Svenska Golfhistoriska Sällskapet
och Rya Golfklubb inbjuder
härmed till det 24:e

SVENSKA
HICKORYMÄSTERSKAPET
6-7 augusti 2022
Mästerskapstävlingarna
Herrar: 36 hål slagtävling scratch
Damer: 36 hål slagtävling scratch
Seniors: 36 hål slagtävling scratch

Svenska Hickorykannan
18 hål slagtävling med handicap
(för de som missar cutten i SHM + ev övriga)
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Välkommen till Rya Golfklubb – klassisk seasidegolf!
Nr. 19 i Sverige. Stiftad 1934, invald i SGF 1937.
Banarkitekter:
Carl-Erik PetterssonNordgren, Rafael Sundblom
9 hål: 1934 | 13 hål: 1948 |
18 hål: 1956
2014 kompletteras anläggningen med en 6 hålsbana
– Rya East.
Sedan 2017 moderniseras
banan efter en masterplan
av Johan Benestam.

Bobby Jones gillade aldrig stålskaften som hans
amerikanska konkurrenter hade börjat spela
med i slutet av 1920-talet och när Rya ser dagens
ljus 1934 använder sig sannolikt flera av den nya
klubbens medlemmar fortfarande sina gamla
träskaft. Berättelsen om Rya börjar nämligen
redan flera år tidigare, mitt under hickoryeran,
när några helsingborgare bestämmer sig för att
starta en golfklubb som ska heta Helsingborgs GK
och börjar söka efter lämplig plats för en golfbana.
Efter att ha förkastat flera kandidater kommer
man fram till att två ställen är särskilt lämpliga:
Den sandiga strandängen norr om Viken samt
marken kring det nyligen nedlagda Rya tegelbruk söder om Råå. På grund av komplicerade
ägarförhållanden vid Rya bestämmer man sig
för Viken där en niohålsbana anläggs 1924. 1934
lämnar huvuddelen av styrelsen och hälften av
medlemmarna Viken för att starta Helsingkrona Golfklubb vid Rya. Den nya klubbens namn
avslöjar att några medlemmar också kommer från
Landskrona där man lagt ned en kortlivad bana
norr om Citadellet. Efter att Helsingborgs GK
protesterat mot namnet Helsingkrona, byts två år
senare namnet till Rya GK.
Trots drömmarna om 18 hål blir den första
Rya-banan åter en niohålare som huvudsakligen
sträcker sig norr om den nuvarande. Den anläggs
av Vikens tidigare greenkeeper Carl-Erik Pettersson-Nordgren som flyttat med till Rya. Man
bygger en liten klubbstuga och gläds åt spelet,
men planerna på 18 hål får skjutas på framtiden
på grund av andra världskriget, varefter man 1948

anlägger en ny bana, nu med tretton hål.
1956 går äntligen drömmen i uppfyllelse. Då
presenterar nordens första banarkitekt, Rafael
Sundblom, en djärv 18-hålsdesign som är fylld av
överraskningar. Hålen sneddar upp- och nedför
landborgen, den är knixig och svår. Höghandicapparna darrar, men elitspelarna stortrivs. 1969 blir
det förlängning igen och den nuvarande banan ser
dagens ljus.
Under trettio år var Rya en av landets främsta
tävlingsklubbar med stortävlingar som Penfold
Cup och Martini Cup som övergick i Ramlösa Open. Två SM har spelats här, dessutom
junior-EM. Sedan många år är Omegaslaget,
numera Rya Foursome Open by Bergströms UR,
en institution, inte minst för yngre spelare som är
på väg mot sitt genombrott. Den är landets äldsta
fortfarande aktiva foursometävling.
Vanligen benämns hål 4, 8 och 16 som banans
signaturhål. Bland berömdheter som gästat Rya
kan nämnas den fyrfaldige The Open-vinnaren,
sydafrikanen Bobby Locke, som under en uppvisningsrond tidigt 1950-tal på Rya utnämnde hål
3 till ”den bästa par-fyran på kontinenten”. Med
den nyligen genomförda justeringen av banan
kommer sannolikt även hål 7 att räknas in bland
banans vackraste.
Ytterligare en fyrfaldig The Open-vinnare var
Walter Hagen, som också var känd som en livsnjutare av stora mått, vilket fick honom att yttra
följande: ”Don´t hurry, don´t worry, you´re here
for a short visit, so be sure to smell the flowers
along the way!”

Tävlingsbestämmelser
Svenska Hickorymästerskapet (SHM) är öppet
för svenska och utländska spelare med officiell
handicap. Medlemskap krävs i Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS) eller, för utländska
spelare, i annat lands nationella golfhistoriska
sällskap. SGS Årsavgift 2022 på 200 kr ska vara
inbetald till SGS senast den 1 augusti.

UTRUSTNING

Spel är endast tillåtet med träskaftade och lädergreppade golfklubbor med klubbhuvud från 1935
eller tidigare, i ursprungligt eller renoverat skick.
Deltagarna uppmuntras bära tidsenlig klädsel.
Tävlingarna spelas enligt gällande Regler för
Golfspel. Dock får inga avståndsmätare användas
oavsett vad som sägs i värdklubbens lokala regler.
www.golfhistoriska.se/regler-hickory

TÄVLINGSKLASSER

SHM - Herrar, damer och seniors 65+ spelar 36
hål. Preliminärt max 150 deltagare i SHM.
Vid ev. överanmälan stryks de med högst
handicap. Ca. 65% av startfältet går vidare till
söndagens rond. Svenska Hickorykannan, 18 hål
hcp, max ca 50 deltagare.
Anmälan till ”kannan” sker per automatik för
spelare som missar ”cutten”. För övriga kan
anmälan göras i klubbens reception senast den 7
augusti kl. 18.00. Vid ev. överanmälan stryks de
sist anmälda.

PROGRAM

Lördag 6 augusti

ca 08:00
Första start. Mästerskapet — rond 1. Blandad
startordning Herrar, Damer, Seniors.
ca 19:00 Mästerskapsmiddag.

Söndag 7 augusti

ca 08:00
Första start. Svenska Hickorykannan, 18 hål.
Mästerskapet – rond 2 - Blandad startordning
med ledarbollar sist i fältet. Herrar, Damer,
Seniors
Prisutdelning ca 17:00

ANMÄLAN

Startavgift 100 kr. Anmälan till SHM görs senast

den 1 augusti. Svenska spelare anmäler sig på
Min Golf. Anmälan öppnar 1 april. Mer information på golfhistoriska.se samt rya.nu.

GREENFEE

Greenfee för tävlande under tävlingsdagarna:
• en dags spel 490 kr
• två dagars spel 980 kr
• tre dagars spel 1470 kr (inkl. valfri inspelsdag
veckan före tävlingen).

BETALNING

Betalning av startavgift, greenfee samt ev middag
görs vid anmälan i GIT.

MÄSTERSKAPSMIDDAG

Lördagen den 6 augusti ca kl. 19.00 arrangeras den traditionella mästerskapsmiddagen.
Anmälan till middagen senast den 1 augusti i
samband med anmälan på www.golf.se, anmälan
är bindande.
Antalet deltagare i mästerskapsmiddagen är av
platsskäl begränsat till xxx personer.
Klädsel: klubbjacka eller motsvarande

LOGI

Vi samarbetar med Sundsgården Hotell & Konferens (www.sundsgardenkonferens.se).
Uppge rabattkod SHM2022 vid bokning för 10%
rabatt på ordinarie priser (giltig till 30 april).
Sundsgården Hotell & Konferens – ordinarie
priser (för närvarande) 1225 kr enkelrum/natt
och från 1425 kr dubbelrum/natt –
bokning@sundsgarden.se eller 042-19 38 00
Övriga boenden finns att hitta på rya.nu samt
visithelsingborg.com
Boka boende tidigt, Eskilscupen (Sveriges
näststörsta fotbollscup för ungdomar) pågår i
Helsingborg i samma tidsperiod.

COVID-19

Vi följer noga SGFs rekommendationer, vilket
kan medföra förändringar i upplägget.

Welcome – Foreign Guests!
The Swedish Society of Golf Historians welcomes
you to the 24th Swedish Hickory Golf Championship at Rya Golf Club on 6-7 August 2022.
Rya Golfklubb, No. 19 in Sweden. Founded
1934, nominated to SGF 1937.
The Swedish Hickory Golf Championship is
a pre1935 event and will be played in three
classes:
Gentlemen, 36 hole stroke play (18+18 holes),
scratch. Cut: top 65% players
Ladies, 36 hole stroke play (18+18 holes),
scratch. Cut: top 65% players
Seniors (65+), 36 hole stroke play, scratch.
Cut: top 65% players
The Swedish Hickory Jug on Sunday 7 August
is a separate 18-hole handicap competition for
those missing the cut on Saturday (no need for
separate registration).

We cooperate with Sundsgården Hotell &
Konferens, state discount code SHM2022 at
booking for a 10% discount on regular rates
(valid until April 30th) when booking at:
Sundsgården Hotell & Konferens –current regular rates SEK 1225.- single room / night & from
SEK 1425.- double room / night –
bokning@sundsgarden.se or +46 42 19 38 00
For accommodation alternatives, please see
www.rya.nu / Gäst / Spela och Bo and
www.visithelsingborg.com
For more information about Helsingborg go to
Visit Helsingborg website
www.visithelsingborg.com
We hope to see you at Rya Golf Club!

To sign up for The Championships please send
an email with all your contact information, by 1
August at the latest, to jonas.fack@telia.com.
There is an entrance fee of SEK 100 for the
Championship. Membership in a recognized
national golf historical society is a requirement.
The fee for The Swedish Hickory Jug is included
in the entrance fee. Rya Golf Club offers a discounted greenfee rates of SEK 490/980/1470
for one/two/three days of play (including a
practice day).
The Championship Dinner will be held on 6
August at approx 7.00 PM for a limited number
of guests. If you wish to attend, please sign up
for the dinner at the same time as you sign up
for the competition.

Rya Golf Club is easily accessible from Copenhagen Airport, about 60 minutes (100 km)
by car. Take highway E6 North straight to
Helsingborg after crossing the bridge between
Denmark and Sweden.

Make sure to make your hotel booking early as
there is a very large football cup for youngsters in
Helsingborg at the same time - rooms are likely
to run out or be quite expensive at late booking!

There is also a convenient direct train connection (station under arrival hall at Copenhagen
Airport) to Helsingborg with departures every
30 min.

