
 

SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET OCH SUNDSVALL BGK  

INBJUDER TILL  

SAGM (Swedish Adventure Golf Master) 3-4 sept 2021 

 
Spelplats:   Granlo, Västra vägen 52, 857 40 Sundsvall 

Spelform:   Slagspel över sex serier plus superfinal. 

    Ludvika efter dag 1. 

    

Lagtävling:   3-mannalag, klubblag. 

    Nominering av lagen sker senast 2 sept kl 12:00. 

    

Klassindelning: Herrar (öppen), Damer (öppen), Herrjuniorer, Damjuniorer, Oldtimers 

Herrar och Oldtimers Damer. 

 Öppen klass kan väljas av alla deltagare. 

Nedre åldersgräns för deltagande är A-ungdom    

 

Starttid:  08.00 båda dagarna 

 

Spelschema:  3 sept: Samtliga spelar 4 serier (startgrupper kan förekomma). 

4 sept: Samtliga spelar 2 serier (startgrupper kan förekomma). 

därefter koras Svenska Mästarna i varje klass. 

 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv på grund 

av väderförhållanden och/eller oväntat högt eller lågt deltagarantal. 

 

Superfinal: Efter att ordinarie varv enligt ovan har spelats och Svenska 

Mästarna har korats så går automatiskt varje klassvinnare vidare till 

Superfinalen, tillsammans med de 12 bästa övriga spelarna från den 

raka listan (totalt 18 spelare). Superfinalen avgörs över tre (3) varv, 

varav de två (2) första varven tillämpas masstart, där tidigare resultat 

inte räknas in utan det är en helt ny tävling.  

 

Tävlingsledare:   Morgan Munther 

Domare:   Magnus Wintermalm 

Förbundsrepresentant:  Magnus Lampert 

Anmälan:    Senast den 18 aug via HCP Online. 

    Laganmälan skickas till sundsvallsbgk@gmail.com 

 

 

 

 



 
Startavgift:   Herrar/Damer/Juniorer 950 kr  

    Stora Grabbar/Tjejer  475 kr 

    3-manna lag   350 kr/lag 

    

    Sätts in på plusgiro 512965-5 (Sundsvall BGK) 

 

Efteranmälan: Efteranmälan kan göras fram till en vecka före första tävlingsdag mot 

dubbel avgift. 

Träning:   30-31 aug: Gratis träning: 08:00 – 17:00.  

1-2 sept: Officiell träning: 08.00 – 20.00 (ingår i startavgiften) 

 

Ingen träning innan start på tävlingsdagarnas morgon. 

 

Banan kommer att hållas stängd för allmänheten på ovannämnda tider 

de aktuella dagarna. 

Under de officiella träningsdagarna ska klubbdress bäras. 

Boende:   Sundsvall BGK har ett avtal med Scandic Hotels under hela veckan 

SAGM spelas. Detta avtal gäller på båda Scandic hotellen i Sundsvall. 

 

Enkelrum: 750 kr/natt 

Dubbelrum: 850 kr/natt 

Trebäddsrum: 1050 kr/natt 

Fyrbäddsrum: 1250 kr/natt  

Uppge koden Sundsvalls Bangolfklubb när ni ringer och bokar.  

 

Övrig info: https://sagm2021.se/ 

 Tävlingen kommer att spelas med en Golfboll som tilldelas av Sundsvall 

BGK innan start.  

 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra förändringar beroende på 

startfält och väder. 

 

Covid-19: Med anledning av samhällsläget kommer ett antal konkreta, åtgärder 

vidtas. Arrangören för en nära dialog med Förbundet och aktuella 

myndigheter och kommer att göra allt för att skapa ett så säkert 

arrangemang som möjligt. Grunden för detta kommer vara ett tydligt 

ansvarstagande från både arrangör och tävlingens deltagare. Eventuella 

restriktioner kan komma att uppdateras och vi ber alla deltagare att 

hålla sig informerad och vara medvetna om att deltagande sker på egen 

risk och att en viktig del i samhällets arbete mot spridning av Covid-19 

är eget ansvar.  Uppdatering av restriktioner sker kontinuerligt på 

Förbundets hemsida, www.bangolf.se 

 

https://sagm2021.se/
http://www.bangolf.se/

