
Svenska Hickorymästerskapet
i matchspel 2017

Golfbanan i Viken byggdes 1924 för spel med hickoryklubbor.
På bilden slår 2016 års mästare Mats Gylldorff, Ljunghusens GK ut på ettan.

Välkommen till Helsingborgs Golfklubb
i Viken den 1-2 juli.

 



Helsingborgs Golfklubb och HGH Hickory Goffers of Helsingborg står till-
sammans med Svenska Golfhistoriska Sällskapet som värd när den sjätte 
upplagan av Svenska hickorymästerskapet i matchspel avgörs den 1-2 juli 
2017. 

Helsingborgs GK bildades 1923 och är Sveriges fjärde äldsta golfklubb. 
Banan ritades av William Hester och lades ut 1924. Av världens ca 32 000 
golfbanor bedöms 246 vara “True links”*. Banan i Viken är en av dem.

Förutsättningar

• Allt spel sker med träskaftade klubbor med klubbhuvud från 1935 eller tidi-
 gare, i ursprungligt eller renoverat skick. Tidsenlig mundering – t ex klassisk
 keps, skjorta, slips och knickers.    

• Svenska Hickorymästerskapet  i match avgörs i matcher över 9 hål, scratch.

• Tävlingen inleds lördagen den 1 juli med matchspel i grupper om 3 eller 4
 spelare i varje grupp. Första start kl. 10.00.

• Det 32 bästa resultaten från lördagens kvalspel går vidare till söndagen.
 De 16 bästa spelar match om Mästerskapet.        

• Placeringarna 17-32 spelar match om Lennart Molander Hickory Trophy
 – matchtävling med handicap.

• För att kunna delta krävs medlemskap i Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

*”True Links” av M Campell, M och G Peper, 2010

Down the fairway



Lördagen 1 juli
• Matchspel i grupper, max
 48 deltagare. Start 10.00

• Vid eventuell överanmälan stryks
 anmälda med högst handicap.

• De 32 bästa går vidare till sön-
 dagens matchspel.

• Damer och herrar spelar i en gemen-
 sam klass, men från olika utslags-
 platser.

• Om minst åtta damer anmäler sig blir
 det en separat damklass vid sön-
 dagens matchspel.

Söndagen 2 juli
• Mästerskapet spelas i matcher över
 nio hål, scratch.

• Åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semi-
 finaler, final och match om tredje pris.

• Placeringarna 17-32 spelar om Lennart
 Molander Hickory Trophy, match över
 nio hål, med handicap enligt Svenska
 Golfhistoriska Sällskapets hcp-manual.
 Åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semi-
 finaler och final.

• I mån av plats kan de som placerat sig
 bäst, från platserna 33 och uppåt be-
 redas plats i hcp-tävlingen som lottas
 den 2 juli efter slagspelskvalet.

• Prisceremoni direkt efter avslutade
 finaler.

Ordförande Georg Kittel med finaldamerna 2016,
Christina Elmér och Monica Andersson.



Anmälningsavgift och greenfee
Startavgiften 100:- och greenfee, reducerad till 200:-/dag och er-
läggs i samband med registrering i klubbhuset den 1 juli. Reducerad 
greenfee gäller även för inspel under fredagen.

Anmälan
www.golf.se  – “Min Golf”

Startlistan  skickas ut via mail, senast den 28 juni samt anslås i
klubbhuset.

Kontakt
Vid frågor kontakta Claes Kvist, 0705-264160, claes@vikensult.se
eller Tomas Johansson, tel. 073-5437425,
j.tomas.b.johansson@telia.com

Säckpipa på klitterna


