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1. Allmänt 

1.1 Classic Golf P&B Memorial är en av Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS)anordnad tävling som 

planeras att spelas årligen och där allt spel sker med stålskaftade blad- och träklubbor lanserade senast 1990.  

 

1.2 Tanken med Classic Golf P&B Memorial är att sätta fokus på golfspelets fascinerandehistoria och särskilt 

lyfta fram perioden då spelare som Henry Cotton, Ben Hogan, Arnold Palmer och Jack Nicklaus spelade med 

bladklubbor och träklubbor med trähuvud. 

 

1.3 Även om Classic Golf P&B Memorial är en tävling där alla segrare blir vederbörligen hyllade och 

hedrade, är den i lika hög grad en kärleksförklaring till vår sport där vi gemensamt njuter av att kunna spela 

golf ”som man gjorde förr” och där vi trivs i varandras sällskap. 

 

2.  Övergripande ansvar 

2.1 Det övergripande ansvaret för tävlingen ligger på SGS styrelse och det operativa ansvaret för en enskild 

tävling på en Organisationskommitté och/eller en Tävlingsledning, där företrädare för den utsedda 

värdklubben och Svenska Golfhistoriska Sällskapet ingår. 

 

3. Tävlingsform 

3.1 Classic Golf P&B Memorial spelas som slagtävling i två klasser; herr- och damklass med resultatlistor 

både brutto och netto i båda klasserna.  

 

3.1.1 Herrar (brutto och netto), 36 h l (18 h dag 1 och 18 h dag 2 efter cut). 

 

3.1.2 Damer (brutto och netto), 36 h l (18 h dag 1 och 18 h dag 2 efter cut). 

 

3.1.3 Cutten för fortsatt spel dag 2 fastställs av tävlingsledningen utifrån deltagarantal och den 

arrangerande golfanläggningens storlek (18, 27 eller 36 hål). Ett generellt riktmärke: ca 65 procent av 

startfältet går vidare. 

 

3.1.4 Classic Golf P&B Memorialsegrare som erhåller medaljen och får en inteckning i vandringspriset, 

blir spelaren med lägst bruttoscore oavsett klass. Vid lika resultat ska särspel tillämpas med sudden-death 

för att få fram en vinnare. Reglerna för särspel ska anslås av tävlingsledningen innan tävlingen börjar. 

 

3.2 De första åren gäller följande 

 

3.2.1 Tävlingen spelas 2021 och 2022 över 18 hål med målsättning att fortsättningsvis spela tävlingen 

över 36 hål. 

 

3.2.2 Tills tävlingen nått minst 4 deltagare vardera i både herr- och damklassen spelas tävlingen i en 

gemensam, könsmixad klass där både damer och herrar deltar, men från olika tees. Detta hindrar inte att 

priser kan delas ut separat inom herr- och damklass även med färre än 4 deltagare om tävlingsledningen 

så finner lämpligt. 

 

3.2 SGS styrelse förbehåller sig rätten att, i samråd med organisationskommittén/tävlingsledningen, fatta 

beslut om ändringar i klassindelning, antal hål, tävlingens omfattning och liknande. 

 

4. Värdklubb 

4.1 Classic Golf P&B Memorial ska spelas på en svensk golfbana med minst 18 hål som lämpar sig väl för 

spel med klassiska klubbor / ”persimmon & blades” (P&B). Det är viktigt att golfklubben dessutom har en 

intressant egen historia och en klubbkultur som visar respekt för spelets ursprung och traditioner. Klubbar 



som redan har en grupp P&B-entusiaster och därmed en etablerad ”P&B-kultur” bland sina medlemmar är 

extra intressanta. 

 

4.2 Styrelsen i en tillfrågad värdklubb ska inför tävlingen 2023 till SGS skriftligen bekräfta att klubben är 

beredd att ta på sig värdskapet och arrangemanget i enlighet med de krav och önskemål som presenteras i 

denna manual.  

4.3 SGS styrelse vill gärna ha klart med värdklubb minst 1 år innan aktuellt Classic Golf P&B Memorial ska 

hållas. 

 

5. Tidpunkt 

5.1 Tävlingen 2022 spelas på Jönköpings GK den 4 september. Inför kommande tävlingar bör en 

återkommande tidpunkt som passar väl med Sällskapets övriga tävlingar bestämmas. 

 

 

6. Tävlingsberättigade spelare, tillåten utrustning 

6.1 Classic Golf P&B Memorial är öppet för såväl svenska som utländska spelare, amatörer som proffs. Dock 

krävs medlemskap i SGS eller, för utländska spelare, i annat lands nationella golfhistoriska sällskap, för att 

få deltaga (Detta gäller dock ej för första året 2021). Medlemsavgiften till SGS (f.n. 200 kronor) ska vara 

inbetald senast vid anmälningstidens utgång. 

 

6.2 Endast bladklubbor och träklubbor med huvud av trä lanserade före 1991 är tillåtna för spel. Tävlingens 

mer detaljerade utrustningsregler med bildexempel finns på https://www.golfhistoriska.se/aktiviteter/classic-

golf-memorial. 

 

7. Antal deltagare 

7.1 Deltagarantalet är satt till maximalt 156 spelare. 

 

7.2 Vid eventuell överanmälan till Classic Golf P&B Memorial ska strykning ske utifrån handicap (dvs högst 

exakt handicap stryks först). Reservlista ska upprättas. SGS/värdklubben har dock rätt att utnyttja upp till 3 

wild cards, oavsett handicap. 

 

8. Banlängder, teemarkeringar, scorekort 

8.1 Banans/hålens längd inför Classic Golf P&B Memorial fastställs av organisationskommittén och SGS i 

samråd. En tumregel är att Herrar ska spela en bana inte längre men gärna kortare än ”gul” tee, Damer en 

bana inte längre men gärna kortare än ”röd” tee. 

 

8.2 Lämpligt är att bansträckningen provspelas av organisationskommittén innan den fastställs och att man 

samtidigt också diskuterar hålplacering. 

 

9. Avgifter 

9.1 Värdklubbens intäktskällor under Classic Golf P&B Memorial är i huvudsak greenfeeintäkter samt 

extraförsäljning i shop och restaurang, därtill eventuella bidrag från sponsorer. Dessutom bör värdklubben 

väga in det långsiktiga PR-värde som Classic Golf P&B Memorial kan innebära för klubben. 

 

9.2 SGS intäkter utgörs av (nya) medlemsavgifter och anmälningsavgifter 

 

9.3 Värdklubben ska kunna erbjuda ett paketpris med generöst reducerad greenfee för hela Classic Golf P&B 

Memorial-evenemanget, alltså de två tävlingsdagarna (lördag-söndag) samt inspel på fredagen eller annan, 

helst valfri, dag under veckan. Ett paketpris underlättar greenfeehanteringen för både spelare och värdklubb. 

Alternativ med endags- och tvådags greenfee bör dock finnas för den som inte vill/tror sig kunna utnyttja alla 

dagarna. 

 

9.4 Tävlingsledningen ska med SGS hjälp försäkra sig om att anmäld spelare till Classic Golf P&B Memorial 

är berättigad till spel, dvs har giltigt medlemskap i SGS eller i utländskt golfhistoriskt sällskap. 

Medlemsavgiften ska vara inbetald till och registrerad av respektive sällskap innan anmälningstiden utgår, i 

annat fall blir anmäld spelare ej inlottad i tävlingen. Efteranmäld spelare som saknar SGS-medlemskap kan 

eventuellt bli inlottad, förutsatt att robusta rutiner upprättats som säkerställer att medlemsavgiften blir erlagd 

innan tävlingen startar. 

 



9.5 Anmälningsavgiftens storlek fastställs av SGS styrelse efter samråd med värdklubben. Om möjligt bör 

anmälningsavgiften vara inbetald av alla anmälda deltagare senast en vecka före tävlingen men allra senast 

innan starten Dag 1. Avgiften ska täcka värdklubbens eventuella tryckkostnader (infobroschyr och scorekort) 

liksom alla SGS-kostnader för priser (ingravering av vandringspriser samt inköp av tävlingsmedaljer och 

övriga priser). Eventuellt överskott tillfaller SGS. 

 

10. Inbjudan, information 

10.1 Värdklubben/tävlingsledningen, i samråd med SGS styrelse, utarbetar inbjudan till Classic Golf P&B 

Memorial. Kortfattad inbjudan eller avisering går via GIT och andra kanaler i första hand till SGS 

medlemmar, värdklubbens medlemmar samt kända P&B-sammanslutningar i Sverige och utomlands. En mer 

komplett inbjudan läggs upp på SGS och värdklubbens hemsidor samt gärna på andra lämpliga hemsidor. 

 

10.2 Kommunikationen sker primärt genom SGS webbplats och årsskrift, utskick via GIT, värdklubbens 

hemsida samt eventuellt genom sociala medier som t ex Facebook. 

 

10.3 Värdklubben har, i samråd med SGS, ansvar för att Classic P&B Memorials hemsida uppdateras med all 

relevant information om tävlingen men även tips på övernattningsmöjligheter och sevärdheter i 

omgivningarna för medföljande till de tävlande. Här ska även de anmälningar kunna göras som inte hanteras 

via GIT, till exempel anmälan till tävlingsmiddagen. 

 

11. Anmälan, lottning, spelordning 

11.1 Alla anmälningar till Classic Golf P&B Memorial görs i ”Min golf” på www.golf.se eller via telefon till 

värdklubben som administrerar hela anmälningsförfarandet. Sista anmälningsdag samt eventuellt krav på 

förskottsbetalning ska tydligt framgå. För spelare från utlandet ska värdklubben visa välkomnande flexibilitet 

vad gäller anmälningsförfarande och betalning. Sista anmälningsdag bör vara minst en vecka före 

tävlingsstart. 

 

11.2 Tävlingsledningen bör sätta ihop en intressant mix av bollar: ett antal ”toppseedade” bollar på för 

publiken attraktiva starttider och övriga bollar i någorlunda handicapmässig balans mellan spelarna. 

Deltagare ska kunna framföra önskemål om tidig eller sen start. Dessa önskemål ska, så långt möjligt, 

beaktas av tävlingsledningen. 

 

11.3 Starttider och annan relevant information kring tävlingen ska på sedvanligt sätt förmedlas ut av 

värdklubben (via Min Golf, klubbens anslagstavla mm). Hela startlistan för dag 1 ska finnas tillgänglig minst 

48 timmar före första start. 

 

11.4 Viktigt är också att information om starttider för dag 2 finns tillgänglig senast två timmar efter att sista 

bollen dag 1 lämnat in sina scorekort. Värdklubben/tävlingsledningen ansvarar för detta. 

 

12. Regler 

12.1 Classic Golf P&B Memorial spelas enligt gällande Regler för Golfspel, SGF:s Spel- och 

tävlingshandboken, Classic Golf P&B Memorial-manual samt värdklubbens lokala regler. Oavsett vad som 

sägs i dessa regler är dock inga former av moderna avståndsmätare (klockor, kikare o dyl) tillåtna, medan 

klassisk boll i 1.62” är tillåten 

 

13. Resultatrapportering 

13.1 Värdklubben ska redovisa resultaten fortlöpande i takt med att bollarna kommit in. Detta ska ske på ett 

lättöverskådligt sätt för såväl spelare som publik, t ex via bildskärmar, resultattavlor och/eller utskrifter från 

GIT. Borås GK satte en ny ”gold standard” under SHM 2016 då varje spelare presenterades med namn, 

klubb, klubbemblem och nationsflagga på den stora resultattavlan. 

 

14. Kringservice 

14.1 Värdklubben ska ha en väl fungerande restaurang som kan erbjuda spelarna service alla dagarna med 

öppettider enligt överenskommelse med SGS. Dessutom ska den kunna arrangera den traditionella middagen, 

normalt  på lördagskvällen. 

 

14.2 Värdklubben ska upplåta lämplig plats för en golfhistorisk marknad under Classic Golf P&B Memorial-

dagarna (huvudsakligen försäljning/uthyrning av klubbor, tillbehör mm från perioden ca 1945-1990). 

Värdklubben har rätt att ta ut en mindre avgift/hyra av utställarna men ska i gengäld ombesörja och bekosta 

http://www.golf.se/


eventuellt tält samt bord och stolar. Värdklubben bör i god tid före Classic Golf P&B Memorial informera 

potentiella utställare om vad som gäller. SGS kan bistå med kontaktuppgifter till de mest troliga utställarna. 

 

14.3 Värdklubben ska utöver tävlingsledning hålla en funktionärsstab som kan ge spelarna och tävlingen god 

och nödvändig service. Bland annat ska funktionärer användas för att dela ut och ta emot scorekort, fungera 

som starter på 1:a tee, bemanna eventuell leaderboard och bära resultattavlor för de bästa bollarna dag 2. 

 

15. Middagen 

15.1 Värdklubben och dess restaurang ska planera för ett trevligt arrangemang med en tilltalande meny till ett 

attraktivt pris. 

 

15.2 Anmälan till middagen bör göras på Classic Golf P&B Memorials egen webbplats. Erfarenhetsmässigt 

är det många som anmäler sig sent. Därför bör upplägget vara sådant att det uppmuntrar en tidig anmälan och 

förskottsbetalning, kanske med viss rabatt, för att ge restaurangen möjlighet att planera inköp och dukning på 

bästa sätt. 

 

15.3 I anslutning till middagen bör det anordnas någon form av golfhistorisk presentation för att stärka 

upplevelsen av tävlingen och middagen som en golfhistorisk sammankomst inom föreningens ram.  

 

16. Prisutdelning och priser 

16.1 SGS och värdklubben håller gemensamt i prisutdelningen på söndagseftermiddagen, efter 

avslutat spel i samtliga klasser (herr- och damklass, där båda klasserna har priser både scratch och med 

handicap) 

 

16.2 Själva prisceremonin bör ges en värdig och festlig inramning, t ex på 18:e green eller annan lämplig 

plats, där segrarna och övriga pristagare kan hyllas av en förhoppningsvis månghövdad publik. 

 

16.3 Den spelare – herr eller dam - som har lägsta bruttoscoren utses till Classic Golfer of the Year och får en 

specialpräglad medalj med denna titel. Denne får även en inteckning i vandringspriset, som är en Henry 

Cotton-driver av George Nicoll och behåller vandringspriset till nästa år. Vinnaren förväntas även att 

nästföljande år använda denna driver som sin huvudsakliga utslagsklubba för att försvara sin titel. 

 

16.4 Vandringspriset och titeln är ett scratchpris, men majoriteten av priserna ska vara efter nettoresultat, 

helst både i herr- och damklass (om deltagarantalet i båda klasserna motiverar det).  

 

16.5 Denna tävling har som tradition att som priser huvudsakligen dela ut klubbor från den klassiska 

perioden. Ett riktmärke är att de spelare som har lägsta brutto- och lägsta nettoscoren (herr eller dam) får 

varsitt set bladklubbor. Är det samma vinnare brutto och netto ska denne bara vinna ett bladset och det andra 

setet gå till spelaren med näst lägsta nettoscore. Därutöver kan det finnas ytterligare klubbor eller andra priser 

som tävlingsledningen delar ut på sätt som befinns rättvist.  

 

16.6 Tävlingsledningen ska i god tid innan tävlingen se till att det finns donerade eller inköpta klassiska 

klubbor till prisbordet. 

 

17. Stämningshöjare 

17.1 Värdklubben uppmuntras att på olika sätt se till att Classic Golf P&B Memorial omgärdas av 

stämningshöjande attribut och aktiviteter, till exempel: 

 

17.1.1 Funktionärer i tidsenlig klädsel. Detta anses särskilt viktigt för tävlingens starter som dessutom 

med hög och tydlig röst ska presentera varje spelare på första tee. 

 

17.1.2 Nationsflaggor, dels rund flaggborg, dels bordsflaggor vid middagen. SGS har två fanborgar med 

totalt 12 flaggor som placeras på lämpligt ställe. 

 

17.1.3 Värdklubben bör ha tre flaggstänger vid klubbhuset för att kunna hissa svenska flaggan, SGS 

flagga och värdklubbens egen flagga. 

 

17.2 Värdklubben bör gärna också ta tillfället i akt att göra reklam för ”P&B”-golf i allmänhet genom att 

ordna med prova-på-möjligheter för såväl övriga klubbmedlemmar som utomstående besökare. 

 



18. Mediekontakter 

18.1 Värdklubben/tävlingsledningen ska utse en pressansvarig som håller i alla mediekontakter före, under 

och efter Classic Golf P&B Memorial och som står i nära kontakt med SGS styrelse. 

 

18.2 God publicitet i såväl etablerade svenska golfmedia (typ golf.se, Viasat Golf, Svensk Golf, Golfa och 

Golfbladet) som i allmän media, lokalt och nationellt, är positivt för svensk ”P&B”-golf i allmänhet och 

tävlingen i synnerhet.  

 

18.3 Värdklubben bör också löpande lämna aktuella rapporter om tävlingen på den egna webbplatsen och 

snabbt förse den med resultat och bildmaterial. 

 

 

19. Logi för tillresta spelare 

19.1 Värdklubben ska kunna hjälpa långväga spelare med förslag på övernattningsmöjligheter. Om det lokala 

utbudet av hotellrum är begränsat och hotellsituationen kan förväntas bli prekär under Classic Golf P&B 

Memorial-dagarna, bör värdklubben tidigt göra vissa preliminärbokningar som deltagare sedan kan åberopa 

inom rimlig tidsrymd. Om värdklubben har möjlighet att erbjuda specialrabatter för deltagarna 

på något/några hotell vore detta givetvis mycket välkommet. 

 

20. Utvärdering 

20.1 Efter avslutad tävling förväntas värdklubben göra en utvärdering av arrangemanget och lyfta fram allt av 

intresse som kan gagna framtida P&B-arrangemang och även göra denna manual till en ännu bättre 

vägledning för framtida värdklubbar. 

 


