Tävlingsberättelse 2010
Hemmatävlingar
Kurt Nilsson och Torgny Nilsson gjorde många bra hemmatävlingar. Kurt segrade i Poängjakten och Handicap
medan Tolle vann Halvmaraton, Cupen samt KM. Resultaten av hemmatävlingarna finns tillgängliga på Daga
BGKs hemsida.
Inga nya regeländringar gjordes för klubbtävlingarna.
DM
Daga BGK fick förmånen att arrangera DM 2010. 82 st deltog i den individuella tävlingen. Lars-Göran Berg,
Andreas Fransson och Derice Shomilov Susoho gick alla grönvarv och vann sina respektive klasser. Daga fick
inga framskjutna placeringar men Torgny Nilsson kom på en 8:e plats i OB klassen. Bland damerna kan nämnas
Pirkko Maaninka som gjorde ett rödvarv och vann OG på ett bra resultat. På lördagen var det också 3-manna
lagtävling där man räknade varven från den individuella tävlingen. Derice Shomilov Susoho, Daniel Söderqvist
och Alexander Dahlstedt vann Herrklassen och i OT vann Lars-Göran Berg, Lars Wallin och Jan-Åke Andersson.
Under söndagen spelades 10-mannatävlingen samt mixedtävlingen. I mixedtävlingen segrade Anders
Zetterberg och Anette Bergström. Torgny Nilsson och Maj Persson lyckades bäst bland dagaspelarna och kom
på 13:e plats. 4 st lag ställde upp i 10 manna. Vann gjorde MGK 49 Nyköping.
Banrekordet sänktes med hela 3 slag då Lars-Göran Berg slog till med en 29 runda under 10-mannatävlingen.
Joakim Karlsson gjorde ett utmärkt jobb som tävlingsledare och hann även med att delta för Daga i 10 manna.
Seriespelet
Distrikten tog över seriespelet i div 3. Mellansvenska BGF ansvarar således för Mellansvenska
distriktsseriepelet.
Nya regler infördes. Både spelformen och poängberäkningen ändrades. Istället för 5-manna lag blev det 4manna lag. Nytt blev matchspelet man mot man där det lag som vann matchen fick 2 p. Det lag som gick lägst
antal slag fick 1 poäng. Totalt kunde ett lag få 3 poäng per spelad match.
Lagen i div 3 Mellanvenska var: Daga, Eskilstuna, Fröslunda 1, Fröslunda 2, Haga,
MGK 49 Nyköping, Mosås och Örebro
Pga att det var så många lag spelades seriespelsomgångarna över två dagar. 3 matcher på lördagen och 4 på
söndagen. Max antal poäng som kunde tas per seriespelsomgång var 21 p.
Daga tog 6p i första seriespelsomgången i Eskilstuna men det var en del jämna matcher som kunde inbringat
mer poäng till Daga. Fröslunda 1 imponerade och tog full pott 21p. Tilläggas kan Dagas fina gula tennismössor
som genererade en hel del leenden.
Daga arrangerade det andra seriespelet. På lördagen tog Daga 3 p efter ojämnt spel men 2 p togs dock mot
serieledande Fröslunda 1. Desto bättre gick det under söndagen där Daga tog 10 av 12 möjliga poäng. MGK 49
blev helgens vinnande lag med 18 inspelade poäng
Seriespelet avslutades i Örebro. Fröslunda 1 vann serien på 53 p Daga hamnade på en delad 6:e plats 21 p.

Tävlingsberättelse 2010
Tävlingar
Kurt Nilsson, Björn Högdal och Göte Björklund spelade Djulös NT. Samtliga deltog i D-klassen där Göte
placerade sig bäst på 12:e plats.
Johan Carlsson och Torgny Nilsson deltog i Strängnäs NT. Torgny spelade till sig en fin 4:e placering i D-klassen.
Johan blev 15:e i B-klassen.
Ungdomsverksamhet
Under 2010 fick ungdomarna i Gnesta kommun från årskurs 1 t.o.m. 9 spela gratis. Utfallet var tyvärr magert
igen. Pga det svala intresset blev det ingen ungdomsträning. Mot slutet av säsongen deltog dock 4 st yngre
förmågor på KM vilket var glädjande.
Pro
I Pro-serien deltog Gunnel Persson, Birgitta Österberg, Maj Persson, Lars Johansson och Hans Persson.
Övrigt
Sponsortävlingen och Allmänhetstävlingen spelades i vanlig ordning.
Allmänhetstävlingen blev en succé. Hela 51 stycken deltog i Dagas Allmänhetstävling. Pga av det ostadiga
vädret var dock några tvungna att avbryta sitt varv.
De 3 främsta bland barn och ungdom fick ett set bestående av klubba, bollväska samt 3 st bollar. De 3 främsta
bland vuxna vann årskort.
Segraren i ungdomsklassen blev Andreas Tidblad och Mats Söderqvist vann vuxenklassen. Tanken med
allmänhetstävlingen är att få folk att börja spela bangolf. Det föll väl ut eftersom både Mats och Andreas nu
spelar i Daga BGK
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