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ORDFÖRANDEORD – Sjöviken 2022 från min horisont 
 
2022 har varit ett intensivt år ur många avseenden. Redan på nyåret startade rivningen av 
den gamla Filtbanan med plattbrytning m.m. som förberedelse för rivningen och 
borttransporten av rivningsmaterial som inleddes den 14 januari och som kunnat avslutats 
samma dygn om inte ett maskinhaveri inträffat. Efter en ledig dag var maskinen redo och allt 
rivningsmaterial placerats i 4 containrar i olika fraktioner. En för utslagsplattor, en för 
greenplattor, en för miljöfarligt avfall samt en för brännbart. Den senare gav plats för diverse 
brännbart bråte som tog plats på vinden som både vi och kommunen hade placerat där. 
Kommunen tackade oss för att vi röjt upp och vi fick bättre plats för våra utemöbler och 
övriga prylar för vinterförvaring. Redan den 17 januari hämtade Stena alla containrar 

Den 20 januari tecknades avtalet med NIFO AB om leverans av en ny NIFO STEEL filtbana 
med målsättning att vara spelbar den 1 maj så att vi inte skulle förlora några intäkter. NIFO 
återkom med ett antal förslag som granskades och ändrades av våra elitspelare innan 
tillverkningen startade. 

Finansieringen skedde genom eget kapital, sponsring av Sparbanksstiftelsen 1826 och privat 
medlemsinsats samt lån som beviljats av Sparbanken Skåne 

Innan banan skulle leverans återstod ett stort arbete med beredning av marken för den nya 
banan. Detta genomfördes av projektgruppen förstärkt med frivilliga medlemmar. Brytning av 
plattor och tvättning av dessa blev mycket slitsamt. Offerter togs in för plattsättning och 
styrelsen beslöt att antaga det lägsta anbudet som utlovade att arbetet skulle vara klart till 
den 1 maj. Den 29 mars levererade Nifo  och på 2 dagar var nästan alla banor på plats och 
plattsättningen kunde påbörjas. Tyvärr blev det uppenbart att vi inte skulle få detta klart till 
den 1 maj, men genom en stor insats av flera medlemmar under ledning av Jan Nathell och 
Bruno Simonsen kunde vi trots allt ta nästan alla banor i bruk på öppningsdagen. Arbetet med 
färdigställande av plattsättningen fortsatte i egen regi under hela maj när inte spel pågick. 
Redan från öppningsdagen den 1 maj ville många boka för spel på den nya Filtanläggningen 
trots att en stor del markarbeten återstod. Vi beslöt att tillåta detta och antalet bokningar 
ökade dramatiskt under juni, juli och augusti. Det var många företag, skolor, pensionärs-
klubbar från Hässleholm och andra orter som ville prova på att spela. Alla förstod att vi inte 
var helt färdiga men ville ändå komma. Alla tyckte om de nya banorna och prisade 
tillgängligheten. Inte minst fick vi lovord av rullstolsbundna samt de som använde rollatorer. 
Värmen och torkan medförde dock att vi inte kunde plantera växter och så gräs som 
planerats. 

Banorna kunde dock godkännas för tävlingsspel av Bangolfförbundets auktoriserade 
representanter efter några justeringar av leverantören. 

Den viktigaste målsättningen ”att inte tappa intäkter” uppfylldes med råge vilket borgade för 
att vi skulle kunna uppnå ett bra resultat för vår verksamhet på båda anläggningarna och 
kioskförsäljningen. 

Under eftersäsongen och hösten blev det äntligen dags att fortsätta färdigställandet av 
gräsytor och övriga arbeten med ytorna kring Filtanläggningen. Vi anlitade Farmartjänst som 
tillförde jord i två omgångar och sådde gräs. De införskaffade också cementrör som grävdes 
ner och försågs med lock som kommer att bli s.k. ståbord med parasoller och målas i våra 
färger till våren. Farmartjänst anskaffade och satte gatsten mellan bana 6 och 7 samt borrade 
också hål för plantering av växter. Tyvärr kunde vi inte få den beställda leveransen utan det 
får anstå till mars. Ett sponsorplank är beställt för placering bakom bana 16. Markarbetena 
runt banorna är således praktiskt taget klara. 

Ett glädjande beslut som kom oss till del under senhösten var att Hässlehoms Kommun 
beslutat att totalrenovera Fruktboden. Hur detta kommer att påverka oss är i skrivande stund 
ej klarlagt. 
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Länsstyrelsen med antikvarie är inblandad i detta ärende och det gäller också avgränsningen 
mellan vår grillplats och vägen. Häcken måste enligt Länsstyrelsen bevaras och återplanteras 
av kommunen. Det blir således inte något plank. Däremot kan man tänka sig att godkänna en 
grind efter att vi presenterat en ritning som uppfyller kraven antikvariskt.  

Det är min förhoppning att dessa projekt kan genomföra på ett för Sjövikens IF positivt sätt. 

Det under året positiva samarbetet med Norrängsskolan kommer att ytterligare utvecklas och 
kan med stor sannolikhet ge möjlighet att söka LOK -stöd. En del arbete som kan beredas 
ungdomar under sommaren har efter förfrågan hos kommunen fått positivt gensvar och kan 
förhoppningsvis ge bidrag och i förlängningen några ungdomar som vill satsa på bangolfen. 

Jag hoppas på nya framgångar för klubben på tävlingsbanorna. Jag är övertygad om att vår 
verksamhet med två bangolfanläggningar och en utökad kiosk i nya lokaler kommer att locka 
ännu fler att prova på bangolfen och skapa tillväxt i form av nya medlemmar i alla 
åldersgrupper. 

Motala 2023-01-05 

Raimo Laiho  
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Verksamhetsberättelse år 2022 för Sjövikens IF  
 
Styrelsen lämnar följande redovisning för föreningens 68:e verksamhetsår. 
 
Styrelsens sammansättning har varit: 
 
Ordförande                           Raimo Laiho 
V. ordförande  Per Olof Isaksson 
Sekreterare  Nils Bertil Lindhqvist  
Kassör  Nils Bertil Lindhqvist 
Ledamot  Kerstin Granholm 
  Lars-Peter Nilsson 
  
Suppleanter  Leif Nilsson 
  Johan Kessels 
 
Revisorer  Lena Nilsson 
  Mats Olsson 
 
Revisorsuppleanter  Bruno Simonsen 
   Mikael Nilsson 
 
Verksamhetsansvariga: 
 
Sportkommitté: Per-Olof Isaksson sammankallande, Lars-Peter Nilsson, Johan Kessels, Bruno 
Simonsen och Leif Nilsson. 
 
Anläggningskommitté: Lars-Peter Nilsson sammankallande, Per Olof Isaksson, Jan Nathell och 
Anders Jönsson.  
 
Försäljnings- och kioskkommitté: Linda Iversen sammankallande, Kerstin Granholm, Malin 
Kessels och Susanne Nielsen. 
  
Valberedningen: Kerstin Granholm sammankallande, Anders Andersson och Eva Olsson. 
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året inkluderande ett 
konstituerande styrelsesammanträde. Dessutom har styrelsen haft ett antal informella samråd 
om akuta frågor. 
 
Medlemmar: 
 
Medlemsantalet har under 2022 varit 82 st fördelade på följande klasser (-93 från 2021).  
 

FC PC FB PB FA PA DJ HJ DS HS OG OB DV HV 
0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 12 18 34 

 
34 st medlemmar har haft licens. 
 
 
  



 

5 
 

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
 
Under året har föreningens spelare deltagit i 21 olika tävlingsarrangemang utöver seriespel 
såväl inomhus som utomhus. Totalt är det 16 spelare som gjort 72 starter och tagit hem 10 
klassegrar. 
 
Inledningen av året präglades av pandemin och såväl Svenska cupen som ett flertal inomhus-
tävlingar i januari och februari ställdes in. Internationellt var man också tidigt ute och ställde 
in såväl NM som skulle gått i Finland i april och Nations cup för oldtimers och Döv-VM som 
skulle spelats i juni. 
 
I övrigt hölls programmet och vi fick t ex spela seriespel igen för första gången sedan 2019. 
Detta blev riktigt lyckat och klubben lyckades vinna div 1 och spelar alltså 2023 åter igen i 
elitserien! 
 
 
 
EGNA TÄVLINGSARRANGEMANG 
 
Nationell tävling – EB i juni 
 

 
 
Liksom tidigare år ingick vår tävling i Öresundstouren och vi var tredje tävling efter Linjen och 
Nybro. 
 
Om fjolåret var kallt och svårspelat så visade sig årets tävling bli ännu värre med regn som 
förstörde alla planer på en normal tävling. Efter kraftiga förseningar kom tävlingen igång 
framåt lunch och med fortsatta avbrott kortades den ner till tre varv. 
 
Till slut var alla i mål och av 38 startande var det bara sex som lyckades hamna på rött snitt. 
Största segermarginalen hade Simon Kirkegaard från Hjelmsjö som vann C-klassen med 15 
slag. Här radade Sjövikarna Bengt K, Anders J och Linda upp sig på 3’e, 4’e och 6’e plats. 
 
I B-klassen tog Andres A en välförtjänt seger efter mycket jämt spel, fyra slag före närmsta 
konkurrent. Kenneth blev 5’a och Leif 9’a. 
 
A-klassen blev som väntat jämnast och först efter särspel med vår Erik Nilsson, stod Martin 
Luhanko från Malmö som segrare. Bara slaget efter kom LP in på en 3’e plats. Isak blev 7’a. 
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Öresundstouren 
 
Vår eb-tävling ingick tillsammans med Linjen, Nybro, Bröndby, Åstorp och Malmö i årets 
upplaga av touren och till finalen på Malmös eb-banor hade 32 spelare kvalificerat sig, varav 
28 kom till start. 
 
I finalen användes samma spelform som ifjol nämligen Monrad, dvs matchspel med banvinster 
var det som gällde. Efter en lång dag med flera regnavbrott stod hemmaspelaren Lars Isberg 
som segrare. På samma poäng men med färre banvinster tog Jonte Lindoff hem andraplatsen. 
Om bronset blev det lika hårt då Fredrik Jönsson, Isak och Erik hamnade på samma poäng. 
Banvinsterna gjorde dock att ordningen blev som ovan. Lite längre ner hamnade LP på en 8’e 
plats och Leif på en 17’e plats. 
 
 
SM-TÄVLINGAR 
 
Inomhus-SM – Guld och brons 
Under året spelades alla SM-tävlingarna igen utom då Svenska Cupen som ställdes in. 
Sjövikare fanns på plats i två av tävlingarna nämligen Mixed-SM i Uppsala och kombi-SM i 
Landskrona. 
Mixed-SM spelades på Uppsalas MOS-anläggning och här ställde Erik upp tillsammans med 
Linjens Ingela Nordin. De spelade jämnt – alla varv mellan 25 och 30 – men tyvärr lite för 
högt och hamnade på en sjätte plats till slut. Högst sensationellt vann Carolin Svensson och 
Patrik Eliasson från Tyresö den öppna klassen efter en dramatisk avslutning. Inför de 
avslutande två varven ledde nämligen hemmaparet Alex Malina och Karin Olsson med hela 
elva slag, men Tyresö-parets avslutning 20-24 gjorde att man gick förbi och vann guldet med 
ett slags marginal. Oldtimersklassen vanns av Kristina och Roger Svensson. 
 

 
 
Sista helgen i november spelades kombi-SM i Puls Arena i Landskrona med två Sjövikare till 
start som båda tog medalj! Tyvärr fanns det endast 53 startande – alltså hela 90 färre än när 
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SM spelades i Munktell året innan. Det var så få anmälda att juniorklasserna utgick och dessa 
placerades in i seniorklasserna istället.  
 
Nu spelade ju inte detta så stor roll då vår egen Guld-Erik tog kommandot från början och 
seglade ifrån alla motståndare. Han ledde från start till mål och var bäst av alla på såväl filten 
som på eb’n. Till slut blev segermarginalen 19 slag till danske Simon Junker, som i sin tur var 
20 slag före bronsmedaljören Marcus Ljungblad. 
 
Damklassen tog Malmö-tösen Johanna Lindoff, dock tävlande för Uppsala, hem i överlägsen 
stil. 
 
I oldboysklassen blev det favoritseger genom Peter Eriksson, 15 slag före Lars Isberg och 
bronset spurtade Isak till sig efter en fin avslutning.  
 
I oldgirlsklassen kan vi gratulera Lena Nilsson till ännu ett SM-guld och som vanligt var det en 
fight med Annelie Lundell ända in i mål. Marginalen blev denna gång två slag till Lenas favör. 
Detta var faktiskt den enda klassen som det var lite spänning om guldet. 
 
 
SERIESPEL 
 
Division 1 Södra - Vinst 
 
Senast vi spelade seriespel var 2019 och då inledde vi på ett nytt underlag i Gullbergsbro, 
nämligen MOS och det var ingen lyckad premiär. Vi fick åka från Göteborg helt utan poäng 
den gången. När spelschemat för årets serie kom, var det väl därför med en viss oro vi kunde 
se att första omgången skulle gå på just MOS uppe i Norrköping. 
 
Dock visade vårt duktiga lag helt andra takter nu och vann fem av sju matcher, vilket innebar 
en delad andra plats två poäng efter Askim. 
 
Omgång två spelades på våra egna eb-banor och här fanns förhoppningen att vi skulle kunna 
vinna allt och därmed gå upp i serieledning. Vi vet sedan tidigare att banorna är svåra att 
spela och de som har mindre vana går ofta väldigt högt här. Så blev även fallet denna gång 
och av 280 spelade varv var bara 40 gröna. Många matcher blev också extremt ojämna och vi 
fick se vinstmarginaler som var betydligt högre än vad eb-spel normalt bjuder på. 
 
Även om vi inte var helt nöjda med vårt eget spel, så vann vi sex av sju matcher och gick upp 
i delad serieledning med Malmö, två poäng före Askim. Enda plumpen kom mot Hjelmsjö som 
gjorde sin klart bästa match mot oss och vann med åtta slag. I sista matchen mot Malmö tog 
vi oss samman och vann till slut med fyra slag. Detta var viktigt då Malmö annars hade lett 
serien med fyra poäng. 
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Sista omgången avgjordes på Borås’ ganska så ogästvänliga filtbanor. En asfaltöken utan 
solskydd och 35 graders värme mötte oss första träningsdagen. Extremt tröttsamt och dagen 
avslutades abrupt med ett långvarigt skyfall som fick oss att rusa från anläggningen. 
 
Lördagens spel bjöd på fyra komfortabla segrar och söndagen startade upp med ytterligare 
två. Malmö hade också vunnit alla sina sex matcher så läget i toppen var oförändrat. Dock 
hade vi lite bättre slag än Malmö så i vår sista helt avgörande match, hade vi råd till oavgjort. 
 
Sista matchen bjöd inte på något vidare skönspel men blev därför desto mer dramatisk. När 
det drog ihop sig på slutbanorna var det Malmö som missade mest och till slut kunde vi vinna 
med sex slag och därmed säkra seriesegern. 
 
Nåja skönspel blev det ju faktisk från startern Daniel som gick 33 och vårt säkra ankare L-P 
som efter att ha spikat sju av de åtta första banorna, gick in på ett fantastiskt 26-varv. L-P, 
Erik, Daniel och Isak var alla med på raka listans 10-i topp.  
 
Riktigt kul att se dig på banorna igen Daniel efter några års uppehåll! Kul också att konstatera 
att vi använt åtta spelare totalt över de tre omgångarna. 
 
Nu väntar elitserien nästa år! 
 
 
Division 3 Södra A – 3’e plats 
 
Vårt andralag började sitt seriespel på Västerviks filtbanor och vann två av fyra matcher. Åt 
hemmalagets ruggiga 33,4 i snitt i andra matchen fanns det inget att göra. Denna följdes av 
en knapp förlust och sedan två stora segrar. 
 
Småland väntade även i andra omgången, den här gången Nybros filtbanor. Den här gången 
blev det lite jämnare matcher men samma resultat, två vinster och två förluster. 
 
Sista omgången väntade hemmaspel på våra eb-banor. Tyvärr hade Nybro tvingats lämna 
återbud så det blev bara tre matcher att spela och Sjöviken vann alla sina. Anders A 
dominerade totalt och var klart bäst med sina 24,3 i snitt. 
 
Slutställningen blev att Asarum vann serien två poäng före Västervik som i sin tur var två 
poäng före Sjöviken. 
 
 
 
DISTRIKTSTÄVLINGAR 
 
Individuella DM på filt  
Årets DM på filt skulle spelats i Hjelmsjö, men då kommunen lagt beslag på banorna och 
klubben alltså då står utan, så flyttades tävlingen till Åstorp. Sex stycken Sjövikare hade tagit 
sig hit och det gick väl ganska så bra för dem. 
 
I OT-klassen lade vi beslag på alla tre medaljerna med L-P i topp före Isak och med Tommy P 
på bronsplats. Detta efter sudden då de alla hade slagit 113 slag. 
 
Bland de ännu äldre herrarna spelade Anders A hem bronspengen medan Leif hamnade lite 
längre ner i listan. 
 
Slutligen var det då Erik som vann HJ-klassen med tyvärr bara en motståndare i klassen. 
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Mixed-DM 
Spelades inomhus på Linjens filtbanor i Puls Arena och Sjöviken hade tre deltagare på plats. 
Bäst gick det för Erik Nilsson som i par med Linjens Ingela Norlin tog hem guldet före Peter 
Eriksson och Julia Göransson. Malin och Johan hamnade lite längre ner i fältet. 
 
 
KLUBBTÄVLINGAR 
 
Klubbafton 
 
Fredagen den 27 maj var dagen för årets klubbafton. Likt förra året var det många som 
deltog, 17 personer. Samlingen till en gemensam grillkväll är uppskattad. Det är många skratt 
och det är glädje. Som sig bör när bangolfare samlas spelas det. I år var det på nya banor 
dessutom. Alltid intressant. 
 
I det standardmässiga Solvallaspelet blev det i år priser i en klass till Anders Andersson och 
Kenneth Granholm och i en annan klass till Johan Kessels och Kerstin Granholm. Priserna hade 
klubbens ordförande Raimo Laiho ombesörjt. 
 
Flaggtävling 
 
2022 kunde äntligen en klubbtävling benämnd flaggtävling genomföras. Den 26 juni var dagen. 
Eftersom föreningen skaffat nya banor fanns inget par satt på banan av förbundet. Paret 
bestämdes till 36. Spelarnas handikapp lades till banans par och så många slag disponerades 
per varv. Den som kom längst med sina slag fick lägsta platssiffra. Tre varv spelades av de 14 
deltagarna. När de tre varven med en matpaus mitt i var spelade, hade Per-Olof Isaksson spelat 
till sig en platssiffra som var 4. Alltså 1 – 1 – 2 på respektive runda. En solklar vinnare. Lars-
Peter Nilsson blev tvåa med platssiffra 16 och trea blev Bengt Kjellander på siffran 17. Glädjande 
många deltagare och en trevlig tävling. 
 
Klubbmästerskap 
 
Mixed KM 
 
3 – 4 september var det dags för klubbmästerskap. Mixed-KM spelades på lördagen. I år var 
det endast tre par till start. Efter de första två varven var Kerstin och Kenneth Granholm i 
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ledningen, åtta slag före Linda Iversen och Leif Nilsson. Gun-Britt Hansson och Sven-Erik 
Persson var några slag därefter. Efter det tredje varvet hade Linda och Leif gått förbi Kerstin 
och Kenneth. Paret Iversen/Nilsson höll undan på den fjärde och sista rundan och kunde vinna 
KM i Mixed före Kerstin och Kenneth Granholm. 
 

  
 
Individuella KM - filt 
  
På söndagen den 4 september var det dags för det första klubbmästerskapet på de nya 
banorna. Spelarna hade haft goda möjligheter att hitta sina spelversioner och de rätta 
bollarna till banorna. Eftersom det i spelet över de första fyra serierna är klassindelat blev de 
sammanslagning av klasserna HV och DV och HS/HJ. Detta eftersom det krävs tre spelare i en 
egen klass. 
 
I klassen HV/DV, med åtta spelare, var det Linda Iversen som började bäst, en 32-runda. 
Efter den andra rundan var det Anders Andersson som tagit ledningen med jämnt spel i form 
av två 40-serier. Kenneth Granholm var två slag efter och Linda ytterligare två efter. På den 
tredje serien avgjorde Anders med en 33:a och skaffade ett stort försprång före Linda som nu 
var ett slag före Kenneth. Anders spelade väl och höll undan. I kampen om andraplatsen blev 
det Linda som drog det längsta strået. Kenneth Granholm och Leif Nilsson delade på 
tredjeplatsen. 
 
I OB-klassen kunde bra och jämnt spel förväntas mellan Per-Olof Isaksson och Lars-Peter 
Nilsson. L-P öppnade med 65 slag efter de första två serierna. Denna dag räckte det inte. 
”Isak” inledde KM-Ind med 57 slag (!) efter två serier. Och i tredje rundan fortsatte han med 
en 27:a! Det hela slutade med 117 slag efter fyra rundor för Per-Olof. Ett riktigt bra resultat. 
L-P blev tvåa och Johan Kessels trea. 
 
I den sammanslagna klassen HS/HJ fanns en comebackande Daniel Källström med. Vad skulle 
han kunna göra åt junioren Erik Nilsson? Efter första rundan hade Erik ledningen med nio slag 
över Daniel. Anders Jönsson var några slag därefter. Men på varv två och tre plockade Daniel 
in sju slag. Alltså endast två slags skillnad inför sista rundan. Även om inte spelet klaffade till 
hundra för de båda blev det till slut Erik som kunde vinna klassen före Daniel. 
 
KLIUBBMÄSTARPOKALEN 
 
De nio (9) bästa från klasspelet oavsett klass kvalificerar sig för spel om klubbmästarpokalen. 
Resultatet nollställs och det spelas två (2) rundor. 
 
Giganternas kamp var att vänta. 
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L-P Nilsson inledde med en 29-runda och var med det två slag före P-O Isaksson och sex slag 
före Anders Andersson. De övriga sex spelare var ytterligare slag efter. Omlottning ägde rum 
efter första rundan så de tre skulle ha god koll på varandra. 
Sista rundan innebar att det var ”Isak” som gjorde ett blått varv (29) och L-P gjorde en 32.a. 
Per-Olof Isaksson blev klubbmästare igen med Lars-Peter Nilsson som tvåa och 
silvermedaljör. I spelet om bronsmedaljen blev det ett avgörande genom sudden-death, 
mellan Daniel Källström och Anders Andersson. Anders tog hem bronset. 
 
Individuella KM - EB 
 
Den 6 juni, självaste nationaldagen, var det EB-mara över sex varv. Tävlingen är också KM på 
EB. 2022 var den även en viktig träning inför serieomgång i division 1 södra helgen därpå. 
Tretton spelare var deltagande, varav tre från andra klubbar. Indelade i två klasser 
genomförde de tävlande de sex rundorna. 
 
I klass 1 blev det Erik Nilsson som tog hem segern. Detta efter väldigt jämnt spel, en differens 
på fyra slag, hela dagen. Eriks snitt blev 23,8. Tvåa blev Per-Olof Isaksson  med snittet 26,2 
och trea var Lars-Peter Nilsson, vars snitt var 27.0. 
 
Klass 2 innehöll sju spelare, Här var det Kenneth Granholm som tog hem segern. Han spelade 
bra och snittet blev 27.3. Med det var han exakt ett slag bättre per runda än Lennart Jonsson 
från Askims BGK som blev tvåa och trea blev Bengt Kjellander som var lite längre ifrån.  
 
Klubbmästare på EB 2022 blev därmed Erik Nilsson, Per-Olof Isaksson blev silvermedaljör och 
Lars-Peter Nilsson bronsmedaljör. 
 
VIKEN-pokalen 
 
Den 25 september spelades Viken-pokalen 2022. Det var då första gången på de nya filtbanorna 
18 spelare anmälde sig till start, en bra deltagarsiffra. Därmed kunde startfältet delas in i sex 
tre-mannalag. Nu skulle poäng börja samlas av lagen. Flest poäng vinner. 
 
Efter första rundan var det lag Johan Kessels med Leif Nilsson och Sven-Erik Persson som hade 
flest poäng. Men sedan blev det färre poäng för det laget. Istället gjorde lag Isak med Per-Olof 
Isaksson, Bengt Kjellander och Jan Nathell en stark andra runda och ledde tävlingen. Under 
tredje varvet blev det ännu ett lag som gjorde en bra runda poängmässigt. Nämligen lag L-P 
med Lars-Peter Nilsson, Ola Håkansson och Olli Åkesson. 
Inför sista varvet var det dock fortfarande lag Isak som ledde, med lag L-P som tvåa och lag 
Johan och lag Daniel, med Daniel Källström, Kenneth Granholm och Gun-Britt Hansson, som 
delade treor. Avståndet mellan lagen var sådant att ett kanonvarv kunde ge vinst. Lag L-P fick 
till sitt bästa varv poängmässigt medan lag Isak gjorde sitt näst bästa. Innebörden blev att lag 
Isak vann och lag L-P blev tvåa. 559 mot 551 poäng. Så nu finns det underlag för vad lagen 
behöver göra i denna tävling på de nya banorna. 
 
I Viken-pokalen finns det även en spiktävling. Deltagarna spelar i två grupper och en 
gruppvinnare ska spela final mot den andra gruppvinnaren. Då NIFO-Steel banorna har ganska 
många rena spikbanor krävdes det sudden för att få fram gruppvinnarna. Men även 2022 var 
Erik Nilsson gruppvinnare i spiktävlingen. I den andra gruppen tog Daniel Källström hem 
gruppvinsten. Det blev Erik som vann finalen över Daniel. 
 
I samband med prisutdelningen finns ett pris för en hemlig bana. Lägst antal slag av samtliga 
deltagare på en icke känd bana leder till ett pris. Kuvertet med den hemliga banan sprättades 
och där stod det bana 16 – vinkeln. Det var tre personer som hade lägst slagantal under de fyra 
varven i Vikenpokalen. De var Erik Nilsson, Lars-Peter Nilsson och Per-Olof Isaksson. Så det var 
dags för ännu en sudden-death, nu med tre man. Efter att alla spelat en spik i första 
suddenrundan fick nästa suddenrunda ta vid. Här blev det Per-Olof som vann. 
 
Föreningen hade sponsrat tävlingen med priser. 
 
Veckotävlingar 
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Med start den 3 maj var det tisdagar som var veckotävlingsdag i Hässleholm. Deltagarna 
kunde nu börja spela in sig och träna på den nya filtanläggningen. 20 tisdagar planerades in 
för spel. En enda gång under 2022 blev det helt inställt. Den sista gången, 13 september, blev 
det avbrutet. Väderförutsättningar var orsaken, båda gångerna. 
Förutsättningarna som använts 2020 och 2021, med en liten peng som samlas till finalen, 
användes även 2022. Trots fler genomförda tisdagsträningar blev det något färre 
deltagartillfällen 2022, 233 stycken, jämfört med 241 2021. Det blev även en minskning av 
antal deltagare, från 36 2021 till 31 2022.  
Finalen gick av stapeln den 18 september. 18 deltagare var kvalificerade och det kom 13 till 
start. Tre klasser, baserat på snitt, avgjordes finalen i. Dessvärre kunde tävlingen inte 
fullföljas med tre varv på vardera underlaget, utan det blev tre rundor på filten och två på 
EB:n. Däremot kunde kombivarv spelas detta år. 
Den klassen med lägst snitt kom att ha de tre vanliga spelarna; Per-Olof Isaksson, Erik 
Nilsson och Lars-Peter Nilsson. Efter första kombivarvet var L-P och ”Isak” lika. Erik var fem 
slag efter de båda. När andra kombirundan var klar hade L-P ledningen med tre slag före 
”Isak” och fortfarande fem före Erik. Vädret denna finaldag var lynnigt. Lite blött om man 
säger så. Så det stod tidigt klart att det blev en filtrunda som sista varv. Det hela slutade med 
att Erik tog in försprånget som L-P hade och dessutom med ett slag ytterligare. Erik Nilsson 
vann med ett slags marginal efter fem varv före Lars-Peter och med Per-Olof som trea det här 
året. 
I nästa klass var det fem deltagare. När första kombirundan var klar var det Anders 
Andersson som tagit ledningen. Han hade tre slags marginal till Johan Kessels med Leif 
Nilsson och Kenneth Granholm tätt bakom. Anders Jönsson hade haft en lite tyngre start. 
Efter det andra kombivarvet hade det tätnat. Anders ledde fortfarande, men nu med två slag 
före Johan och Kenneth, medan Leif halkat efter och Anders inte närmat sig. Men på sista 
varvet gjorde Anders ett riktigt bra resultat, 34 slag, men var för långt efter sedan tidigare. 
Anders höll sin nivå och vann klassen med sex slags marginal. Johan fick ett tyngre varv vilket 
ledde till att Kenneth och Leif kom före i prislistan. Kenneth blev tvåa efter Anders med ett 
slags marginal till Leif. 
Det var även fem deltagare i den tredje klassen. Här blev det två personer som efter första 
kombirundan var en bra bit före de andra tre. De två var Bengt Kjellander och Linda Iversen. 
De tre som därmed fick kämpa om tredjeplatsen var Malin Kessels, Kerstin Granholm och 
Mattias Alm.  
Bengt hade ledningen med sex slag över Linda efter första kombivarvet. Avståndet hade 
krympt till två slag efter nästa kombirunda. I trion bakom var det Malin som ledde efter såväl 
den första som andra kombirundan, med Kerstin fem slag bakom. Mattias hade kontakt, 
endast två slag bakom Kerstin. 
I spelet om vinst i klassen var det Linda som besegrade Bengt med fyra slag i sista serien och 
som därmed tog hem segern. I kampen bakom tog Kerstin in fyra slag på Malin. Mattias 
gjorde en tillräckligt bra runda för att komma före de båda damerna och slutade trea, med 
Malin fyra och Kerstin femma. 
 
 
 
VINTERSÄSONGEN 
 
På grund av pandemin försvann en del av vintersäsongen 2021-2022 men i februari kom 
seriespelet i Asarum och Linjen igång med Sjövikenlag på plats. 
 
I Asarum ställde vi upp med två lag som efter de två spelade omgångarna hamnade på första 
och femte plats, av åtta startande lag. 
 
I Landskrona hade vi tre tappra som efter två eb- och en filt-omgång slutade på en andra 
plats efter Malmö. 
 
 
UTBILDNING OCH UPPDRAG 
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Sydsvenska distriktet genomförde under hösten en föreningsutvecklingsdag under ledning av 
förbundets GS Lena Lindahl, med deltagare på plats från Sjöviken. 
 
Johan Kessels har fortsatt representera föreningen inom ramen för Öresundstouren. 
 
Föreningen har flera domare. Susanne Nielsen är sedan 2017 förbundsdomare. Mikael Nilsson 
är domaransvarig i Sydsvenska distriktet. 
 
Bland andra uppdrag kan nämnas att några av föreningens medlemmar har uppdrag för 
Sydsvenska bangolfförbundet. 
 
 
 
ANLÄGGNINGARNA  
 
Redan kring förra nyåret var en del medlemmar på plats för att lyfta och flytta plattor runt 
filtbanorna. Det fortsatte sedan med att de gamla filtbanorna lyftes bort och området 
snyggades till. Därefter lades sandbäddar ut som förberedelse för de nya banorna och i slutet 
på mars kom de på plats. 
 
Efter montering och intrimning var det dags för plattläggning runt de nya banorna. 
Entreprenören var inte helt lyckad men med stora medlemsinsatser var det mesta på plats 
ändå till öppningen den 1 maj. 
 

 
 
Att de nya banorna har varit populära syns inte minst på det ökade intresset från besökare att 
spela på dem. Det har varit ganska så tydligt förstavalet framför eb-banorna under året som 
gått. 
 
Tomas Stjernkvist har varit anställd under 2022 som kioskansvarig/vaktmästare. 
 
 
KOMMUNIKATION & INFORMATION 
Främsta informationskällan till föreningens medlemmar har under året varit vår Facebook-
sida. På hemsidan har också lagts ut info om årsmöten, medlemsinfo och kioskschema. 
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Dessutom har kalendern använts för att informera besökare om öppettider och olika 
arrangemang som påverkar dessa. 
 
Då samtliga hemsidor knutna till IdrottOnline avvecklades vid årsskiftet 2022-2023, skrev vi 
under hösten avtal med en ny hemsidesleverantör. Hemsidan har just kommit igång och vi 
räknar med att ha den i full drift framåt våren 2023. 
 
EKONOMI - Ekonomin redovisas i separat förvaltningsberättelse. 
 
 
 
Hässleholm 2023-01-20 
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