Inbjudan till

Classic Golf
BLADES & PERSIMMON MEMORIAL
Välkommen att spela Svenska Golfhistoriska Sällskapets tävling i klassisk
golf på Jönköpings GK, fredag 13 augusti, med stålskaftade blad- och
persimmonklubbor från den klassiska perioden fram till och med 1990.

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 hål slagtävling med scratchklass om titeln ”Classic Champion Golfer of the
Year” som får minnesmedalj, samt hcp-klass med rejält prisbord herr och dam.
Utrustningskrav se sid 2.

Upplev en gemytlig atmosfär!
Tillsammans återskapar vi andan från den här tiden vad gäller utrustning, klädsel, klubbliv,
etikett, gemenskap innan och under middagen som kommer ha golfklassiskt tema. Vi välkomnar utställare att sälja/byta klassisk golfutrustning med varandra under dagen och alla att ta med
intressant utrustning från den här tiden för att visa och diskutera med varandra. Inspel torsdagen
mellan kl 12-13 till specialpris 200 kr.

Utrustning
• Klubbor av modell lanserad före 1991
• Träklubbor med huvud av trä (även ”laminat”)
• Stål- eller träskaft
• Bladklubbor, ej sk ”cavity backs” (t ex inte Ping Eye-2)
• Bladputter eller Ping Anser (motsv)
• Engelsk boll 1.62” är tillåten
För frågor om utrustning, se
www.golfhistoriska.se/classic-golf-memorial

Anmälan & Middag
Anmäl dig på GIT.
Anmälningsavgift 100 kr och greenfee 375 kr.
Middagen är en väsentlig del av denna golfhistoriska
sammankomst och bokas separat, tre rätter, 350 kr.
Dryck beställs på plats.

Boende
Vi rekommenderar boende på Elite Stora Hotellet,
tel 036-10 00 00. Om intresse finns kan vi hjälpa till att
boka en transfer mellan golfklubben och hotellet.

Tävlingsledning
För alla typer av frågor om arrangemanget,
kontakta tävlingsledare/projektledare
Ingvar Ritzén, 0708-250010, ingvar@klubbverkstan.se
Evenemanget förutsätter att det ligger inom ramen för aktuella regler
och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, SGF och
Jönköpings kommun. Aktuell information om detta, se SGS hemsida.

Varmt välkommen som medlem! www.golfhistoriska.se
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