
Verksamhetsberättelse för Haga BGK 2021 
 

Styrelsen för Haga BGK lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 

perioden 2021-01-01 till 2022-01-01. 

  

Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande: Fredrik Hasselgren 

Sekreterare: Niclas Nobrant 

Kassör: Mari Aldrev  

Ledamöter: Christian Olsson, Christer Timvik 

Suppleant: Mikael Poduschkin, Patrik Wass 

 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden och därutöver 

haft fortlöpande kontakter. En ordinarie årsstämma har hållits. Föreningen har 

haft ett medlemsmöte i slutet på utomhussäsongen.  

 

 

Övriga roller har varit bemannade som följer: 

 

Revisorer: Lars Rodell, Tommy Gustavsson 

Kioskansvarig: Tommy Gustavsson 

Ungdomskommite: Mari Aldrev, Christer Timvik 

Damansvarig: Mari Aldrev 

Tävlingskommitté: Tommy Gustavsson, Johan Carlsson, Mari Aldrev 

Uttagningskommitté: Johan Carlsson 

Pressansvarig: Fredrik Hasselgren, Christian Olsson 

Valberedning: Daniel Westholm (Sammankallande), Kenneth 

Gustavsson 

Anläggningsansvar: Benny Claesson och Lars Rodell 

Anti-dopingansvar: Christer Timvik 

 

Johan Carlsson representerad Haga BGK vid SBGF:s årsmöte 2021 

Mari Aldrev representerade Haga vid Mellansvenska BGF:s årsmöte 2021. 

 

Antal medlemmar: 73 stycken. 

 

  



Verksamheten Lindö Minigolf 

Under året öppnade verksamheten för allmänheten rekordtidigt, redan 9 april, 

och slog igen 4 oktober.  2021 var första året som föreningen har haft öppet en 

hel säsong sedan etableringen av MOS-banorna i juli 2020. Under året har vi 

också satsat på försäljning av glass och kioskvaror i mer strukturerad form 

genom tecknat avtal med glassleverantören SIA och livsmedelsgrossisten 

Mårdskogs. Föreningen har också tagit hand om driften av Lindö gästhamn 

genom ett arrendeavtal med Norrköpings kommun.  

 

Statistik 

Kategori  Antal Omsättning 

Spel från allmänhet 10 679 st 763 720 kr 

Glass  3913 st 82 943.50 kr 

Kiosk (kaffe, läsk, kaka) 2860 st 40 460.50 kr 

Gästhamn, nätter 118 st 30 325 kr 

 

Personal  

Driften av verksamheten har i huvudsak hanterats av deltidsanställd klubbchef, 

tillika verksamhetsansvarig för Lindö minigolf och gästhamn, samt 

kioskbiträden. Under 2021 kunde föreningen ta emot två personer från 

arbetsmarknadsinsats via Arbetsförmedlingen. Även ideella insatser från 

klubbens medlemmar har varit värdefulla för driften av Lindö minigolf, t ex 

genom insatser i samband med tävlingar, vårstädning och vid reparationer samt 

underhåll. 

  

Renovering av filtbanan 

Sju av filtbanorna totalrenoverades under säsongen. Föreningens medlemmar 

har hjälpt till med bortforsling av gammalt material medan City Golf har stått 

för material och arbetsinsatsen av renoveringen. 

 

Tränings och tävlingsverksamhet 

 

Rekrytering: Under 2021 har vi för femte året i rad arrangerat 

bangolfskola under sommarlovet och vi hade glädjen att få 

ha Alexander Dahlstedt som bangolfinstruktör. I år var 

bangolfskolan en succé som lockade mellan 10-20 barn och 

ungdomar till varje träningstillfälle. Vi hade sammanlagt 17 

sammankomster och avslutade med en uppskattad 

familjetävling på MOS banorna där totalt 30 barn och 

föräldrar deltog. Från Haga har Mari Aldrev varit med vid 

alla träningspass och hjälpt till. Även i år hade vi 

representation av fyra barn på Höstlövet som var mycket 

uppskattat. 

 

Tanken var även att vi skulle deltagit i en gemensam träning 

på Uppsalas inomhus MOS tillsammans med barn och 

ledare från Örebro och Eskilstuna men det blev inställt 

p.g.a. att många var sjuka just den dagen. Vi hoppas kunna 

arrangera en liknande aktivitet under 2022 så att barn och 

ungdomar i distriktet lär känna varandra bättre och vi ledare 



kan utbyta erfarenheter och ge varandra tips på övningar. 

 

Sammanfattningsvis ett lyckat rekryteringsår. 

 

Landslag: Inställt på grund av Covid 19 

 

Klubbtävlingar: I år det utöver de sedvanliga tisdagstävlingarna även 

anordnats klubbtävlingar på vår nya MOS-anläggning. 

Även andra klubbtävlingar har anordnats, exempelvis 100-

slagstävling och kombitävling. 

 

Våra tisdagstävlingar är den mest prestigefyllda och som 

också avslutas med en final. I år genomfördes 15 

deltävlingar och final. Placeringarna i grundspelet blev 

enligt följande: 

 

1:a Tommy Gustavsson 

2:a Lennart Andersson 

3:a Benny Claesson 

 

I finalspelet segrade Anders Pettersson 

 

Seriespel: Inställt på grund av Covid 19 

 

KM Filt: Årets KM på filt spelades den 25:e april och i de olika 

klasserna segrade följande personer: 

 

 

Herrar Veteran 

1:a Tommy Gustavsson 

 

Oldboys 

1:a Patrik Wass 

 

Damer veteran 

1:a Anna Lisa Johansson 

 

KM MOS: Årets KM på MOS spelades den 19:e september. Denna 

tävling genomfördes i en öppen klass. Resultatet blev:  

 

Öppen klass 

1:a Fredrik Hasselgren 

2:a Niklas Karlsson 

3:a Patrik Wass 

  

  



 

 

DM: Den 14-15 augusti anordnade Örebro BGK 

Distriktsmästerskapen i mellansvenska bangolfförbundet. 

Klubben var representerad både individuellt och i 

femmannalag. Den mest framskjutna placeringen var Patrik 

Wass fjärdeplats i klassen oldboys. 

 

 

SM Oldtimer: Inställt på grund av Covid 19 

 

SM Seniorer: Inställt på grund av Covid 19 

 

SAGM: Årets SAGM anordnades av Sundsvalls BGK. 

 

Här segrade klubbens Patrik Wass i oldtimers herrar efter 

särspel mot hemmaspelarna S-I Mellqvist och Peter Nordin 

och kan nu titulera sig svensk mästare på MOS.  

 

Nationell tävling: Klubbens nationella tävling på filt anordnades den 25/7. Ett 

lyckat arrangemang med många framskjutna placeringar. 

 

En andraplats i klass C genom Benny Claesson. 

 

Top 3 placeringar i klass B genom Fredrik Hasselgren, 

Mikael Johansson och Tommy Gustafsson. 

 

Segern i klass A genom Patrik Wass. 

 

Patrik och Fredrik tog även hem segern i lagtävlingen. 

  



City Golf Tour:  Haga BGK fick äran att anordna den fjärde deltävlingen i 

City Golf Tour. Även här hade klubben många framskjutna 

placeringar. 

 

I klass B segrade Johan Carlsson, fina placeringar även av 

Fredrik Haselgren och Alexander Timvik på tredje 

respektive färde plats. 

 

Klubbens Daniel Westholm tog en fin tredjeplacering i A-

klassen. 

 

I klass A segrade klubbens medlem Mikael Poduschkin 

efter ett ruggigt spännande särspel mot Alexander 

Dahlstedt. 21 slag på sista varvet är måste också vara en stor 

prestation. Eftersom Mikael representerar Sundbybergs 

Bangolfklubb i tävling nämns han dock efter Daniel i denna 

text. 

 

Lag Hasselgren, Wass och Westholm tog också 

tredjeplatsen i lagspelet. 

 

Finalen i City Golf Tour avgjordes i Sundsvall i samband 

med SAGM. Dock lyckades inte klubben att få några 

framskjutna placeringar i finalspelet där Morgan Munther 

från Sundsvalls BGK segrade och tog hem prispotten på 

80 000 kr. 

 

   

 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

 

Norrköping mars 2022 

 

 

 

 

 

Fredrik Hasselgren  Niclas Nobrant Mari Aldrev 

 

 

 

 

 

Christian Olsson          Christer Timvik 


