
 
 

 
 
 
Årsmötet 2020 
Styrelsens yttrande, motion 1 av Johan Lindeberg 
 
 
”Tillåta nytillverkade replikaklubbor i av SGS arrangerade mästerskap” 
 
Motionen 
 
En lång skrivelse om hickoryklubbor utmynnar i två konkreta förslag från motionären, dels att 
Årsmötet beslutar upphäva ett beslut som fattades av styrelsen i januari 2020, dels att Årsmötet 
beslutar att nytillverkade hickoryklubbor, s.k. ”replicas”, ska godkännas för spel i Svenska Hickory-
mästerskapen.  
 
Diskussion 
 
Motionären framhåller ett flertal argument varför enligt hans uppfattning ”replicas” bör tillåtas vid 
Svenska Hickorymästerskapen. Styrelsen anser inte att något av dessa argument talar för att replicas 
bör godkännas för spel i Svenska Hickorymästerskapen. 
   
Men att i detalj kommentera alla argument i motionärens skrivelse vore föga givande då styrelsen 
menar att motionären missat den allra mest centrala aspekten, nämligen att Svenska Golfhistoriska 
Sällskapet är ett golfhistoriskt sällskap, inte ett hickorysällskap. Följaktligen är det för SGS styrelse, och 
för en överväldigande majoritet hickoryspelare i vårt land, ett självklart krav att Svenska Hickory-
mästerskapen ska spelas med träskaftade klubbor som bär på ett golfhistoriskt ”arv” – dvs hickory-
klubbor som tillverkats och satts ihop och därefter använts av golfare under den s.k. hickoryeran ”pre 
1935”; alltså begagnade golfklubbor med 85–120 år på nacken. 
 
Sverige är idag ett av världens största ”hickoryländer” sett till antalet hickoryspelare i förhållande till 
antalet golfspelare. Allt började i liten skala 1998 då det första Svenska Hickorymästerskapet (SHM) 
spelades på Ärna GK ”med träskaftade klubbor – gamla klubbor eller renoverade klubbor, t ex med nya trä-
skaft” (enligt inbjudan i SGS Årsskrift 1998). 18 spelare deltog i 18-hålstävlingen. Sedan dess har SHM 
vuxit till att bli världens största nationella hickorymästerskap (36 hål, med ett snitt på 124 deltagare i 
scratchklasserna åren 2012–2019). Vid mer än ett tillfälle har anmälningslistan varit fulltecknad och 
reservlista därför upprättats. Att det endast är ”pre 1935”-klubbor som gäller vid SHM är alla del-
tagare medvetna om. Dessutom stöds ”pre 1935”-kravet aktivt av det absoluta flertalet SHM-spelare. 
Tillgången på sådana hickoryklubbor är fortfarande mycket god, i synnerhet från USA och Stor-
britannien, via t ex Ebay, och finns att köpa i alla prisklasser beroende på klubbornas kvalitet  
 
När SGS styrelse 2013 övertog det direkta, operativa ansvaret för SHM utarbetades ett utförligt doku-
ment (SHM-manualen) om alla aspekter på SHM-arrangemanget, då sådan heltäckande dokumenta-
tion tidigare saknats. Dokumentet har i första hand varit ett underlag för tilltänkta/blivande SHM-
värdar men också utgjort stommen för de regler som gällt/gäller vid SHM. Dokumentet uppdateras 
och revideras årligen på basis av nya erfarenheter och finns tillgängligt på SGS webbplats.  
 
Sedan ett antal år går det att köpa nytillverkade hickoryklubbor i Sverige. Dessa s.k. ”replicas” är 
tänkta att så långt som möjligt efterlikna gamla ursprungliga hickoryklubbor, samtidigt som de 
tillverkas med hjälp av den moderna teknologi som står till förfogande idag, t ex för att få fram per-
fekt balanserade golfset. Mycket talar för att sådana golfset är trevliga och lättare att spela med och 
följaktligen kan vara till glädje för sina ägare i informella hickorysammanhang eller tävlingar där 



sådana klubbor accepteras. Men de bär inte på något golfhistoriskt arv, är inte autentiska hickory-
klubbor från hickoryeran ”pre 1935” och är därför inte godkända för spel i Svenska Hickory-
mästerskapen.  
 
Samma krav på ”pre 1935” gäller för de flesta nationella hickorymästerskap i Europa, såsom de 
skotska, engelska, walesiska, finska, tyska och nederländska hickorymästerskapen (långt ifrån alla 
länder har nationella hickorymästerskap), likaså i de återkommande Ryder Cup-liknande drabb-
ningarna mellan Europa och USA om den s.k. Hickory Grail. SGS styrelse strävar i första hand efter en 
samsyn och koordinering i frågan med övriga europeiska arrangörer av nationella mästerskap. En 
”global” samsyn och koordinering vore naturligtvis idealet, men detta förefaller tyvärr föga sannolikt 
då framförallt USA bestämt sig för att tillåta nytillverkade kopior i sina mästerskap.  
 
Motionären undrar vem som ska kontrollera att reglerna för klubbmodifieringar efterlevs vid spel i 
SHM. Golf är en gentlemannasport där varje spelare är sin egen stränga domare. Den som upptäcker 
att han råkar ha otillåtet många klubbor i sin bag eller har skrivit under ett felaktigt scorekort, straffar 
sig själv med pliktslag eller diskvalificering i efterhand. Samma gentlemannamässiga code of conduct 
förväntas av deltagarna i Svenska Hickorymästerskapen. Vi tror oss också veta att detta förhållnings-
sätt sitter djupt rotat hos golfhistoriker och hickoryspelare. 
 
Motionären har uppmärksammat oss på att skrivningen på hemsidan om tillåtna klubbmodifieringar 
inte till fullo stämmer överens med protokolltexten från styrelsemötet 2020-01-18 och 19. Den diskre-
pansen har nu rättats till. Vi tar dessutom till oss synpunkten att beslut om regeländringar bör kom-
municeras ut till SGS medlemmar mer direkt än vad som skett. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslår Årsmötet besluta att avslå motionen. 
 
 


