
 

 

 
 

Till Bangolfklubbarna i Västsverige, Norge m.fl. 

    Härmed inbjudes Eder klubb till deltagande i 

SERIESPEL – INOMHUS 2017-2018 
 

MATCHSPEL 
 

 
Spelplatser: Hårdton, Alelyckan, Borås 

 
Speldatum: Omg. 1 = 11-12  november 2017  

Omg. 2 = 9-10 december 2017 
Omg. 3 = 10-11 februari 2017 

 
 

(se även spelschema inomhus på VSBGF:s hemsida) 
 

Underlag: FILT och EB 
 

Starttider: Söndag 09.30. Vid mer än 6 lag spelas det även på 

lördagen med start 12.00. 
 

Anmälan: Senast den 30 september till tk@vsbgf.se samt 
en kopia till VSBGF:s kansli på  

 webmaster@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 3.400:- 

Avgiften inbetalas på  

VSBGF:s bankgiro 749-0485.  
Samtidigt med anmälan. 

 
 



 

 

 

 
 

Träningstider: Träningstider enligt följande: 
 

 
Serie med 7-9 lag:  fredag 17.00-21.00 

 lördag 8.00-11.45 
 söndag 8.30-9.15 

 
 

Division med 5-6 lag: lördag 10.00-18.00 

 söndag 8.30-9.15 
 

Under dessa tider skall anläggningen hållas stängd 
för allmänhetsspel. 

 
 

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: Alla lag möter varandra i en match vid varje 
spelomgång. Vid varje match har lagen fem spelare. 

I varje match mellan två lag ställs två spelare från 

vardera laget mot varandra i en delmatch precis som 
i Tjejfemman. Lottning/läggning sker enligt SBGF:s 

tävlingsregler 18.7.3(Finalspel på filt) (2017-04-15) 
Det lag som vinner flest delmatcher vinner matchen 

och får två poäng. Delmatcher kan sluta oavgjort. 
Vid oavgjord match mellan två lag får vardera laget 

en poäng. Förlorande lag får noll poäng.  
 Serieställningen avgörs av i tur och ordning: 

1. Antal poäng 
2. Antal vunna matcher där en oavgjord match 

räknas som en halv vunnen match. 
 

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

 

 
Hjärtligt välkomna till denna vinters höjdpunkt! 

 
TÄKO VSBGF 
 


