Inbjudan till

Classic Golf
BLADES & PERSIMMON MEMORIAL
Välkommen att spela Svenska Golfhistoriska Sällskapets tävling i klassisk golf
på Jönköpings GK/Kättilstorp, söndag 4 september, med stålskaftade blad- och
persimmonklubbor från den klassiska perioden fram till och med 1990, och
till Höstmötet med lunch, golfhistoriskt föredrag och lagmatch samt därefter
middag lördag 3 september.

Var med och återskapa andan från den klassiska perioden. Kanske har du själv tävlat under den
klassiska epoken 1945-89 och vill återuppleva golfen som den var då. Känn dig som ung på nytt
och svepa iväg en låg rullande järn-2 in i vinden i en golfhistorisk tävling bland likasinnade. Och
kanske återknyta kontakten med spelare du mött när det begav sig.
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Classic Champion Golfer of the Year
18 håls slagtävling med scratchklass om titeln ”Classic Champion Golfer of the Year” som vinner
vandringspriset och får minnesmedalj på liknande sätt som i The Open. Handicapklass med priser,
bland annat ett helt set bladklubbor till vinnaren i nettoklassen. Utrustningskrav, se sid 2.

Höstmöte och tävling i klassisk golf
Välkommen till SGS Höstmöte lördag 3:e september med lunch, golfhistoriskt föredrag och lagtävlingen
”Den Gamla Klubban” (hickory, klassiska eller moderna klubbor), Jönköpings GK vs SGS. Greenfee 200 kr.
Separat inbjudan skickas ut till alla SGS medlemmar. Du som inte är medlem i SGS men vill delta i SGS Höstmöte med lagtävling anmäl ditt intresse till info@golfhistoriska.se med namn och telefonnr eller ring Carin
Bergdahl tel 0708 - 58 09 03.
Tillsammans återskapar vi under två dagar andan från den här tiden vad gäller utrustning, klädsel, klubbliv,
etikett och gemenskap. Vi välkomnar utställare att sälja/byta klassisk golfutrustning med varandra under
helgen och alla att ta med intressant utrustning från den här tiden för att visa och diskutera med varandra.
Kom redan på lördagen till SGS Höstmöte och få möjlighet att spela Jönköpings GK:s fina bana två gånger
för en mycket billig penning. Då har lördagens lagmatch också tjänat som en inspelsrond inför tävlingen i
klassisk golf på söndagen.

Utrustningsregler (avser 4 september)
• Stålskaftade klubbor av modell lanserad före 1991
• Träklubbor med huvud av trä (även ”laminat”)
• Bladklubbor, ej sk ”cavity backs” (t ex inte Ping Eye-2)
• Putter lanserad före 1991
• Engelsk boll 1.62” är tillåten

Anmälan och middag (3 sept)
Anmälan och mer information hittar du på:
golfhistoriska.se/aktiviteter/classic-golf-memorial/
1. Höstmötet lördag 3 sept, inkl lagtävling,
se texten ovan och separat inbjudan
2. Middag lördag kväll 3 september, Jönköpings GK.
Tre rätter, 350 kr. Dryck beställs på plats.
Anmälan skickas till info@golfhistoriska.se.
3. Classic Golf P&B Memorial, söndag 4 sept
Anmälningsavgift 100 kr och greenfee 550 kr.
Vi rekommenderar boende på Elite Stora Hotellet, tel 036-10 00 00.

Tävlingsledning
För alla typer av frågor om arrangemanget, kontakta tävlingsledare
Ingvar Ritzén, 0708-250010, ingvar@klubbverkstan.se
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Varmt välkommen som medlem! www.golfhistoriska.se

