardagskvällar, så ska det vara tillåtet.
Distrikten har ju olika förutsättningar men administrationen av seriespel bör kunna lösas genom att
distriktsstyrelsen utser en ordinarie och en ersättare som kontaktpersoner för såväl klubbarna i distriktet som
förbundets tävlingskommitté.
Klubbarna är välkomna med frågor, kommentarer och förslag till tävlingskommittén.
Det slutliga förslaget till förändringarna ska vara klart under hösten. Alla kommer, i god tid, få reda på vad som
gäller innan man anmäler eller avanmäler sig till seriespelet 2010.
SBGF
Täko
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Bilaga 3
Regler för Ungdoms-SM
Turordning distrikten
2009 – Östsvenska
2010 – Bergslagen
2011 – Mellansvenska
2012 – Västsvenska
2013 – Sydsvenska
2014 – Nordsvenska
Spelplats Ungdoms – SM
Svenska Bangolfförbundets ungdomskommitté tillsammans med distrikten är ansvariga för att ta fram
spelplatser. Senast 1 juni året innan ska ny spelplats presenteras. Om det inte går att få en arrangör från aktuellt
distrikt tas ansökningar emot från valfri förening/distrikt. Denna ansökan får lämnas in före 1 juni.
Spelform
U-SM kan spelas på antingen ett eller två underlag. Två underlag är att föredra, men en förening med endast en
anläggning kan arrangera U – SM. Spelas U-SM på två underlag kan det spelas som två separata tävlingar eller
kombi. Detta bestämmer arrangerande förening tillsammans med Ungdomskommittén.
Det är tillåtet att två föreningar delar på arrangörsskapet (då ska det helst vara gångavstånd mellan
anläggningarna). Distrikten är suveräna att bestämma vilket underlag U – SM ska spelas på. Önskvärt är att inte
spela på samma underlag två år på raken.
Speldagar – Träningsdagar
Vid spel på två underlag spelas U – SM enligt följande:
• Träning: måndag, onsdag och fredag.
• Lagtävling: tisdag
• Individuellt: torsdag och lördag.
Spelas U – SM på ett underlag eller som kombi så är det:
• Träningsdagar: måndag, tisdag och torsdag
• Lagtävling onsdag
• Individuellt fredag och lördag
Söndagen är reserv dag oavsett om man spelar på ett eller två underlag.

SBGF - Styrelsemöte

Utskriftsdatum: 2009-04-28

Sidan 10 av 11

Svenska Bangolfförbundet

Organisation

Datum

Dokument

Styrelsen

14 mars 2009

Protokoll

Lagtävling
ALLA deltagare får delta. 3 – manna lag som lottas ihop under öppen lottning.
Spelas U – SM på två underlag så spelas tävlingen med 3 serier på EB och 2 serier på annat underlag. Vid enbart
spel på en anläggning så spelas tävlingen över 3 serier.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på tävlingens utformning vid behov. Anmälan till lagtävling ska vara
inne senast 16.00 dag innan tävling.
Tävlingsklasser
7 – 11 år C klass
12 – 13 år B klass
14 – 15 år A klass
En svensk mästare koras per åldersklass A – C.
I dessa klasser delas SM medalj ut.
Krav på att ungdomarna ska kunna räkna och skriva innan man skickar dom på U – SM, detta är föreningarnas
ansvar.
Spelordning för U – SM
Om U – SM spelas som Kombi SM spelas det 4 serier på varje underlag i A och B klassen.
C ungdom spelar 3 serier på varje underlag.
Spelas U – SM på två underlag så spelar A och B ungdom 6 serier EB samt 4 serier filt/betong. C ungdom spelar
4 serie EB samt 3 serier filt/betong.
Spelas U – SM på ett underlag så spelar A och B ungdom 8 serier EB eller 6 serier filt/betong. C ungdom spelar
6 serier EB eller 4 serier filt/betong.
Tävlingsarrangör tillsammans med förbundsrepresentant bestämmer på plats om/hur vilka banor som C
ungdomar spelar på allmänhetshinder.
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på tävlingens utformning vid behov.
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