INFORMATION TILL SAMTLIGA KLUBBAR I MELLANSVENSKA BGF
RÖRANDE MELLANSVENSKA CUPEN 2020

Styrelsen för Mellansvenska Bangolfförbundet har enhälligt beslutat om att
ställa in hela Mellansvenska Cupen 2020.

Bakgrund till beslutet:
Vid senaste styrelsemötet diskuterades möjligheten att genomföra
Mellansvenska Cupen 2020. Då vi inte vet, men ej heller tror, att sanktionerna
för tävlande kommer upphöra per den 30/6 så fann vi det lämpligast att ställa
in hela cupen.
OM sanktionerna skulle släppas efter den 30/6 så skulle det finnas fyra (4)
deltävlingar att genomföra plus eventuellt någon som kan klämmas in samt
finalen. Detta anser vi är för lite för en rättvis cup. Totalt skulle i år spelats nio
(9) deltävlingar plus final.
Styrelsen anser det också högst troligt att sanktionerna för tävlingar kommer
att förlängas efter den 30/6 och att det är mycket troligt att hela
tävlingssäsongen för bangolfen ställs in.
Mot bakgrund av detta röstade styrelsen för att ställa in Mellansvenska Cupen
2020 och blicka framåt mot 2021.

För de klubbar som har sina tävlingar efter 30/6 samt de som vill arrangera
nationell tävling:
Styrelsen vill vara både tidiga och tydliga med beslutet om inställd
Mellansvenska Cup så att de klubbar som i kalendern har kvar att arrangera en
nationell tävling efter 30/6, förutsatt att sanktionerna hävs, i god tid kan planera
sin tävling och i vilken form den ska spelas. Det är självklart så att den
arrangerande klubben gärna får använda formatet för Mellansvenska Cupen,
dess prismatris med mera men det står arrangören fritt att välja spel- och
tävlingsformat.

Övrig information:
Vid samma styrelsemöte beslutades att det EB-DM som skulle gått i slutet av maj
på Mosås banor ska försöka flyttas till senare under säsongen.
Tävlingskommittén (TK) kontaktar Mosås för att se över lämpligt alternativ till
speldatum. Allt detta förutsätter ånyo att sanktionerna hävs.
Filt-DM som ska spelas i augusti på Haga BGK´s banor ligger för tillfället fast då
vi inte vet om det är fritt att spela eller inte. Beslut om Filt-DM kommer att tas
av styrelsen vid ett senare tillfälle.
Finalen i Mellansvenska Cupen kommer av förklarliga skäl enligt ovan inte att
spelas i år på Nyköpings nya banor. Styrelsen har beslutat om att ge Nyköping
finalen 2021 under förutsättning att de önskar arrangera den och under
förutsättning att de inkommer med en officiell ansökan. Nyköping kommer med
andra ord ha förtur till arrangörskapet för finalen 2021.
Frågor kring dessa beslut besvaras av undertecknad och/eller TK.
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