Svenska Hickorymästerskapet
i matchspel 2022

På bilden 2021 års vinnare Victor Sjöö.

Välkommen till Sönnertorps Golfklubb
i Båstad den 2-3 juli.

Svenska Golfhistoriska Sällskapet inbjuder härmed till den tionde upplagan av
Svenska Hickorymästerskapet i matchspel som avgörs den 2-3 juli 2022 på
Sönnertorps golfbana i Båstad.
Banan med utsikt från Falkenberg till Kullaberg.
En fullängds tolvhålsbana av medelsvår karaktär i utmärkt skick. En hedbana med
skotsk karaktär med en öppen landskapsstruktur, belägen mitt på Bjäre i det vackra
skånska kulturlandskapet. Banan är slopad och öppnades 2001. Banan ger både den
avancerade spelaren och nybörjaren en utmaning.
Banan som är ritad av den kände banarkitekten Tommy Nordström, är av fullängdskaraktär med par 72. Två st par 5-hål, sju st par 4-hål samt tre st par 3-hål på totalt
mellan 5400 m och 4200 m.

Förutsättningar
• Allt spel sker med träskaftade klubbor med klubbhuvud Pre 1935, i ursprungligt eller renoverat skick. För detaljer, se SGS hemsida. Tidsenlig mundering –
t.ex. klassisk keps, skjorta, slips och knickers.
• Svenska Hickorymästerskapet i match avgörs i matcher över 9 hål, scratch.
• Vid anmälan är det “först-till-kvarn” principen, som gäller.
• Tävlingen inleds lördagen den 2 juli med matchspel i grupper om 3 eller 4
spelare i varje grupp. Första start kl. 9.00.
• För att kunna delta krävs medlemskap i Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

Lördagen 2 juli

Söndagen 3 juli

• Matchspel i grupper, max
64 deltagare. Start 9.00

• Åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler, final och match om tredje pris.

• De 32 bästa går vidare till söndagens matchspel.

• Placeringarna 33-48 spelar om Lennart
Molander Hickory Trophy, match över
nio hål, med handicap enligt Svenska
Golfhistoriska Sällskapets hcp-manual.
Åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final.

• Damer och herrar spelar i en gemensam klass, men från olika utslagsplatser.
• Om minst åtta damer anmäler sig blir
det en separat damklass vid söndagens matchspel.
• På kvällen anordnas gemensamt samkväm på Sönnertorps Golfkrog.

• I mån av plats kan de som placerat sig
bäst, från platserna 49-64 och beredas
plats i hcp-tävlingen som lottas
efter gruppspelskvalet.
• Prisceremoni direkt efter avslutade
finaler.

Härlig vy från nian’s tee.

Anmälan

Anmälan görs via “Min Golf”, www.golf.se - fr.o.m. 12 maj till 22 juni.
OBS! Det är “Först till kvarn” principen som gäller.

Anmälningsavgift och greenfee
Anmälningsavgiften är 600:- som inkluderar startavgift och greenfee
lördag/söndag.
För inspel i veckan före tävlingen är greenfee 200:-/dag.
För att anmälan ska vara giltig krävs en delbetalning på 300:- som
antingen kan swishas till 123 064 7966 eller betalas till bankgiro:
5024-8871. Resterande 300:- ska vara inbetalt till samma konto som
ovan före den 29 juni. Glöm inte ange namn och golf ID.
Startlistan skickas ut via mail, senast 30/6 samt anslås i klubbhuset.

Tävlingsledning
Tomas Johansson, 073-543 74 25, j.tomas.b@telia.com
Claes Kvist, 070-526 41 60, claes@vikensult.se
Bengt Larsson, tel. 070-867 33 53, bengt44.larsson@gmail.com

Tedvik och Svante, finalister i Molanders 2021.

