
Motion nr 1 till Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) årsmöte 2020. 
 
Citat från Golfhistoriska sällskapets hemsida. 
 
”I våra golfhistoriska tävlingar så spelar vi med autentiska golfklubbor från golfens "gyllene era" ca 1900-
1935. Här får vi chans att både upptäcka och uppleva golfhistorien på riktigt. Varje klubba är unik, tillverkad 
för hand och oftast med fina stämplar som kan hjälpa till för att få fram en spännande och unik historik. Varje 
klubba är en egen "individ" som man måste lära känna och hantera. Kompletta set var inte så vanligt under 
den här tiden utan man matchade oftast enskilda klubbor med varandra”. 
 
Denna text är skriven av och för den sanna entusiasten, som i alla avseenden har sina hickoryklubbor i så 
nära originalskick som möjligt, och inte ens skulle drömma om att göra annat än att limma om ett huvud med 
glapp, byta grepp (helst mot ett bättre gammalt), sätta på ny whipping eller byta skaft om skaftet skulle gå av. 
(Och då enbart mot ett gammalt skaft) 
 
Sådan är inte jag (och kanske fler med mig)! Jag gillar att tävla och framför allt att tävla för att vinna tävlingar. 
Självklart ser jag till att byta klubbor och ändra egenskaperna precis så mycket att de optimerar mina 
möjligheter genom att anpassa skaftlängd, loft, lie, tyngd, kickpoint, grepp så att det passar just mig. När det 
gäller hickoryklubbor gör jag dessutom dessa justeringar själv. Det är nu inte bara jag som arbetar med mina 
klubbor utan gissningsvis ett 100-tal andra samlare/spelare. Den kunskap vi har förvärvat gör det möjligt att 
reparera och förbättra de klubbor vi vill spela med.     
 
Vi måste också utgå ifrån att de regelverk för klubbjustering som gäller kan komma att utnyttjas inom givna 
ramar. Den tidigare skrivningen i SGS regelverk var tydlig inom regelverket.  

 (Tidigare text på hemsidan) 

Tillåtna åtgärder 

• En klubba får restaureras till ursprungligt skick, vilket bl. a. innebär att det är tillåtet att laga skadade 
huvuden och skaft. 

• Justera lie och loft. 

• Byta skaft till nytt eller begagnat. 

• Byta till nytt grepp och ny whipping. 

• Ändra skaftets styvhet genom att göra skaftet tunnare eller genom att applicera whipping på skaftet. 

• Ändra svingvikt genom att förlänga eller förkorta skaftet och/eller ändra klubbhuvudets vikt medelst bly, 
blytejp e. Dyl. 

 

 Ny text antagen vid SGS styrelsemöte 2020-01-18—19 ang egenskaper för klubbor godkända för 
tävlingsspel i arrangemang av SGS 

  

”Punkten ”Ändra swingvikt” ersätts med följande tre förtydliganden: 

 
1. Tillåtet att förlänga eller förkorta skaft 
2. Man bör undvika blytejp och vikter som förstör klubbans originalutseende  
3. Att det är förbjudet att svetsa eller på annat vis tillföra material för att bygga om eller ändra form på 

klubban. ” 
 
 
Ny text på hemsidan 2020-03-01 (efter beslut om ovanstående text 2020-01-18--19) 
 

Tillåtna åtgärder 

•En klubba får restaureras till ursprungligt skick, vilket bl. a. innebär att söndriga huvuden och skaft får lagas. 
(samma som tidigare) 



•Ändra lie och loft. (samma som tidigare) 

•Byta skaft till nytt eller begagnat samt byta till nytt grepp och ny whipping. (samma som tidigare) 

•Ändra skaftets styvhet genom att göra skaftet tunnare eller genom att applicera whipping på skaftet. 
(samma som tidigare) 

Undvik 

•Blytejp och vikter som förstör utseendet. (nytt) 

Inte tillåtna åtgärder 

•Svetsa eller på annat vis tillföra material för att bygga om eller ändra form på klubbhuvudet eller sulan (nytt) 

Här kan även noteras att den nya texten på hemsidan är modifierad och inte i överensstämmelse med 
beslutstexten i protokollet . 

 
Anmärkning: I jämförelse med tidigare skrivning är uppenbart syftet med de nya föreskrifterna att införa en 
såväl praktisk som moralisk skärpning av regelverket avseende möjliga modifieringar. Det verkar också som 
om formuleringarna har tillkommit i all hast eftersom formuleringen ”bör” (som blev ”undvik”)i pkt 2. är till 
intet förpliktigande när det gäller applicering av vikter eftersom det inte är tvingande och och att ”förbjudet” 
(som blev ”inte tillåtet”) i pkt 3. kan bli fall för tolkning eftersom t ex applicering av blytejp eller vikter kan 
betraktas som att ”tillföra” materiel eller ”ändra form” på klubban.  
Ytterligare en frågeställning är hur man skall bedöma åtgärder som kan hänföras till tiden före 1935 när det 
gäller tillföra material som förändrar klubbans ursprungliga form och/eller utseende. Kan vi t ex borra ur 
bottenytan på en träklubba med bly eller lägga på mer bly i ”bakvikten” för att öka på tyngden i klubbhuvudet. 
Vem/vilka skall vid SGS evenemang vara bedömare av regelverket? Skall klubbor inspekteras slumpvis eller 
skall kontroll göras före spel i HSM m fl av SGS arrangerade/sanktionerade tävlingar? Vilka är sanktionerna 
vid brott? Finns det grader i brottsskalan eller är det enbart diskvalifikation som gäller som bestraffning? Se 
på de klubbor som jag har med mig som exempel på olika bedömningsfall. 
 
Ytterligare en frågeställning som uppstår är:  
Borde inte en så vital förändring med så pass vittgående konsekvenser meddelas alla medlemmar direkt 
efter beslut? SGS kan ju inte veta vilka medlemmar som gör modifieringar i egen verkstad åt sig själv eller 
andra. Personligen hade jag inte vetat om de ändrade villkoren om inte jag hade fått ta del av protokollet från 
mötet. (Styrelseprotokollen finns inte på hemsidan, vare sig som info endast till medlemmar eller öppet.  

-ooooo- 

Vad är innebörden av SGS beslut om villkor och dessa villkors påverkan av klubbornas 
egenskaper. 
 
Den aktiva tävlingsspelaren med hickoryklubbor har oavsett regelverken möjlighet att inhämta information 
om sina klubbor med de moderna instrument som idag finns tillgängliga. Med frekvensmätning, flight-scope 
m fl apparater inhämtas kunskapen. Denna kunskap kan sedan användas för att anpassa klubborna genom 
olika insatser och åtgärder.  
 
Spelaren har de facto rätten att modifiera alla klubbhuvuden med att applicera och placera vikter (som nu 
med ett flertydigt styrelsebeslut begränsats), ändra loft och lie, samt vässa befintliga grooves. Det är också 
tillåtet att byta ut de gamla skaften mot nytillverkade hickoryskaft och anpassa skaften med önskvärd längd 
och egenskaper om flex och flex-punkter i skaftet vilket ger klubban helt nya och anpassade egenskaper. 
Tack vare möjligheter med de tekniska mätningarna kan man uppnå väsentligt förbättrade egenskaper. 
 
Med de av SGS tillåtna modifieringarna är det trots allt egentligen endast klubbhuvudet i den gamla ”före 
1935”-klubban som finns kvar och detta innebär att det som från början var tänkt som en anpassning av 
spelaren till hickoryklubborna numera (jfr den inledande texten i motionen), med teknikens hjälp, kan bli 
en anpassning av hickoryklubborna till spelaren.  
 
Frågan blir hur många unika och antika hickoryklubbor vi skall offra för att få ihop ett bra och anpassat 
spelset? Eftersom dessutom fabrikanten Tom Stewart är den mest populära klubbtillverkaren är risken stor 
att större delen av hans efterarv ”moderniseras” av spelare som bygger om klubborna. Är det inte då bättre 
att man nytillverkar replikas av hans klubbhuvuden och hänger de gamla originalen på väggen? Vi talar trots 
allt om ca 100 år gamla antikviteter. 
 
Låt oss jämföra en ”lagligt” modifierade klubba med de klubbor som nytillverkas av St Andrews Golf Co 
(världens äldsta nu existerande klubbtillverkare), Tad Moore, Louisville Hickory Golf Co, JBL Golf m fl som 



bygger på att använda gamla modeller och nytillverka dessa. De flesta av dessa järnklubbsmodellerna är 
gjutna, men det finns även smidda kopior av huvuden. Klubborna är standardmatchade i tex, vikt och 
swingvikt från fabrik. 
 
Det har framförts synpunkter från styrelseledamöter i SGS på att tillverkningsmetoden skulle vara ett hinder 
för att godkänna klubbhuvuden men eftersom det de facto fanns gjutna klubbor före 1935 som är godkända 
för spel idag kan inte tillverkningsmetoden utgöra ett hinder för godkännande för spel enligt den definition 
som SGS tillämpar. 
 
Vi befinner oss de facto i en situation som inte är önskvärd från något håll. Vi har ett gemensamt intresse i 
att spela hickorygolf i olika sällskap och på tourer såväl i Sverige som i Europa och USA. Genom att hänvisa 
till British Golf Collectors Society och deras definition med avseende på klubbhuvudens ålder skapas ett 
onödigt hinder för hickorygolfens utveckling i Sverige. 
 
Beslutet som togs på möte med SGS styrelse 2020-01-18—19 om ändringar innebär trots det nya beslutet 
om tillåtna modifieringar att det egentligen inte finns någon skillnad mellan att spela med nytillverkade 
klubbor eller med (anpassade) modifierade klubbor med huvuden tillverkade före 1935. Detta borde i sak 
vara den grund på vilken SGS som övergripande golfhistorisk förening bör beakta sitt regelverk avseende 
klubbors ålder och utformning.  
 
Nedan finns också ytterligare faktorer att beakta inför ett beslut i frågan 

• Från början åtminstone fram t o m 2012 var SGS tävlingar öppna för klubbor både ”före 1935” och 
replikas 

• World Hickory Open i Scotland tillåter både replikas och gamla klubbor och tävlingsresultatet visar 
att man tävlar på likartade villkor 

• Endast minimala skillnader mellan förutsättningarna för spel med nytillverkade och antika klubbor 
• Att tillåta modifieringar och replikas är att stimulera produktionshantverket och reparationshantverket 

att leva vidare in i framtiden 
• Att ge flera personer möjlighet att tävla med hickories gagnar hickorygolfen och intresset att spela 

golf på gammalt sätt 
• Reproduktioner och kopior ökar intresset för originalen och historien 
• Att spela med replikas eller en blandning av klubbor minskar behovet att ”fördärva” värdefulla 

original med modifieringar med t ex nya skaft eller skapade viktförändringar 
• Kan det vara rimligt att SGS stimulerar till en slags ”Antiksnobbism” i spelet med hickoryklubbor? De 

riktigt bra gamla spelklubborna är betydligt dyrare än motsvarande replikas och deras antikvärde går 
all världens väg i samband med t ex byte till ett nytillverkat skaft. 

 
Ett ytterligare tillägg i debatten är en kommentar från SoHG (Society of Hickory Golfers) i USA: 
 
”The key in all of this is the shaft of wood, not only about club heads. We in the States are beginning to agree 
that original and new replica iron heads perform about the same with a wood shaft installed. The SoHG 
embraced the use of replica clubs from the beginning and we believe the difference is in who is using them, 
not the club or clubhead.”      
Bob Ahlschwede (Member of the Board & Equipment Specialist) 
 
Ett steg på vägen bör vara att f o m 2020 eller 2021 års Svenska Hickorymästerskap acceptera att det tävlas 
med hickoryklubbor som uppfyller villkoret grepp av läder, skaft av trä, och ett huvud som tillverkats före 
1935 eller en nytillverkad kopia av ett sådant huvud (det är ju sedan tidigare tillåtet att använda t ex 
hickoryskaft som är tillverkade efter 1935.) 
 
Jag hemställer till mötets deltagare att: 
 
a) att med hänsyn till ovan beskrivna oklarheter i utformning och tolkning av bestämmelserna om 
 anpassning upphäva det beslut som tagits av styrelsen om anpassning av klubborna, och t v låta de 
 gamla bestämmelserna gälla för 2020. 
 
b) Bifalla min motion angående att tillåta replika klubbor i av SGS arrangerade mästerskap!  

 

For the good of the game!  
 

2020-04-13      Johan Lindeberg 



Bilaga till motion 2020-04-15 

Regler för golfklubbor (enligt hemsidan 2020-02-25) 

 
Dessa regler gäller på golfhistoriska tävlingar som arrangeras av Svenska Golfhistoriska Sällskapet, om 
inget annat anges. 

Grundläggande regler 

När vi tävlar i våra golfhistoriska tävlingar spelar vi med klubbor där klubbhuvudet ska vara tillverkat före 
1935 och vara avsett att skaftas med träskaft. Enbart träskaft som t.ex hickory, ask eller bambu är tillåtna. 
Enbart läder- eller korkgrepp tillåtna. För lädergrepp är det valfritt vilken sida som används utåt. 

Speciella klubbor 

All s.k. retro-fitting är otillåten med ett enda undantag. Klubbhuvuden som tillverkades för att kunna ha 
antingen trä- eller stålskaft som idag har träskaft är tillåtna oavsett om de initialt hade trä- eller stålskaft. 
Retro-fitting innebär att man byter ett stålskaft till hickory även om klubban aldrig tillverkats med träskaft. 

Klubbor som under vissa perioder har varit förbjudna som t.ex deep groove, konkava niblicks, etc. är idag 
tillåtna och kan upplevas på banan. 

Tillåtna åtgärder 

• En klubba får restaureras till ursprungligt skick, vilket bl. a. innebär att det är tillåtet att laga skadade 
huvuden och skaft. 

• Justera lie och loft. 

• Byta skaft till nytt eller begagnat. 

• Byta till nytt grepp och ny whipping. 

• Ändra skaftets styvhet genom att göra skaftet tunnare eller genom att applicera whipping på skaftet. 

• Ändra svingvikt genom att förlänga eller förkorta skaftet och/eller ändra klubbhuvudets vikt medelst bly, 
blytejp e. dyl. 

 
 
Ny text 2020-03-01 (efter beslut på styrelsemöte 2020-01-18--19) 
 

Tillåtna åtgärder 

•En klubba får restaureras till ursprungligt skick, vilket bl. a. innebär att söndriga huvuden och skaft får lagas. 
(samma) 

•Ändra lie och loft. (samma) 

•Byta skaft till nytt eller begagnat samt byta till nytt grepp och ny whipping. (samma) 

•Ändra skaftets styvhet genom att göra skaftet tunnare eller genom att applicera whipping på skaftet. 
(samma) 

Undvik 

•Blytejp och vikter som förstör utseendet. (nytt) 

Inte tillåtna åtgärder 

•Svetsa eller på annat vis tillföra material för att bygga om eller ändra form på klubbhuvudet eller sulan (nytt) 

Här kan även noteras att den nya texten inte är i överensstämmelse med beslutstexten i protokollet. 

 


