
SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET 
tillsammans med Bangolfklubben Linjen

inbjuder till 3-manna Ungdom, Juniorer & U23 för distriktslag. 
Varje distrikt har rätt att ställa upp med fritt antal lag, man spelar med 3 eller 4 spelare. Har man 4 spelare räknas 
högsta resultat bort varje serie. OBS! Om Ert distrikt har för få spelare för ett helt lag, anmäl ändå och kontakta 
RUJK.  Vi försöker ordna så att man kan bilda lag med spelare från annat distrikt.  För samordning och ekonomi 
kring 3-manna har distrikten olika regler. Hör med din klubb om du är osäker vad som gäller.

SPELPLATS: Puls arena, Varggatan 17 i Landskrona. EB anläggningen   Puls arena se karta

KLASSER:

Tävlingen spelas i tre klasser: Ungdom, Junior & U23 (OBS! A-ungdom kan spela i 
Junior. Junior kan spela i U23. Det lag som väljer att ha en U23 spelare med sig i sitt 
lag tävlar i U23). Alla klasser spelar på tävlingshinder. Ev begränsning av antalet slag 
för C-ungdomar på vissa av banorna.

STARTTIDER & ANTAL SERIER

Start lördag 23 feb kl. 10:00 och söndag 24 feb kl. 09:00. 7 varv (troligen 4 på 
lördagen och 3 på söndagen), med reservation för att spelform och starttid anpassas 
för att passa hemresor. Ev minskning av antal varv främst för Ungdom. Beräknad 
sluttid söndag kl. 14:00

TRÄNINGSTIDER:

Torsdag 21 feb kl. 09:00-21.00 
Fredag 22 feb kl. 09:00-21.00 
Lördag 23 feb kl. 08:00-09:45 samt efter tävlingens avslut fram till kl 21
Söndag 24 feb kl. 08:00-08:45 

KVÄLLSAKTIVITETER:
Ev /idrotts/aktivitet fredag kväll. OBS! Ingen som helst alkoholförtäring under 
tränings- & tävlingsdagar, enligt RF:s riktlinjer för ungdomsarrangemang.

STARTAVGIFT: 250 kr/spelare inkl träningsavgift EB torsdag- söndag. Faktureras distriktet av SBGF

BOENDE:

Ta del av Linjens olika rabattavtal 
- Mötesplats Borstahusens (stugor, 6 pers), ca 8 min bilväg från Puls arena 
(transport kan ordnas genom Linjen).  www.motesplatsborstahusen.se
1100 kr per natt (vard), 1300 kr per natt (helg). Uppge: Linjen för att få 5% rabatt
- Hotel Chaplin – mer info via www.linjen.nu
- Hotel Öresund Conference & Spa – se rabattavtal via www.linjen.nu

Fler boendealternativ: 
https://www.landskrona.se/se-gora/besoka-landskrona/landskrona/bo/

ANMÄLAN:

Senast 15 januari anmäler ni till kansliet på mail: kansli@bangolf.se Vi vill ha namn 
på spelare, beräknad ankomstdag och vem som är ledare. Bra om vi även får koll på 
hur många lag ni kommer med i varje klass, så att vi kan beställa priser. Registrera 
även i HCP Online eller mejla kansliet för hjälp.

INFO:

Speltips finns på http://www.linjen.nu/
Se även info på RUJKs Facebook-sida: www.facebook.com/LarDigSpelaBangolf/
Kontaktperson arrangörsklubb (Linjen): Andreas Feuk,  070-631 74 98
Kontaktperson arrangör (SBGF): Mats Nilsson, 0734-207 661
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