Svenska Golfhistoriska Sällskapet
och
Västerås Golfklubb
inbjuder härmed till det 20:e

SVENSKA
HICKORYMÄSTERSKAPET
5-6 augusti 2017

Martin Helén initiativtagaren till Västerås GK tillsammans med Birgit Brück
och två caddies framför klubbstugan. Bilden är tagen 1943.

Flygfoto från 1950. I vänstra kanten syns svartån.
På bilden kan två greener urskiljas.

MÄSTERSKAPSTÄVLINGARNA
Herrar: 36 hål slagtävling scratch
Damer: 36 hål slagtävling scratch
Seniors: 18 hål slagtävling scratch

SVENSKA HICKORYKANNAN
18 hål slagtävling med handicap

För mer information besök www.shm2017.se
eller e-posta förfrågningar till info@shm2017.se

Scorekort 1963 (Tack till Svenska Golfmuseet)

Välkommen till Västerås Golfklubb
Den 10 oktober 1931 bildades Västerås Golfklubb med 27 medlemmar. Inträdesavgiften var 100 kronor
och årsavgiften 50 kronor. En 3-håls golfbana anlades på Flygflottiljens F1:s område. År 1933 byggdes
banan ut till 9 hål och 1934 blev man som klubb nr 16 medlem i Svenska Golfförbundet.
Ivar Behring var klubbens ordförande och vintern 1947 kläckte han tillsammans med stadsbyggnadschefen idén med Bjärby egendom som plats för den nya banan. Som banarkitekt anlitades Rafael Sundblom.
Den nya 9-håls banan invigdes i september 1949.
Banan byggdes ut till 18 hål och invigdes september 1962 och har därefter byggts om ett flertal gånger.
Banan är en parkbana, med vissa höjdskillnader så att du får spela både uppför, nerför och ibland på
skrå. De flesta greener är relativt små, upphöjda och omgivna av ett flertal bunkrar som gör inspelen
utmanande. Banan anses av många väl avpassad för hickorygolf.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Svenska Hickorymästerskapet (SHM) är öppet
för svenska och utländska spelare med officiell
handicap. Medlemskap i Svenska Golfhistoriska
Sällskapet (SGS) eller dess motsvarighet utomlands är dock ett krav.
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 moderna avståndsmätare
användas oavsett vad som sägs i värdklubbens
lokala regler.
Herrar, damer spelar 36 hål och seniors 65+ spelar
18 hål. Max 130 deltagare i SHM totalt. Preliminärt
max 90 herrar, 15 damer och 25 seniors. Prel. 50
bästa herrarna (+ delat resultat) och de 6-9 bästa
damerna går vidare till söndagens rond.
Vid ev. överanmälan stryks de med högst handicap.

Max 50 deltagare i Svenska Hickorykannan.
Anmälan till denna kan även göras i klubbens
reception senast den 5 augusti kl. 18.00. Vid ev.
överanmälan stryks de sist anmälda.

PROGRAM
Lördag 5 augusti
07:00 Första start. Blandad startordning Herrar,
Damer, Seniors. 18 hål — rond 1
19:00 Prisutdelning Seniors följt av mästerskapsmiddag i klubbhuset.
Söndag 6 augusti
07:00 Första start. Blandad startordning Herrar,
Damer, 18 hål - rond 2, samt Svenska Hickorykannan, 18 hål.
17:00 Prisutdelning Herrar och Damer samt
Svenska Hickorykannan.

För mer information besök www.shm2017.se
eller e-posta förfrågningar till info@shm2017.se

ANMÄLAN

BETALNING

Anmälan till SHM-tävlingarna görs senast den 21
juli.
Svenska spelare anmäler sig på Min Golf via www.
golf.se.
Spelare från utlandet anmäler sig per
e-post till anmalan@shm2017.se eller på formuläret på hemsidan www.shm2017.se

Betalning av startavgift samt greenfee görs antingen via BankGiro: 808-7140 eller
Swish: 123 225 82 59.

AVGIFT

Lördagen den 5 augusti kl. 19.00 arrangeras den
traditionella mästerskapsmiddagen i klubbhuset.

Startavgift 100 kr. Dessutom krävs medlemskap
i SGS eller, för utländska spelare, i annat lands
nationella golfhistoriska sällskap för att få delta.
Årsavgiften 2017 på 200 kr ska vara inbetald till
SGS senast den 21 juli.
Mer information på www.golfhistoriska.se
Startavgift för Svenska Hickorykannan: 100 kr.

GREENFEE
Greenfee gällande under tävlingsdagarna vid
betalning i förskott:
• en dags spel 250 kr
• två dagars spel 500 kr
• tre dagars spel 750 kr (inkl. valfri inspelsdag).

Viktigt att ni märker er betalning med SHM2017
samt namn.

MÄSTERSKAPSMIDDAG

Anmälan till middagen senast den 21 juli i samband med anmälan på www.golf.se, anmälan är
bindande.
Pris 380 kr för fördrink, trerätters middag och kaffe men exkl. måltidsdryck. Betalning ska ske innan
första start på lördag.
Antalet deltagare i mästerskapsmiddagen är av
platsskäl begränsat till 120 personer.
Klädsel: klubbjacka eller motsvarande

Betalning av greenfee på speldagarna 400kr/dag

Flygfoto över golfbanan, bilden är troligtvis tagen någon gång på tidigt 50-tal. Dagens klubbhus ligger på kullen mitt i bilden.
Ladan nere i högra hörnet är i dag 18:e hålet. Huset ovanför ladan är i dag 9:de green.

För mer information besök www.shm2017.se
eller e-posta förfrågningar till info@shm2017.se

LOGI
Vi samarbetar med Elite Stadshotellet, uppge rabattkod SHM2017 vid bokning.

ÖVRIG INFORMATION
I år firar Västerås många jubileer(vasterasjubileumsar.se) så boka hotell i god tid.
Ett axplock av Västerås jubileer 2017: ICA 100 år, H&M 70 år, Stiftsbiblioteket 700 år, Västerås domkyrka
500 år, Pizzan i Sverige 70 år, Elite Stadshotellet Västerås 110 år
Övrig information kan ni hitta via Visit Västerås hemsida http://visitvasteras.se

IN ENGLISH FOR OUR FOREIGN GUESTS
The Swedish Society of Golf Historians welcomes you to the 20th Swedish Hickory Golf Championship at
Västerås Golf Club on 5-6 August 2017.
The golf club was founded on 10 October 1931 by 27 founder members. Three holes were laid out on an
airbase field. Two years later the course was extended to nine holes. In 1949 the club moved to its current
location where a new 9-hole course was opened. It was extended to 18 holes in 1962.
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+), 18 hole stroke play, scratch
• There will also be an 18-hole handicap competition, The Swedish Hickory Jug, on Sunday, 6 August.
To sign up for the competitions please send an email with all your contact information, by 21 July at the
latest, to anmalan@shm2017.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 also SEK 100. Västerås Golf Club offers a discounted greenfee rate of SEK 250/500/750 for one/two/
three days of play (including a practice day).
The Championship Dinner will be held on 5 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 a welcome drink, a three-course meal, coffee (but no further beverages) at SEK
380 can be bought on Friday 4th of August.
Västerås Golf Club is easily accessible from Stockholm-Arlanda Airport, about 70 minutes(110 km) by car.
Take highway E18 and in Västerås take exit “Vallbymotet” and follow the sign Västerås GK to the right.
Make sure to make your hotel booking in good time. We cooperate with Elite Stadshotellet, state discount
code SHM2017 when booking.
For more information about Västerås go to Visit Västerås website http://visitvasteras.se
We hope to see you at Västerås Golf Club! Welcome!

Västerås Golfklubb
Bjärby
724 80 Västerås
Sweden

www.vasterasgk.se
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