The Hickory Grail
Europe vs. United States of America, the sixth contest
Falsterbo Golfklubb, 30-31 July 2009
The British Golf Collectors Society
Welcomed by The Swedish Society of Golf Historians

Det tolfte

Svenska Hickorymästerskapet
Falsterbo Golfklubb den 1 augusti 2009

FLAGGAN I TOPP. År 2000 vann USA den första matchen mot Europa om The Hickory Grail. Det var i Kilspindie i Skottland. I sommar kommer
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skickliga spelare och kunniga golfhistoriker till Falsterbo för att spela den sjätte matchen.

Hickorygolf på toppnivå
Europa möter USA i Falsterbo – sedan ställer alla upp i Svenska Hickorymästerskapet
Under tre dagar i sommar kommer hickorygolfens toppspelare till Falsterbo Golfklubb.
Först ska de spela den sjätte lagmatchen Europa–USA
om pokalen The Hickory Grail. Sedan ställer de upp i det
tolfte Svenska Hickorymästerskapet.
Det blir vårt största mästerskap hittills – och det mest
spännande.

De främsta svenskarna får chans att mäta sig med
spelare som har vunnit mästerskap i USA, Skottland,
England och Wales.
Bland våra gäster finns också golfhistoriker som delar
med sig av sina kunskaper. Syftet är att vårda golfens
bästa tratidioner.
VÄND

Världsettan Randy Jensen, USA,
kommer till Falsterbo.

Claes Kvist fick känna på Grailbucklan 2007 innan USA tog den.

I Svenska Hickorymästerskapet 2007
gick mästaren Pierre
Fulke (t v) med Scott
Patrick, Skottland,
och hans caddy Antti
Paatola, Finland.

Marie Wennersten
From, Lund, är regerande mästarinna i
hickorymästerskapet.

Mednick om hickory: ”Jag blev pånyttfödd som golfare”
Svenska Golfhistoriska
Sällskapet har fått förtroendet att arrangera 2009
års match om The Hickory Grail mellan Europa och
USA.
Det blir den sjätte matchen om denna trofé och
det blir första gången som
Europa spelar en hemmamatch utanför Skottland.
Matchen spelas under två dagar
hos Falsterbo Golfklubb. Dagen
efter spelas det tolfte Svenska
Hickorymästerskapet. Hela arrangemanget är en del av klubbens festligheter i samband med
dess 100-årsjubileum.
Beslutet att spela matchen i
Falsterbo fattades av styrelsen
för de brittiska golfhistorikerna i
The British Golf Collectors Society. Efter beslutet sa Europas lagkapten, skotten David Kirkwood:
”Vi blev imponerade av Falsterbo. Vi har hört mycket gott om
hickorygolfen i Sverige från dem
som varit över och spelat hos er.”

Till lagmatchen kommer de
skickligaste hickoryspelarna från
USA och Europa. I lagen finns
också spelare som kanske inte
kan mäta sig med de bästa men
som tillhör de kunnigaste golfhistorikerna. Det blir fina möjligheter till givande utbyte.
Flera svenskar väntas spela för
Europa. Claes Kvist, Helsingborgs GK, spelade i de två senaste matcherna, i Kilspindie i Skottland 2005 och i Brook Hollow i
Texas 2007. Han spelade en singel i varje match och vann båda.
Därtill räknar vi med att Falsterbos Europatourvinnare Adam
Mednick och Ryder cup-vinnaren
Pierre Fulke gör debut för Europa.
Adam är hickoryentusiast sedan några år. Så här beskriver
han upplevelsen att spela med de
klassiska klubborna:
”När jag började spela med
hickoryklubbor blev jag pånyttfödd som golfare. Efter en rond
minns jag bara de lyckade slagen,
men när jag har spelat med moderna klubbor minns jag bara
missarna.”

Program i Falsterbo
Torsdag 30 juli. The Hickory
Grail. Invigning mitt på dagen.
Därefter bästboll, sex matcher.
Fredag 31 juli. På morgonen
foursome, sex matcher. På eftermiddagen singlar, tolv matcher.
Lördag 1 augusti. Det tolfte
Svenska Hickorymästerskapet.
Klasser för damer, veteraner
och herrar. Starter från tidigt på
morgonen till kl 15. Favoriterna
spelar i slutet av startfältet.

Den första matchen om The
Hickory Grail spelades år 2000.
USA har vunnit tre matcher, Europa har vunnit en och lagen delade matchen 2005.
I Svenska Hickorymästerskapet, som spelas nästa dag, väntar
vi fler än 150 spelare. Det kan
mycket väl bli dubbelt så många
som förra året, då 89 spelare
ställde upp hos Isabergs Golfklubb.
Då vann Anders Carlsson, Söderåsens Golfklubb, herrarnas
mästerskap. I sommar ska han
försvara sin titel i konkurrens

med bland andra amerikanen
Randy Jensen, som varit världsetta de senaste åren.
Europatourvinnaren Marie
Wennersten From, Lunds Akademiska Golfklubb, är regerande mästare bland damerna.
● Under lagmatchen och mästerskapet planerar vi att ge ut
dagliga startlistor där vi ställer
annonsutrymme till förfogande
för de företag som stöder arrangemanget.
Vi hoppas också producera ett
program för mästerskapet som vi
avser att dela ut till spelare och
åskådare. Även där reserverar vi
plats för annonser. Om vi kan förverkliga denna plan beror på hur
mycket vi stöd vi får från sponsorer.
Medierna har upptäckt hickorygolfen. Under åren har TV-kanaler och tidningar kommit för
att göra inslag och artiklar om
vårt mästerskap. Vi förväntar oss
god utdelning i medierna i år och
vi anstränger oss för att göra arrangemanget känt på redaktionerna.

Vi lämnar gärna ytterligare information om The Hickory Grail och Svenska Hickorymästeskapet:
Claes Kvist. Telefon 0705 264160. Epost: claes.kvist@telia.com
Jörgen Linse. Telefon: 070 795 5774. E-post: jorgen.linse@telia.com
Adam Mednick. Telefon: 0708 584010. Epost: adammednikov@yahoo.com
Pehr Thermaenius. Telefon: 070 310 5861. Epost: pehr.thermaenius@bredband.net

