75 år
1945 - 2020

Svenska Golfhistoriska Sällskapet
och Linköpings Golfklubb inbjuder
härmed till det 23:e

SVENSKA
HICKORYMÄSTERSKAPET
7-8 augusti 2021
Mästerskapstävlingarna
Herrar: 36 hål slagtävling scratch
Damer: 36 hål slagtävling scratch
Seniors: 36 hål slagtävling scratch

Svenska Hickorykannan
18 hål slagtävling med handicap
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Välkommen till Linköping Golfklubb
Nr. 32 i Sverige. Stiftad 1945, invald i SGF 1984.

1945 Einar Ryn

Banarkitekter:
Rafael Sundblom och Douglas Braiser 1945 – 1949.
6 hål: 1947 | 9 hål: 1949 | 12 hål: 1952 | 18 hål: 1955

På vår klassiska parkbana har allt från legender som Seve
Ballesteros, Nick Faldo och Bernard Langer lirat, till våra
egna elitspelare, ungdomar, pensionärer, motionärer och
glada nybörjare. Här får alla kategorier av spelare sin utmaning och njutning av vår vackra och underhållande bana.
När en av klubbens grundare, Einar Ryn, i september 1945
för första gången såg det område där golfbanan nu ligger,
såg han bara kohagar och kärrområden där dimman låg tät.
Knappast kunde väl ens visionären Einar Ryn föreställa sig
hur golfbanan i framtiden skulle vara omringad av vägar,
universitetet och ett industriområde med snabbväxande
högteknologiföretag. Men här byggdes banan, med hjälp av
dåtidens bästa banarkitekter.
Rafael Sundblom ritade de första 9 hålen som invigdes av
Prins Bertil 1949. De återstående 9 skapade Sundblom tillsammans med Douglas Brasier. 18-hålsbanan invigdes 1956.
Sundblom och Brasier hade då skapat en mästerskapsbana
av högsta klass. Sedan 2011 samarbetar LG med Pierre Fulke,
där Pierre hjälper med att utveckla klubbens masterplan.

1949. De första 9 hålen
invigdes av Prins Bertil.

1981 Seve Ballesteros
Vinnare SEO

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Svenska Hickorymästerskapet (SHM) är
öppet för svenska och utländska spelare
med officiell handicap. Medlemskap krävs
i Svenska Golfhistoriska Sällskapet (SGS)
eller, för utländska spelare, i annat lands
nationella golfhistoriska sällskap. SGS Årsavgift 2021 på 200 kr ska vara inbetald till
SGS senast den 1 augusti.

UTRUSTNING

Spel är endast tillåtet med träskaftade och
lädergreppade golfklubbor med klubbhuvud
från 1935 eller tidigare, i ursprungligt eller
renoverat skick. Deltagarna uppmuntras bära
tidsriktig klädsel. Tävlingarna spelas enligt
gällande Regler för Golfspel. Dock får inga
avståndsmätare användas oavsett vad som
sägs i värdklubbens lokala regler.
www.golfhistoriska.se/regler-hickory

TÄVLINGSKLASSER

Herrar, damer och seniors 65+ spelar 36 hål.
Preliminärt max 150 deltagare i SHM. Vid ev.
överanmälan stryks de med högst handicap.
Prel. 50 bästa herrarna (+ delat resultat) och
de 6-9 bästa damerna samt 10-15 seniors går
vidare till söndagens rond. Svenska Hickorykannan, 18 hål hcp, max 50 deltagare.
Anmälan till ”kannan” kan göras i klubbens
reception senast den 7 augusti kl. 18.00. Vid
ev. överanmälan stryks de sist anmälda.

PROGRAM

Lördag 7 augusti
07:00 Första start. Blandad startordning
Herrar, Damer, Seniors. 18 hål — rond 1.
19:00 Mästerskapsmiddag på klubben.
Söndag 8 augusti
07:00 Första start. Blandad startordning
med ledarbollar. Herrar, Damer, Senior 18
hål - rond 2. Svenska Hickorykannan, 18
hål. Prisutdelning ca 17:00

ANMÄLAN

Startavgift 100 kr. Anmälan till SHM görs
senast den 1 augusti. Svenska spelare an-

mäler sig på Min Golf. Mer information på
golfhistoriska.se.

GREENFEE

Greenfee för tävlande under tävlingsdagarna:
• en dags spel 350 kr
• två dagars spel 700 kr
• tre dagars spel 1000 kr (inkl. valfri inspelsdag veckan före tävlingen).

BETALNING

Betalning av startavgift, greenfee samt ev
middag görs vid anmälan i GIT.

MÄSTERSKAPSMIDDAG

Lördagen den 7 augusti ca kl. 19.00 arrangeras den traditionella mästerskapsmiddagen.
Anmälan till middagen senast den 1 augusti
i samband med anmälan på www.golf.se,
anmälan är bindande.
Pris 300 kr för middag inkl kaffe, men exkl.
måltidsdryck.
Antalet deltagare i mästerskapsmiddagen är
av platsskäl begränsat till 100 personer.
Klädsel: klubbjacka eller motsvarande

LOGI

Vi samarbetar med Scandic,
uppge rabattkod SHM2021 vid bokning.
Scandic Linköping City – 850 sek/enkel/
natt & 950 sek/dubbel/natt –
linkopingcity@scandichotels.com
Scandic Frimurarehotellet - 750 sek/
enkel/natt & 900 sek/dubbel/natt –
frimis@scandichotels.com
Scandic Linköping Väst – 750 sek /
enkel/natt & 900 sek/dubbel/natt –
linkoping@scandichotels.com

COVID-19

Vi följer noga SGFs rekommendationer,
vilket kan medföra förändringar i upplägget.

WELCOME – FOREIGN GUESTS!
The Swedish Society of Golf Historians welcomes you to the 23rd Swedish Hickory Golf
Championship at Linköping Golf Club on 7-8
August 2021.
Linköpings Golfklubb, Nr. 32 in Sweden.
Founded in 1945, elected to SGF in 1984.
On this classic park course, legends like Seve
Ballesteros, Nick Faldo and Bernard Langer
has played. Elite players, childrens, pensioners,
exercisers and happy beginners all gets their
challenge and enjoyment of our beautiful and
entertaining course.
When one of the club’s founders, Einar Ryn, in
September 1945 for the first time saw the area
where the golf course is now located, he only
saw cow pastures and wetlands where the fog
was dense. Even the visionary Einar Ryn could
hardly imagine how the golf course in the future
would be surrounded by roads, the university
and an industrial area with fast-growing hightech companies.
The Swedish Hickory Golf Championship will
be played in three classes:
Gentlemen, 36 hole stroke play (18+18 holes),
scratch. Cut: top 50 players
Ladies, 36 hole stroke play (18+18 holes),
scratch. Cut: top 6-9 players
Seniors (65+), 36 hole stroke play, scratch.
Cut: top 15-20 players
The Swedish Hickory Jug on Sunday 8/8 is
an 18-hole handicap competition.

To sign up for the competitions please send
an email with all your contact information, by
1 August at the latest, to info@linkopingsgk.
se . There is an entrance fee of SEK 100 for the
Championship. Membership in a recognized
golf historical society is a requirement. The
fee for The Swedish Hickory Jug is included
in entrence fee. Linköpings Golf Club offers a
discounted greenfee rate of SEK 350/700/1000
for one/two/three days of play (including a
practice day).
The Championship Dinner will be held on 7 August at 7.00 PM for a limited number of guests.
If you wish to attend, please sign up for the
dinner at the same time as you sign up for the
competition. A dinner ticket covering meal and
coffee (but no further beverages) at SEK 300
can be bought on Friday 5th of August.
Linköping Golf Club is easily accessible from
Stockholm-Arlanda Airport, about 120 minutes (220 km) by car. Take highway E4 South
straight to Linköping. Make sure to make your
hotel booking. We cooperate with Scandic, state
discount code SHM2021 (from 750 SEK pp/
night) when booking at linkoping@scandichotels.com
For more information about Linköping go to
Visit Linköping website http://visitlinkoping.se
We hope to see you at Linkoping Golf Club!
Welcome!
www.linkopingsgk.se

