
Spelarinformation inför Munktellsäsongen 2020-2021
Eskilstuna Bangolfsektion välkomna till den 25:e säsongen i MunktellArenan! Det blir 

en speciell säsong då en pandemi pågår. Det har stor påverkan. Styrelsen har beslutat att

anpassa tävlingarna efter de förutsättningar som gäller i början av september, och att 

dessa förutsättningar får styra hela säsongens tävlingsprogram. 

Åtgärder för att begränsa smittspridningen kommer i första hand. Alla organisationer 

har ett ansvar och i det följande dokumentet redogör vi för vad styrelsen på förhand har

vidtagit för åtgärder. 

MunktellArenan är en multiarena med många idrotter och besökare. Vi ber därför alla 

bangolfare att uppträda i enlighet med detta dokument oavsett var i MunktellArenan 

man befinner sig. Vi vill höra från personal och andra idrotter att bangolfare tar 

pandemin på allvar och följer vidtagna åtgärder. 

En generell åtgärd som styrelsen har vidtagit är att vi helt har tagit bort 

kontanthanteringen, vid samtliga tävlingar.

En grundläggande förutsättning för att kunna genomföra säsongen på ett så 

säkert sätt som möjligt är att varje spelare tar ett stor individuellt ansvar. Det 

spelar ingen roll om man själv tror eller inte tror på de vidtagna åtgärderna. De är

regler och ska efterlevas. 



Cafeterian

Den information som vi har fått i skrivande stund är att cafeterians öppettider i höst är 

mycket osäkra. Det är tveksamt om cafeterian kommer att vara öppen på helgen över 

huvud taget. Vi kommer att försöka att informera på www.ebgs.net 

EB-lokalen

Banområdet utökas till att även innefatta den korridor med stolar som tidigare har varit 

avsedd för publik. Klädhängarna flyttas isär för att minska trängseln vid dessa. Antalet 

sittplatser i anslutning till anläggningen minskas till ett minimum. Handsprit finns på 

plats. Under sommaren har kommunen restaurerat ventilationen och vi hoppas att det 

ska leda till bättre luft i lokalen. I EB-lokalen får maximalt 35 personer vistas samtidigt. 

Det gäller även vid träning under MunktellArenans officiella öppettider.

EB-lokalen är bokad samtliga onsdagskvällar från 17.45 för ungdomsträning. Då går det 

inte att träna EB. 

Vi ber er att sprida ut bollarna på flera olika ställen för att undvika att många 

spelare samlas eller blandas där bollarna ligger. Om möjligt spela inte med 

samma boll på olika banor när bollarna delas med andra spelare.  Eventuella 

bollförflyttningar mellan spelare under nationell tävling regleras av domaren.

http://www.ebgs.net/


GENERELLT VID TÄVLINGAR

Publik och närstående

Publik och närstående är inte välkomna på någon tävling. De är inte välkomna att följa 

tävlingarna längs med staketet på filtanläggningen. De är inte välkomna att följa spelet 

på plats i EB-lokalen. Det är även olämpligt att deltagande spelare i tävlingarna vistas i 

EB-lokal eller vid staketet på filten när man inte spelar. 

Resultattavlor

Anslagstavlor kommer inte att användas. Vi hänvisar till projektor / TV och internet för

att se startlistor och resultat. Detta för att undvika trängsel. 

Möbler

Utställda möbler får inte flyttas. Det gäller bord och stolar såväl ute på anläggningarna 

som i dess närhet. 

Hantering av betalningar och priser

Vid nationella tävlingar ska betalningar ske via banköverföringar. Ingen kontant 

betalning på plats. Inga prisutdelningar kommer att hållas. Priser utbetalas via 

banköverföring. Vid kvällstävlingar sker betalning med swish. Inga kontantbetalningar 

accepteras.

Träning

Även vid träning ska spelare tänka på att hålla distans,  gällande regelverk för tävling 

avseende förflyttning mellan banor ska följas vid tävlingens officiella träning. 

Arrangören tillhandahåller inte pennor och protokollsunderlägg.



 

TÄVLINGAR

Allmänt

Spelare med minsta sjukdomssymtom håller sig hemma. Ingen startavgift 

kommer att krävas av spelare som inför tävling meddelar tävlingsledningen 

sjukdomsförhinder.

Tävlingsledningens eventuella kompletterande anvisningar utöver de här beskrivna, ska 

åtföljas. 

Alla spelare ska hålla fysiskt avstånd. 

Alla spelare ska tillämpa god handhygien.

Alla spelare ska hålla sig till sin bana, men spelargruppen kan med fördel stå glest.  

Spelargrupper bör undvika att stå nära varandra. 

Inga välkomsthälsningar eller prisutdelningar då vi inte vill bidra till att spelare samlas i 

större grupper.

Vid all träning upphör ska samtliga spelare visa extra aktsamhet och tillsammans tillse att

trängsel inte uppstår. Det gäller vid in- och utgångar och där spelare normalt samlas. 

Inga lycka till hälsningar spelarna emellan. Vi avråder även från så kallad coronahälsning.

Inga deltagare bosatta utanför Sverige. 



Protokollföring vid nationella tävlingar

En spelare i trippeln sköter mobilen, nämligen sista spelaren i spelargruppen. Om sista 

spelaren i spelargruppen inte kan sköta mobilen gör nästsista spelaren det. Mobilen 

hämtas från bord i sekretariatet. Vänligen ta den inte direkt från sekretariatspersonalens 

hand. Mobilen lämnas även på bord. Då har spelarna möjlighet att en och en titta på 

sina resultat. Efter detta kan man inte protestera mot sitt resultat. Ingen signering. 

Mobilen torkas mellan varven.

EB-Mara

Det blir ingen EB-Mara säsongen 2020-2021.



Så spelas Top Tio Filt

Spelare med minsta sjukdomsymtom håller sig hemma. Ingen startavgift 

kommer att krävas av spelare som inför tävling meddelar tävlingsledningen 

sjukdomsförhinder.

Varje klass har en kvalhelg. Antalet startande är begränsat till 45. Först till kvarn gäller. 

Anmälningsstart i HCP Online för samtliga kvaltävlingar är 2 oktober kl 18.00.    Om 

tävlingen når maximalt antal startande kommer tävlingen stängas i HCP Online för 

anmälan. Därefter upprättas reservlista efter i ordning inkomna anmälningar till 

reserv@eskilstunabangolf.se  En spelare per mejl. Ange spelarens namn, klubb, underlag

och klass. Alla mottagna anmälningar till reservlistan bekräftas inom sju dagar. Även 

strykningar när anmälan är stängd görs till ovanstående mailadress.

Kvalhelgen spelas en tävling över fem varv med första start på lördagen 13.00. Till final 

går de tio bästa resultaten i varje klass. 

Vid lika resultat tillämpas särspel om sista placering till final. Det gäller även om spelare 

på reservplats ett till fem har lika resultat. Diff gäller ej för dessa placeringar.

I finalen blir det färre pristagare än tidigare år. Detta då prispotten sjunker på grund av 

färre kvaltävlingar.

Ingen träning fredag förmiddag är möjlig. Då spelar pensionärsgrupper. Däremot börjar 

den officiella träningen redan 15.00 på fredagen. 

mailto:reserv@eskilstunabangolf.se


Så spelas Top Åtta EB 

Spelare med minsta sjukdomssymtom håller sig hemma. Ingen startavgift 

kommer att krävas av spelare som inför tävling meddelar tävlingsledningen 

sjukdomsförhinder.

Nytt för i år är alltså att endast de åtta bästa i respektive klass kvalificerar sig för finalen. 

Finalen avgörs under en dag, med sju matcher. 

Kvalhelgen spelas över åtta varv med fyra varv på lördagen. 

Officiell träning hela fredagen,  och lördag-söndag fram till femton minuter före första 

start. 

Vad gäller anmälan, oavgjorda kvalresultat och priser i finalen, vänligen se ”Så spelas 

Top Tio Filt” 



KVÄLLSTÄVLINGAR

Kvällstävlingar Filt

Spelare med minsta sjukdomssymtom håller sig hemma.

Start tisdag 15:e september 18.00 och därefter varje tisdag 18.00. Maximalt antal spelare 

på en kvällstävling Filt är 50. Vi ber er särskilt tänka på att hålla avstånd vid anmälan 

samt att tålmodigt vänta till dess att startlistorna kommit upp för att se ditt 

startnummer. Det är inte okej att stå nära sekretariatsbordet i något läge! Vi ber alla att 

ha med egna pennor i bollväskan. Ingen färgpenna för att skriva resultaten på tavlan 

kommer att erbjudas. 

OBS! Kvällstävlingar kan inte betalas med kontanter. Betalning med swish. 

Startavgiften har höjts till 40:- varav hälften ut i pris. 

Kvällstävlingar EB

Spelare med minsta sjukdomssymtom håller sig hemma.

Start 17:e september 18.00. Maximalt antal spelare på en kvällstävling EB är 30. I övrigt 

se Kvällstävlingar Filt. 

OBS! Kvällstävlingar kan inte betalas med kontanter. Betalning med swish.  

Startavgiften har höjts till 40:- varav hälften ut i pris. 



TRÄNINGSKORT

Vi säljer träningskort och det är samma upplägg som tidigare år. Det innebär att kortet 

kostar 400:- för perioden 15 september till 15 april. Observera att det är många helger 

som är uppbokade av tävlingar.  Dock finns i stort sett alltid en ledig anläggning (med 

reservation för externa bokningar utanför vår kontroll). För att beställa träningskort så 

mejlas sasongskort@eskilstunabangolf.se  Observera att det i EB-lokalen maximalt får 

vistas 35 personer. EB-lokalen är bokad onsdagskvällar från 17.45 för 

ungdomsträningar. 

SLUTORD

Styrelsen hoppas att du som läser detta inte känner uppgivenhet. Istället tror vi att detta 

är åtgärder som gör det möjligt att genomföra en säsong! På dessa sätt bidrar vi till att vi 

genomför tävlingarna så säkert som möjligt.

 Vi hälsar er varmt välkomna till MunktellArenan och önskar er lycka till med spelandet 

i vinter!  

Eskilstuna september 2020

Stefan Wigö Peter Brown Christian Eriksson

Ordförande Kassör Sekreterare

mailto:sasongskort@eskilstunabangolf.se

