REFERENS

Sundbyberg Bangolfklubb
18 hål Äventyrsgolf anpassad för tävling

Endast 20 minuter från centrala Stockholm ligger Sundbybergs
Bangolfklubbs Äventyrsgolf. Med 18 hål och kiosk är
anläggningen ett uppskattat inslag i grönområdet.
I denna lummiga miljö med ett böljande vattendrag bland
träden finns denna unika Äventyrsgolf. Detta är resultatet av
ett designsammarbete mellan City Golf Europe och den forna
världsmästaren i bangolf - Carl-Johan Ryner.

”

Spelaren ska ta sig igenom tunnlar, smala
passager, branter, nivåer, hopp och mycket mer.
Detta är en bana med stor variation, utan att vara
för svår eller enkel för vare sig nybörjare eller
- Recension på Facebook proffs.

Mysig miljö och
klart värt flera
besök per år.

”Kanonställe med flera utmaningar och trevligt umgänge. Det
händer att vi går flera gånger i veckan och spelar bangolf”, skriver
en besökare på Facebook.
Förutom att anläggningen är ett roligt besök för alla, är banan
dessutom tävlingsanpassad. En så kallad MOS, vilket står för
Minigolf Open Standard, och kan därför få stå värd för diverse
nationella och internationella tävlingar.

Snabbfakta

Sundbybergs Bangolf
Egenskaper: 18 hål MOSanpassad Äventyrsgolf,
banolängd mellan 10 och 15
meter, artificiellt vattendrag, fyra
träbroar, vattenfall, byggd 2016,
mat och dryck finns att köpa på
anläggningen.
Tema: Park.
Kund: Sundbyberg Bangolfklubb
http://www.sundbybergsbgk.se/
Plats: Sundbyberg, Stockholm
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Vad hände sen?
Ett utlåtande från kunden

Ett år efter invigningen av Sundbybergs Äventyrsgolf pratar vi med klubben och får
reda på att de är mycket nöjda med sin äventyrsgolf och samarbetet med City Golf.
”Redan från offertstadiet fanns det en öppen och positiv attityd som förstärktes när
arbetet kom igång. Både ledning och övriga medarbetare agerade så genom hela
projektet. Förtroendet har vuxit genom projektet. Situationer som krävt snabba, ändrade beslut har mötts med konstruktiva förslag.” säger Hans Tapper vid Sundbybergs
Bangolfklubb.

”

Fyrdubblat antalet besökare

All uppmärksamhet kring klubben från besökare, kommunen och medierna har bidragit till att allt fler kunder för bangolfklubben.
”Jämfört med tiden före om- och nybyggnaden har vi drygt ett år senaDet är svårt
att få med sig re fyrdubblat antal besökare både som spelare och kunder i kiosken.”,
berättar Tapper.

barnen hem igen.
Det är helt enkelt
för roligt!

Vi frågade även i fall de skulle rekommendera Äventyrsgolf till liknande verksamheter som deras egen. Vi får till svar att de har de redan
gjort.
”Vi tror att Äventyrsgolfen väcker ett nytt intresse för bangolf. Det kan få mycket positiva effekter för sportens rekrytering av nya aktiva både unga och äldre spelare.”

En oas

Anläggningen anses vara en oas med mycket grönska.
”Vår anläggning har kommit till i nära samarbete med oss, där en av våra mest kunniga spelare (den tidigare världsmästaren i bangolf, Carl-Johan Ryner, reds. anm.) har
deltagit i utformning av äventyrsbanorna. Kvaliteten på banorna och
kringytorna är mycket hög. Vi har kompletterat detta med planteringsytor där växter anpassats in i helhetsbilden.”
Från besökarna har Tapper fått massor av beröm för den
nya anläggningen. Både barn och vuxna, nya och gamla
medlemar, har ”beklagat” sig över att de inte vill gå där
ifrån.
”Det är helt enkelt för roligt att spela!” säger Tapper.

Hans Tapper,
Sundbybergs Bangolfklubb

