
Verksamhetsberättelse 2010 för ungdomskommittén 

 

Uppföljning – mål 2010  

 

• Rekrytera sju nya ungdomar 

Sju nya ungdomar har blivit medlemmar under året. 

 

• Kontinuerlig ungdomsverksamhet inne och ute 

Ungdomsverksamheten har varit kontinuerlig och aktiv under hela året. 

 

  

• Delta på USM med åtta ungdomar + två ledare  

Sex ungdomar och två ledare har deltagit på USM i Fröslunda (Eskilstuna) 

 

• Delta på JSM med fyra ungdomar  

Två ungdomar har deltagit på JSM i Tantogården (Stockholm) 

 

• 200 deltagartillfällen på Sportlovet 

140 deltagartillfällen under de fem sammankomsterna 

 

• 75 deltagartillfällen på sommarlovet 

134 deltagartillfällen under de nio sammankomsterna.  

 

• Verka för att uppfylla uppställda kriterier för SBGFs rekryteringstävling 2010  

 

Klubben har uppfyllt kriterierna, sökt och erhållit medel (7 500 kr) från  

SBGFs rekryteringstävling. 

 

 



Ungdomsverksamhet 

BGK Linjens ungdomsverksamhet innefattar ungdoms- och juniorklasserna, d v s barn och 

ungdom mellan 7-15 år och juniorer mellan 16-19 år. Verksamheten har bestått av olika 

delar och aktiviteter, såsom träningskvällar, läger, utbildningar, mästerskap och särskilda 

ungdomstävlingar. Ungdomarna har också deltagit i den allmänna tävlingsverksamheten, 

genom framför allt nationella tävlingar, tourtävlingar och seriespel.  

 

Ungdomsträning 

Tyngdpunkten i verksamheten har bestått av ca 40 ungdomsträningar på framför allt 

onsdagskvällarna. Närvaron på ungdomsträningarna har varit god och det har varit glädjande 

att följa ungdomarnas utveckling och framgångar under året. En extra tränarresurs erhölls 

under sommaren från Svenska Bangolfförbundets (SBGF) bangolfinstruktörsprojekt. Fredrik 

Nilsson (från Kulladal) har under del av sommaren varit anställd av SBGF och bidragit med 

extra träningspass i sin roll som bangolfinstruktör. Framför allt våra äldre ungdomar har fått 

del i dessa träningstillfällen.  Fredrik har varit uppskattad som instruktör och gett 

ungdomarna många goda råd och tips utifrån sin erfarenhet som tränare och bangolfspelare. 

Camilla Forslund och Andreas Feuk har i övrigt varit ansvariga för träningskvällarna och 

ledare för övrig ungdomsverksamhet.  

Under januari till mars samt oktober till december har träningarna huvudsakligen bedrivits i 

Bangolfhallen och i maj till september i Badhusparken. Aktivitetshuset Plantan har också 

nyttjats till några av ungdomsträffarna, framför allt i mellanperioden mellan inomhus och 

utomhus. En del av inomhusträningarna har också genomförts i samarbete med ledare och 

tränare från Kulladal. Ungdomarna från de båda klubbarna har då kunnat träna tillsammans 

och lära känna varandra.  

Den sammanlagda närvaron på klubbens ungdomsträningar och andra aktiviteter samt de 

speciella lovaktiviteter som anordnas i samverkan med Landskrona stad, framgår av tabell 

U1 nedan.  

 

Tabell U1. Ungdomsaktiviteter med bidragsstöd, perioden 2007-2010 

Period  2010 2009 2008 2007 

1 – Våren (1/1-30/6)     
Sammankomster 70 71 30 38 
Deltagartillfällen 551 685 482 552 
2 – Hösten (1/7-31/12)     
Sammankomster (*) 61 50 17 
Deltagartillfällen (*) 354 242 55 
Totalt     

 



(*) statistiken ej ännu sammanställd och redovisad för hösten 2010. 

Med stöd av Bangolfförbundets idrottslyftsmedel har klubbens ungdomar kunnat delta på 

ett större antal läger under året. Det har varit mycket utvecklande för ungdomarna, såväl 

spelmässigt som socialt, att träna i den omfattningen på olika anläggningar tillsammans med 

andra ungdomar och ledare. Lägerdeltagandet framgår i tabell U2 nedan.  

 

Tabell U2. Antal deltagande ungdomar från Linjen i lägerverksamhet 

Läger Månad Plats Underlag Antal Arrangör 

Dagsläger  Februari Vinslöv inomhus Filt 9 Sydsvenska BGF 
Tjejläger April MunktellArenan EB och Filt 3 Svenska BGF 
Riksläger Juni Fröslunda Filt 5 Svenska BGF  
Distriktsläger Augusti Sölvesborg  EB 6 Sydsvenska BGF 
Distriktsläger Oktober Hårdton inomhus EB 6 Västsvenska BGF 

 

Tävlingsstatistik 

Satsningen på att ge fler av ungdomarna Grönt Kort och därmed möjlighet att tävla, har 

fortsatt under året. Förutom den formella behörigheten, ska ungdomen själv vilja tävla och 

känna sig mogen för att ta detta steg, som alltid görs i samförstånd med föräldrar och ledare. 

Det är glädjande att ytterligare några ungdomar har tagit detta steg vilket förhoppningsvis 

skapar ett vidare och djupare intresse för sporten. 

Sammanlagt har elva ungdomar svarat för 113 tävlingsstarter under 2010 i individuella 

tävlingar och seriespel (exkl klubbtävlingar). Motsvarande siffra på juniorsidan är fem 

tävlingsstarter totalt för två juniorer. Anders Brandt och Simon Ryderdal noteras båda för 

närmre 30 tävlingsstarter vardera under året. Elisabeth Brandt och Simon Kirkegaard har 

båda över 15 starter vardera.  

 

Ungdomstävlingar 

Årets stora tävling för ungdomar - Ungdoms-SM - spelades i år på Fröslunda BGKs 

filtanläggning i Eskilstuna. Fem av Linjens deltagare hade spelat minst ett USM tidigare. För 

Madelene Larsson var det tävlingsdebut på ett USM.  Truppen bestod av sex ungdomar samt 

två ledare och en extra föräldraresurs. USM är förutom ett mästerskap, också ett drygt 

veckolångt läger för våra ungdomar där man tränar, äter, sover och umgås tillsammans.  Det 

blir mycket bangolfträning under veckan, men också en del tid att träffa och lära känna nya 

bangolfkompisar från hela landet. Fröslunda svarade för ett mycket fint arrangemang och en 

av kvällarna bjöd de också alla på inträdet till Parken Zoo.  

I flickor A fick Elisabeth Brandt känna på ett tufft motstånd. Elisabeth och Robin Ali från 

Fröslunda hade en hård kamp om andraplatsen, som till slut hemmaspelaren tog hem. 



Elisabeth blev därmed bronsmedaljör. I motsvarande åldersklass för pojkar deltog både 

Anders Brandt och Simon Kirkegaard. Anders började tävlingen lite tveksamt men spelade 

upp sig betydligt under andra tävlingsdagen, då han spelade delat bäst med hemmaspelaren 

och guldmedaljören Derice Shomilov Susoho. Det räckte tyvärr inte hela vägen fram till en 

medaljplats, utan Anders slutade fyra på fina 34,7 i snitt. Simon fick tyvärr inte spelet att 

stämma under USM. Fröslundas ganska svårspelade banor gör det också lätt att få höga varv 

om inte slaget ”sitter”.  Även för Simons del blev emellertid den andra tävlingsdagen bättre. I 

flickor B deltog två spelare, båda från Linjen. Carolina Larsson och Madelene Larsson 

tränade, hjälpte och stöttade varandra för bästa resultat. En av dem skulle ta guld och den 

andra silver. Det blev Madelene Larsson som tog guldet efter ett jämnt och stabilt spel. Båda 

tjejerna ska ha en eloge för deras förmåga att på banan vara konkurrenter och utanför 

banan vara bästa kompisar. I pojkar C – den yngsta klassen för pojkar – deltog Oliver Jönsson 

från Linjen. Oliver, som debuterade ifjol, fick även han något svårare motstånd i år. En plats 

på övre halvan blev slutfacit för Olivers del med ett flertal hemmaspelare efter sig i 

resultatlistan.  Ett klart godkänt resultat för Olivers del.  

Ledarna Camilla Forslund och Andreas Feuk vill också ge ungdomarna en eloge för god 

sammanhållning, gemenskap och för ett gott uppförande såväl på banorna som utanför. Vi 

vill också passa på att rikta ett tack till Lars Brandt, som deltagande förälder, och som servat 

med körning, mat och andra praktiska göromål.  

Årets distriktsungdomsfinal spelades i Sölvesborg på deras EB-anläggning. Sex av Linjens 

ungdomar var kvalificerade och deltog. Tävlingen var den avslutande delen i ett distriktsläger 

där ungdomarna fick chans att under ledning av tränare fördjupa sig i EB-spelet. Anders 

Brandt, Elisabeth Brandt och Carolina Larsson vann sina respektive klasser. Oliver Jönsson 

blev tvåa i pojkar C och Madelene Larsson trea i flickor B. Sammanlagt deltog 16 ungdomar i 

tävlingen, som på ett utmärkt sätt arrangerades av SSBGF/Sölvesborgs BGK.  

Vid höstens distriktslagtävling i Vänersborg – ungdomsfemman – deltog inte mindre än fem 

ungdomar från Linjen. Elisabeth Brandt och Simon Ryderdal deltog i det sydsvenska lag som 

blev trea i tävlingen. Sydsvenska 2 med Anders Brandt, Carolina Larsson och Simon 

Kirkegaard blev fyra. Individuellt tillhörde Anders de fem bästa spelarna med ett snitt på 

24,0. 

 

Juniorsatsning 

Två av klubbens spelare har tillhört juniorklasserna under året. Ingen av dessa har under året 

gjort en aktiv satsning på tävlingsspel. Anders Brandt och Simon Ryderdal, som är aktiva 

ungdomar i pojkar A, fick båda ställa upp och tävla i mästerskapens juniorklasser. Under 

hösten har Simon för övrigt också tagit steget upp i juniorklassen (HJ). Båda tog chansen att 

delta och få mer erfarenhet på framför allt betongspel i samband med årets SM/JSM på 

Tantogårdens BGK i Stockholm. Båda gjorde en klart godkänd insats för att vara deras första 

stora SM och fick med sig massor med erfarenhet och insikter i spel på högre nivå. Se mer 



under rubriken tävlingsverksamhet/resultat. Tantogården är för övrigt också spelplatsen för 

2011-års världsmästerskap i bangolf. 

 

I slutet på året stod Linjen också som arrangör för en ungdoms- och juniortävling. Det har 

under senare år arrangerats få individuella tävlingar riktade enbart till ungdomar. Tävlingen 

samlade 15 ungdomar och juniorer i tre olika klasser, vilket får betecknas som godkänt. 

Ytterligare spelare var anmälda, men kunde av olika anledningar inte komma till start. Dagen 

innehöll en lagtävling i form av bästboll och en individuell tävling i tre klasser Avslutningsvis 

spelades finaltävlingar där de yngre fick spela en pakettävling och de äldre en solvallafinal. 

Oliver Jönsson deltog i det vinnande bästbollaget. I den individuella tävlingen blev Oliver 

Kirkegaard och Elisabeth Brandt tvåor i sina respektive klasser. I solvallafinalen blev Anders 

Brandt tvåa och Elisabeth vann sudden om tredjepriset. Teknikpriser och avvägningspriser 

delades också ut för att premiera spelet på vissa i förväg utvalda banor. Glädjande var också 

att Sebastian Andersson och Albin Stolt deltog i sin första tävling. Båda gjorde dessutom en 

klart godkänd insats. Samtliga spelare fick pris genom att i slutet på dagen få välja bland ett 

antal saker från ett prisbord. Förhoppningsvis kan arrangemanget också inspirera fler 

klubbar att arrangera särskilda ungdoms- och juniortävlingar framöver. 

 

Rekrytering och utåtriktad verksamhet  

Sju nya ungdomar mellan 7 och 14 år har rekryterats under året, med snittåldern 9,5 år. 

Samtliga av dessa har deltagit aktivt på ungdomsträningarna. En av ungdomarna har 

dessutom ställt upp i sin första tävling. I samband med ungdomsträningarna får även 

föräldrar samt mor- och farföräldrar spela fritt, vilket har uppskattats. Ur denna grupp har en 

vuxen blivit medlem och börjat spela under 2010.   

Liksom tidigare år har klubben deltagit i kommunens lovprogram. Bangolf på vårvinterlovet 

har under ett antal år varit en av de mest populära aktiviteterna och samlat ungdomar under 

hela veckan i Bangolfhallen.  Under vårvinterlovet, vecka 8, deltog under fem dagar ett drygt 

100-tal ungdomar med sammanlagt 140 (198) deltagartillfällen. Ett stort tack riktas till de 

ledare som ställde upp under veckan.  

Under två av sommarlovets veckor erbjöd klubben också lovverksamhet i form av bangolf i 

Badhusparken. Vid de nio sammankomsterna deltog sammanlagt 134 ungdomar, varav 46 

flickor och 88 pojkar. Ett tack riktas här till Marie Pålsson som samordnare för lovaktiviteten i 

Badhusparken.  

 

Utbildning & ledarutveckling 

Ungdomskommittén m fl har deltagit på ett antal kurser, fortbildningar och temakvällar 

under året. 

 



Tabell U3. Förteckning över utbildning och ledarutveckling 

Kurs / temakväll Arrangör Plats Deltagare 

Grundkurs tränare  Sydsvenska BGF Jönköpings 
inomhushall 

Andreas Feuk, Camilla Forslund 

Ledarskap & idrotts-
psykologi 

Sydsvenska BGF Malmö Andreas Feuk, Camilla Forslund, 
Lars Brandt 

Unga Ledare, steg 1 Svenska BGF Bosön, Lidingö Anders Brandt, Elisabeth Brandt, 
Simon Ryderdal 

Bidragsutbildning Landskrona stad  
& Skåneidrotten 

Plantan, L-a Andreas Feuk, Lars Brandt 

 

 

Utmärkelser& priser 

Joel Andersson fick i samband med 2010-års Idrottsgala i Landskrona motta ett 

ungdomstipendium från Landskronaidrottens samorganisation (LISA). 

Anders Brandt och Elisabeth Brandt fick, tillsammans med Tom Karlsson-Forsberg i 

Olofström, motta pris för flest tävlingsstarter under 2010 i samband med 

distriktsungdomsfinalen i Sölvesborg. 

BGK Linjen fick motta pris (7500 kronor) ur Svenska Bangolfförbundets rekryteringstävling 

2010. Klubben uppfyllde de tre kriterierna inom ungdomsverksamheten för att erhålla priset. 

 

Avslutning  

Ungdomskommittén vill avslutningsvis rikta ett stort tack till samtliga ungdomar för ett gott 

uppförande, gott kamratskap och god närvaro på träningarna. Ett stort tack också till de 

tränare och föräldrar som på olika sätt ställt upp under året. Ett tack för gott samarbete 

riktas också till Patric Fransson i SSBGFs ungdomskommitté, bangolfinstruktören Fredrik 

Nilsson, samt personal på Fritids- och kulturförvaltningen och Aktivitetshuset Plantan.  

 

Camilla Forslund och Andreas Feuk 


