Tävlingsberättelse 2009
Hemmatävlingar
Vid årsmötet godtogs skriftliga regler för hemmatävlingarna. Initiativet togs då Daga tidigare saknade skriftliga
regler och pga. att diskussioner ofta uppstod vid olika tävlingar om vilka regler som gällde. Reglerna tillämpades
under det gångna spelåret med framgång.
Poängjakten utökades till 15 omgångar varav de 10 poängmässigt bästa omgångarna räknades vid
slutställningen.
Resultaten från hemmatävlingarna finns tillgängliga på Daga BGKs hemsida

Daga NT
Daga BGK firade 40 år. För att fira det under NT utökades antalet priser. Med fanns exempelvis flest spik i rad
för dam respektive herre.
Lördagen den 8/8 var det mixedtävling och partävling. Daga ställde upp med 3 st. mixedpar där Jonas
Holmberg/Gunilla Arkäng lyckades bäst och kom 5:a tätt följda av Torgny Nilsson/Maj Persson som efter bra
spel kom på en 6:e plats. Det blev en 17:e plats för Lennart Johansson/Birgitta Österberg Daga. Mixedtävlingen
vanns av Lucas Johansson/Sara Wallin. Landslagsspelarna Lars Brown/Karin Wiklund slutade 2:a. Partävlingen
var en ny tävlingsform för året, där de som inte hittat en mixedpartner fick chansen att tävla lite inför NT.
Dagas Roger Andersson/Joakim Karlsson blev 3:a.
Den 9/8 deltog 60 spelare i Daga NT, som numera ingår i den s.k. mellansvenska cupen.
Daga ställde upp med 5 spelare i 2 klasser. I klass D spelade Joakim Karlsson och Torgny Nilsson. Torgny kom på
7:e plats och Joakim blev 11:a. I klass C spelade Gunilla Arkäng, Roger Andersson och Jonas Holmberg. Jonas
vann klass C ett slag före 2:an Kjell Åke Wallin, som fick särspela om 2:a platsen mot Roger som alltså slutade
på en fin 3:e plats. Gunilla slutade på 8:e plats. Daga fick beröm för en bra genomförd tävling.

Seriespel
Antalet spelomgångar i serien minskade från 4 till 3. Daga spelade i div 3 Norra A. Lagen i serien var Daga BGK,
Eskilstuna BGK, MGK 49 Nyköping och Solna BGK. Första omgången spelades på EB i Munktellarenan där Daga
blev utan poäng. Dagas hemmatävling blev inställd pga. dåliga väderleksförhållanden. Slutomgången spelades
på MGK 49 Nyköpings anläggning. Där vann Daga en match. MGK 49 Nyköping vann serien tämligen enkelt.
Daga slutade sist på en 4:e plats.
Nya regler kommer att gälla 2010 då mellansvenskan och inte svenska bangolfförbundet ansvarar för den
division som Daga kommer att spela i.

Tävlingar
Torgny Nilsson, Hans Höglund, Jonas Holmberg och Johan Carlsson deltog i Enköpings NT. I Klass 2 slutade
Johan på 3:e och Hans på 11:e plats. Jonas blev 9:a och Torgny 21:a i Klass 3.
Jonas Holmberg och Johan Carlsson deltog i Garphyttans NT. Johan slutade 5:a i B-klassen och Jonas 22:a i Cklassen.

Tävlingsberättelse 2009
Ungdomsverksamhet
För att intressera ungdomar att börja spela bangolf har Daga BGK låtit ungdomarna i Gnesta kommun från
årskurs 1 t.o.m. 9 spela gratis. Utfallet har tyvärr varit magert. Ansträngningar att skapa bangolfintresse har
även gjorts hos svenska bangolfförbundet där man under de två senaste åren erbjudigt klubbarna att söka
pengar, som varit öronmärkta för att locka ungdomar att spela golf. Pengarna skulle bl.a. användas till
bangolfinstruktörer, som klubbarna hade möjlighet att nyttja under ett antal tillfällen. Daga har använt sig av
bangolfinstruktörer under 2 säsonger, men beslutat att inte fortsätta med det. Delvis beroende på att
resultatet att få fler ungdomar att spela bangolf har uteblivit.
En handfull unga bangolfare tränades av Torgny Nilsson.

Pro
Pro serien spelades i 6 omgångar och var uppdelad i dam- och herrklass. Ca 10 spelare från Pro Gnesta deltog.
En del av dessa spelar aktivt i Daga. I Björnlundas tävling kom Lennart Johansson 3:a , Hans Persson 5:a och Maj
Persson 5:a. Lennart blev 4:a och Maj 3:a i Katrineholm. Maj kom även 3:a i Strängnästävlingen.
I Distriktsmästerskapet blev det ingen framskjuten placering individuellt, men i lag för herrar kom Lennart
Johansson/Hans Persson 3:a och i lag för damer kom Maj Persson/Gunnel Persson 2:a.
Resultat från Pro serien och Distriktsmästerskapet finns i pärmen märkt 2009 i klubbstugan.

Övrigt
Daga BGK firade 40 årsjubileum
Johan Carlsson skapade Daga BGKs hemsida genom att använda Idrottonlines hemsida mall. En bra och
välgenomtänkt hemsida som vi kommer ha stor nytta av.
Under sommaren spelades en allmänhetstävling. För att locka fler att börja spela bangolf fick de främsta
bangolfutrustning i pris.
Daga arrangerade en träningsdag för medlemmarna på EB den 21 mars i Munktellarenan. Träningsdagen var
uppdelad i träning och tävling.
DM i mellansvenskan kommer 2010 spelas på Dagas anläggning. Det blir både lag- och individuellt spel.
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