
Svenska Golfhistoriska Sällskapet
och 

Båstad Golfklubb

inbjuder härmed till det 21:a

SVENSKA 
HICKORYMÄSTERSKAPET

4-5 augusti 2018

För mer informaton besök www.bgk.se/shm2018 
eller e-posta förfrågningar till kansli@bgk.se

MÄSTERSKAPSTÄVLINGARNA
Herrar: 36 hål slagtävling scratch, Gamla Banan
Damer: 36 hål slagtävling scratch, Gamla Banan 
Seniors: 18 hål slagtävling scratch, Gamla Banan

SVENSKA HICKORYKANNAN
18 hål slagtävling med handicap, Gamla Banan



Översikt Gamla Banan., från 1930.

VÄLKOMMEN TILL BÅSTAD GOLFKLUBB!
Båstad Golfklubb grundades 1930 efter ett initiativ av Ludvig Nobel. Redan under klubbens första år 
nådde man 100 medlemmar och klubben blev antagen av SGF som klubb nummer 9. Den bana som idag 
kallas Gamla Banan och är den bana som årets Svenska Hickory Mästerskap kommer att avgöras på är 
Sveriges näst äldsta 18-håls bana och den första som anlades med 18 hål direkt.

På den Gamla Banan som är ritad av den ansedda firman och duon Hawtree & Taylor har många stora 
mästerskap avgjorts såsom SM, Internationella SM, SISM och landskamper vid ett flertal tillfällen.

Klubben har under sina 87 år genomgått ganska stora förändringar. Bl.a. har ytterligare en bana till 
anlagts, Nya Banan, som stod spelklar 1990. Idag har klubben ca 2050 aktiva medlemmar och är med 
det en av landets större. 

Golfvecka vet det flesta golfare vad det är men få vet att begreppet startade på Båstad Golfklubb och 
det redan 1931. På den tiden bevistades klubbens golfvecka av både utländska och svenska storspelare. 
Klubbens golfvecka har spelats varje år sedan 1931.

Många av ursprungshålen från 1930 är helt intakta medan några är av mer modernt snitt. Av de 170 
ursprungsbunkrarna återstår nästan 100 och är med sin design något av banans signatur. Förutom 
bunkrarna så är Kvarnen den Gamla Banans viktigaste kännetecken. Den har funnits på plats sedan 
1932 och är något som de flesta spelare för alltid kommer att förknippa med Båstad Golfklubb.

För mer informaton besök www.bgk.se/shm2018 
eller e-posta förfrågningar till kansli@bgk.se



TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Svenska Hickorymästerskapet (SHM) är öppet 
för svenska och utländska spelare med officiell 
handicap. Medlemskap i Svenska Golfhistoriska 
Sällskapet (SGS) eller dess motsvarighet 
utomlands är dock ett krav.

Spel är endast tillåtet med träskaftade och 
lädergreppade golfklubbor med klubbhuvud från 
1935 eller tidigare, i ursprungligt eller renoverat 
skick. Deltagarna uppmuntras att bära tidsriktig 
klädsel.

Tävlingarna spelas enligt gällande Regler för 
Golfspel. Dock får inga moderna avståndsmätare 
användas oavsett vad som står i värdklubbens 
lokala regler.

Herrar och Damer spelar 36 hål och Seniors 
65+ spelar 18 hål. Max 130 deltare i SHM 
totalt. Preliminärt max 90 herrar, 15 damer 
och 25 seniors. Prel. 50 bästa herrarna (+ delat 
resultat) och de 6-9 bästa damerna går vidare till 
söndagens rond. Vid ev. överanmälan stryks de 
med högst handicap.

Max 50 deltagare i Svenska Hickorykannan. 
Annälan till denna kan även göras i klubbens 
reception senast den 4 augusti kl 18.00. Vid ev. 
överanmälan stryks de sist anmälda.

PROGRAM
Lördag 4 augusti
07.00 Första start. Rond 1 - 18 hål. Blandad 
startordning Herrar, Damer, Seniors. 
19.00 Prisutdelning Seniors följt av 
mästerskapsmiddag på klubbens restaurang.

Söndag 5 augusti
07.00 Första start. Rond 2 - 18 hål. Blandad 
startordning Herrar, Damer. Samt Svenska 
Hickorykannan 18 hål.
17.00 Prisutdelning Herrar och Damer samt 
Svenska Hickorykannan.

ANMÄLAN
Anmälan till SHM-tävlingarna görs senast den 21 
juli. Svenska spelare anmäler sig på Min Golf via 
www.golf.se. Spelare från utlandet anmäler sig 
via e-post till kansli@bgk.se eller på formuläret 
på hemsidan www.bgk.se/shm2018.

STARTAVGIFT
Startavgift 100 kr. Dessutom krävs medlemskap 
i SGS eller, för utländska spelare, i annat lands 
nationella golfhistoriska sällskap för att få delta. 
Årsavgiften 2018 på 200 kr ska vara inbetald 
till SGS senast den 21 juli. Mer information på 
www.golfhistoriska.se. Startavgift för Svenska 
Hickorykannan är 100 kr.

GREENFEE
Greenfee gällande under tävlingsdagarna 
inklusive inspel är 300 kr/dag.

MÄSTERSKAPSMIDDAG
Lördagen den 4 augusti kl. 19.00 arrangeras 
den traditionella mästerskapsmiddagen på 
golfklubben. Anmälan till middagen görs senast 
21 juli i samband med tävlingsanmälan på www.
golf.se.

Pris 450 kr för för fördrink, trerätters middag 
och kaffe men exkl. dryck. Betalning ska ske 
innan första start på lördag. Efter 21 juli kan 
middagsbiljett även köpas i restaurangen för 495 
kr i mån av plats. 

Antalet deltagare i mästerskapsmiddagen är av 
platsskäl begränsat till 150 personer.
Klädsel: Klubbjacka eller motsvarande.

För mer informaton besök www.bgk.se/shm2018 
eller e-posta förfrågningar till kansli@bgk.se



För mer informaton besök www.bgk.se/shm2018 
eller e-posta förfrågningar till kansli@bgk.se

LOGI
Båstad med omnejd är en omtyckt turistort och bjuder på magnifika naturupplevelser och ett 
smörgåsbord av aktiviteter på den skånska västkusten. Boka ert boende i tid. Här är några förslag:

Torekov Hotell, 0431-47 16 00  www.torekovhotell.se
Hotel Riviera Strand, 0431-785 00 www.hotelrivierastrand.se
Hotel Skansen, 0431-55 81 00  www.hotelskansen.se
Pensionat Enehall, 0431-750 15 www.enehall.se
Hotell Hovs Hallar, 0431-44 83 70 www.hovshallar.com

IN ENGLISH FOR OUR FOREIGN GUESTS
The Swedish Society of Golf Historians welcomes you to the 21st Swedish Hickory Golf Championship 
at Båstad Golf Club on 4-5 August 2018.

Båstad Golf Club was founded in 1930, initiated by Ludvig Nobel (a nephew of the famous Alfred Nobel). 
The 18-hole parkland course, designed by the British golf course architects Hawtree & Taylor, was 
opened in April 1930 and is thereby the second oldest 18-hole course in Sweden. This truly classic 
golf course, known as the Old Course, will be the venue for this year’s Swedish Hickory Championship.

The Swedish Hickory Golf Championship will be played in three classes:
• Gentlemen, 36 hole stroke play (18+18 holes), scratch. Cut: top 50 players
• Ladies, 36 hole stroke play (18+18 holes), scratch. Cut: top 6-9 players
• Seniors (65+), 18 hole stroke play, scratch
There will also be an 18-hole handicap competition, The Swedish Hickory Jug, on Sunday the 5th of 
August.

To sign up for the competitions please send an email with all your contact information, by 21 July at the 
latest, to kansli@bgk.se. There is an entrance fee of SEK 100 for the Championship. Membership in a 
recognized golf historical society is a requirement. The fee for The Swedish Hickory Jug is also SEK 100. 
Båstad Golf Club offers a discounted greenfee rate of SEK 300/day (including a practice day).

The traditional Championship Dinner will be held in the club house on 4 August at 19:00 hrs. If you wish 
to attend, please sign up for the dinner when you sign up for the competition. Price per ticket: SEK 450, 
covering a welcome drink, a three-course meal and coffee (but no further beverages). Alternatively, a 
limited number of dinner tickets will be available for purchase 4 August at a price of SEK 495.  

Båstad Golf Club is easily accessible from Copenhagen Airport, approx. 1 1/2 hour by car (150 km). 
Take motorway E6 to Malmö (via the Öresund bridge) and then continue north on E6 until junction 39 
(Båstad). Drive through the small town centre of Båstad and follow the signs for Torekov. After a few 
kilometers you will see the road sign for ”Båstad Golfklubb”, turn left. Make sure to secure any hotel 
booking well in advance. We cooperate with the hotels listed above. 


