
Härmed inbjuder Umeå Bangolfklubb till  
Nordsvenska Mästerskapen 2021 

 
 

Datum 14 - 15 augusti 2021. 
Spelplats Umeå BKGs filtbanor i Hedlundadungen, Umeå.  
Klasser Individuellt enligt SBGF’s regler för mästerskap.  
 Öppen klass för ungdom (utan tävlingshinder). 
 Mixed, par(ej DM status), Lagtävling 5-manna klubblag. 
Anmälan Individuella klasser, senast onsdag 11/8 via HCP-online 
 Övriga klasser, senast fredag 13/8 via mejl till tavling@ubgk.se  
Tävlingsledare Anders Lindström, 070-626 1635 
Domare Anders Lind 
 
Startavgifter:  Ungdomar 150kr, individuella klasser 350kr, Mixed, Par och Lag 250kr  
 Inbetalas till bankgiro 357-9539 
 
Generellt  
Fri träning fredag. Tävlingsdagar till 15 min före start samt efter lördagens spel. Ett inslag 
på varje varv. 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 
 
Finalspell 
De tre bästa herrarna och de tre bästa damerna från distriktet är direktkvalificerade, sen 
fyller man på från raka listan, tills man fått totalt 12 spelare med från distriktet.  
Alla med lika resultat från raka listan går till final vilket kan innebära att det blir fler än 12 
spelare i finalen.  
Spelordning enligt Ludvika. Resultaten från tidigare varv tas med. 
 
Priser  
Alla startavgifter delas som prispengar ut i alla klasser utom ungdom, som får en boll. 
Prispengar betalas ut till angivet konto.  
Vandringspris till segrarna i dam- och herrklass. Plaketter till plats 1-3 i respektive klass. 
Priser i finalspelet 1:a 10 000:-, 2:a 5 000:-, 3:a 3 000:-, 4:a 2 000:-, 5:a 1 000:-. 

mailto:tavling@ubgk.se


PROGRAM 
Onsdag 11/8 10.00 Dagläger  
 För ungdomar/ juniorer i Nordsvenska, som ska spela DM. Se speciell inbjudan. 
 
Torsdag 12/8 18.00 Klubbtävling Karlskoga (partävling) 
 Start med ett varv bästboll, därefter två varv mixed och avslutning med ett varv 

individuellt. Anmälan senast 17.30 samma dag på lista på vägg eller mejla i förväg till 
tavling@ubgk.se Arrangören kan komma att ändra i antal varv.   

 Spelavgift 30 kr/person betalas på kontant på plats vid samling 17.30. 
 
Fredag 13/8 Anläggningen är tillgänglig för träning. 
 (Stängt för allmänhet) Kiosk och toalett öppnar senast 10.00. 
 
Lördag 14/8 DM Dag 1 Start 9.00  
 Inledningsvis två varv individuellt för samtliga. Därefter två varv mixed och par. 
 
Söndag 15/8  DM Dag 2 Start 9.00 
 Två varv individuellt för samtliga. Lagtävlingen avgörs. Finalspel ett varv  
 

ÖVRIGT 
 
Årsmöte NSBGF   
Årsmötet hålls efter avslutad mixed/partävling på lördag eftermiddag. 
 
Mat & dryck 
För spelare och anhöriga finns det möjlighet att köpa enklare mat (hamburgare, tacotallrik, 
toast och pannkakor) på anläggningen under lördag och söndag.  
Gemensam middag på stan på lördag kväll för de som önskar. Info och anmälan görs på 
plats. 
 
Parkering  
Närliggande parkeringsmöjligheter finns på Noliaområdet, vid Curlinghallen samt på 
gatuparkering i närområdet. 
 
Frågor?  
Skicka ett mejl till styrelse@ubgk.se 
 
 
Välkomna önskar Umeå bangolfklubb  
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