
SGS Grand Final 
Landskrona GK den 15–16 oktober 2022 

Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Svenska Golfmuseet   
bjuder in till stor säsongsfinal. 

 

 
 
 
Kära SGS-medlemmar! 
 
Vår tidigare så populära La Grande Finale ersätter vi nu med en ännu bättre version, SGS 
GRAND FINAL, som vänder sig till alla våra medlemmar inte bara hickoryspelare. 
Evenemanget går i år på Landskrona GK helgen den 15–16 oktober.  
 
Lördagen 15:e inleder vi med välkomstfika från 9:30 följt av golfspel i Ryder Cup-format  
(3 x 6-hålsmatcher) med lagen Skåne och Danmark mot övriga Norden. Det är samtidigt 
också en individuell tävling för de som vill delta i en sådan. Vi spelar med HCP anpassad 
efter vilka klubbor var och en spelar med; Hickories, Persimmon & Blades eller Moderna 
klubbor. Det kommer att bli en lättsam tävling, där tävlingsmomentet sätter lite extra krydda 
på golfspelet men det viktigaste är att träffas, umgås och ha roligt tillsammans. Efter 
målgång blir det guidade turer på Golfmuseet samt ett spännande föredrag och gemensam 
middag.  
 
För de som vill anordnas en lättsam golfrunda även på söndagen direkt efter frukost. En 
övernattningsmöjlighet är Stugbyn som ligger granne med golfbanan.  



Program och priser 
 
Lördag 15 oktober 
 
9:30 och framåt Bjuder SGS på kaffe och fralla 
 
10:45  Första start 
 
Efter målgång Guidade turer på museet 
 
19:00 ca  2-rätters middag med kaffe, föredrag och prisutdelning 
   
Greenfee  250 kr 
Middag                  200 kr 
          
 
 Söndag 16 oktober 
 
10:45  Första start 
Greenfee  350 kr 
 
 
 
 
Anmälan 
 
Anmälan via e-post till info@golfhistoriska.se.  Ange:  
 

1. Namn, Golf-id och HCP 
 

2. Vilka av följande delar av programmet du vill vara med på 
• Golfspel lördag 
• Middag lördag 
• Golfspel söndag 
 

3. Vilken typ av klubbor du kommer att spela med 
• Hickory 
• Persimmon & blades 
• Moderna 

 
 
 
Med vårt uppgraderade och återinvigda Golfmuseum i Landskrona var det givet att 
vår nya årsfinal förlades dit. Ett annat år kan det bli en annan del av vårt land. 
 
 

Varmt välkomna! 


