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Southern Hickory Tour är ett samarbete mellan hickory-

sällskap och klubbar i södra Sverige med mål att främja golfens 

ursprungliga värderingar, locka till tävlande under opretentiösa 

former och öka det sociala umgänget med likasinnade. 

Spelschema  
 
12/5 Landskrona Hickory Challenge 
 
26/5 Ludvig Nobels Trophy, Båstad 
 
27/5 Österlen Hickory Open, Djupadal 
 
3/6 Åhus Hickory Open 
 
17/6 Flommen Memorial/Thalia Cup 
 
13/7 Falsterbo Hickory Open 
 
18/7 Lichtenstein Memorial, Torekov 
 
18/8 Kungsmarken Hickory Open 
 
2/9 Helsingborg Hickory Open, Viken 
 
8/9 Rya Hickory Open 
   
22/9 Ljunghusen Hickory Open (19-27) 
 FINAL  

Generella regler 
» Spel är endast tillåtet med träskaftade och lädergreppade 

golfklubbor med klubbhuvud från 1935 eller tidigare 
» Tävlingarna spelas enligt gällande Regler för Golfspel 
» Inga avståndsmätare (kikare, appar, klockor, etc) tillåtna 
» Vi förordar spel i tidsenlig klädsel (det är inte så komplicerat att 

ta på skjorta och slips…..) 
» Brutto- och nettoklass i OoM 
» Alla tävlingsresultat räknas in i OoM  
» Handicapsystem: exakt handicap avrundat till närmaste heltal 

(ingen slope eller justeringsfaktor används) 
» Touren förordar att banor sätts upp så att spel med 

hickoryklubbor blir trivsamt 
» Officiellt handicap och medlemskap i golfklubb ansluten till 

Sveriges Golfförbund krävs. Medlemskap i Svenska 
Golfhistoriska Sällskapet förordas men är inget tvång 

» Anmälan till tävlingar via GIT – Min golf 
 
Order of Merit 
Poäng delas ut för placering, brutto resp netto, enligt nedan tabells 
faktor multiplicerat med antal deltagare i tävlingen. 
Placering faktor Placering faktor 
1 15 6 6 
2 12 7 5 
3 10 8 4 
4 8 9 3 
5 7 10 2 
 

OoM vid årets slut baseras på den totala mängden inspelade (och 
uppräknade) poäng. Vid årets finalomgång delas 1,5 ggr poäng ut! 
Finalen är likaså en enskild tävling som är öppen för alla.  
 
Priser 
De tre högst placerade (och inte redan kvalificerade) på OoM i 
respektive brutto och nettoklass inbjuds till finalspelet i Golflinks 
Tour om anrika Tor Törnstens Pokal på Stockholms Golfklubb söndag 
den 30/9 med ett fint prisbord. Ingen anmälningsavgift eller 
greenfee, anmälan görs på Min golf. 
Anm. Lördagen den 29/9 spelas dessutom 15:e upplagan av 
Stockholm Hickory Greensome (vandringspris) med whiskyprovning 
och middag samt prisutdelning på kvällen. 
 
Betr. SHT så delas priser ut i respektive tävling samt efter finalen 
även för OoM-placeringar. 
35kr/deltagares startavgift per tävling går till prisbord OoM-finalen 
 

Deltagande klubbar 
 
Båstad, Torekov, Helsingborg, Rya, Landskrona, Kristianstad, 
Lund, Österlen, Ljunghusen, Flommen, Falsterbo 
 
Organisation 
 
Jonas Fack (TD), Tomas Tedvik (OoM), Claes Kvist, Mikael 
Langbråten, Henrik Lindahl, Klas Ohlsson 
 
Web / info 
 
OoM och tävlingsresultat samt ev annan information anslås på 
hickorygoffers.se 
Info om enskilda tävlingar återfinns på respektive klubbs 
hemsidor. Hickorykalendern för årets Svenska och 
internationella tävlingar hittas på golfhistoriska.se 
   
 

http://www.hickorygoffers.se/
http://www.golfhistoriska.se/

