
Inför säsongen 2015-2016 

 

Eskilstuna Bangolfsektion, d.v.s. samtliga medlemmar i Eskilstuna Bangolfklubb och Bangolfklubben 

Spiik hälsar välkomna till en ny säsong i MunktellArenan. Vi vill informera om följande: 

 

Parkering 

Eskilstuna Kommun har beslutat att höja avgifterna vid MunktellArenan för att de bättre ska stämma 

överens med priserna på övriga parkeringsplatser i kommunen. Det är lika många parkeringsplatser 

kommande säsong som tidigare. Vi har tyvärr inga tips på andra parkeringsplatser i närheten då det 

inte finns några. Vi kan bara be er att utrusta er med tålamod och att det kommer att kosta.  

 

Banändringar filt 

Det har diskuterats banändringar på Eskilstuna Kommuns initiativ men man har från kommunens sida 

inte kommit fram till något beslut. Sektionen har bytt lådorna på bana fem mot nya så gott som 

identiska lådor. Anledningen till bytet är att de gamla lådorna var slitna.  

 

Banändringar EB 

Liggande koner har justerats liksom fönstret. Justeringarna har genomförts av Carl-Johan Ryner, 

Uppsala BGK. 

 

Kvällstävlingar  

Det kommer nu att vara kvällstävling på EB:n varje torsdag med start 18.00. Välkomna! 

På kvällstävlingarna kommer vi att be dig att själv skriva ditt startkort för att underlätta för de som 

har hand om tävlingen.  

Förutom september, då 16.00 gäller, så stänger cafeterian i MunktellArenan 18.00 på tisdagar och 

torsdagar. 

 

Pensionärsspel 

Varje tisdag och torsdag spelar våra pensionärer tvåvarvare med start 09.00. Du som representerar 

en icke-Eskilstunaklubb är välkommen att vara med mot erläggande av en träningsavgift. 

Anläggningen är dessa tider stängda för allmänheten.  



 

Till sist vill vi uppmana dig som kan tänka dig att ta ansvar för tävlingar att göra din röst hörd. Detta 

år kommer vi att försöka att genomföra Top Tio Tävlingarna, och det kommer att bli på en höft. 

Nästa säsong, om inga större förändringar sker vad gäller antalet tävlingsledare, kommer vi att börja 

skära i tävlingsprogrammet.  

 

Eskilstuna 20:e september 2015 

 

Christian Eriksson, Ordförande Eskilstuna Bangolfsektion 

Peter Brown, Kassör Eskilstuna Bangolfsektion 

 


