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MOTION

avseende införande av ett hickorygolf-ID

Av den nedan framförda redogörelsen under bakgrund och belysta problem med hcp kan det konstateras att hickorygolf inte kan spelas på samma grundereller förutsättningar som golfen spelas
idag — ett merrättvisande hcp.
För att skapa det föreslås att GK skall kunna anmäla golfare med ett golf-ID att få ett hickory-

golf-ID genom att första siffran i till i tillägget ändras till en 9 - 500101-901. Ett golf-ID som endast
är godkänt för spel med hickoryklubbor.

Medett hickorygolf-ID kan tävlingar slutföras i GIT samtidigt som sällskapsronder kanregistreras,

vilket innebär att det efter en infasningsperiod åter blir intressant för alla med hcp tävlingari hick-

ory.

Hurett svenskt hickorygolf-ID skall hanteras internationellt får framtiden utvisa. Det viktiga är att
processen kommeri gång och att någon tar stafettpinnen för att värna om golfens traditioner. Vi har
ju här i Sverige en stark tradition att skapa organiserade strukturer kring nästan alla typer av aktivi-

teter.

Om extra GIT-avgift skall tas ut av CK för golfare med ett hickorygolf-ID är upptill SGF att beslut
Bakgrund
Intresset för golf med hickoryklubbor är växande. Av bilaga I framgårlite information hickorygolf
från Svenska Golfhistoriska Sällskapet -SGS. Sverige skapas hickorysektioneri golfklubbarna för att
värna om golfens traditioner. Det sker framförallt i äldre klubbar med traditioner. Genom det ökade
intresset skapas även ett intresse för att tävla.

Internationellt spelas det hickory i Västeuropa inkl. Skandinavien, Australien, Japan och USA.
Det är ju så att det saknas en samordnande organisation typ R&A för hickoryspel, vilket bl.a. bety-

der att handicapen i regel utgår från s.k. ”plåtspel” plus ett antal slag som bestäms av arrangören.
SGSharsitt regelverk och BGCSsitt. Allt utgår från att det är svårare att spela hickory jämfört med

modern golfutrustning.

Det anordnas tävlingar i Sverige i ett antal olika tourer medan SGS anordnar SM i såväl slagsspel

som match. Tävlingarna i UK arrangeras främst av British Golf Collectors” Society — BGCS - vars
verksamhet utgår från intresset för golfens historia i UK och övriga delar av världen. Sällskapets tidskrift ”Through the Green” publicerar artiklar med hög vetenskaplig höjd om golfens historia. Viktiga
händelser under året är sällskapets arrangemang av The English, Welsh och Scottish hickory chambionships. Det anordnas det nationella mästerskap i Europa. I USA finns ett stort antal State Chambionships men inget nationellt. Tävlingarna genomförs utan hcp - scratch och med hcp. Intresset inriktas på scratchspelet då spelet med hcp inte är rättvisande.
Inom hickory finns även ett s.k. Ryder Cup eller The Hickory Grail mellan USA och Europa som arrangeras i samarbete mellan BGCS och The American Hickory Society. För att undvika problemet
med hcp brukar matcherna lottas i flights — typ vara gamla A-, B- och C-klasser där man spelar utan
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hcp inom resp. flight. I år gick matchen på St Andrews medvinst för Europa och 9 av 19 spelarna
kom från Sverige.
Sverige har hållit sig väl framme i de olika internationella tävlingarna — bilaga 2.
Hcp och hickorygolf
Hickoryklubborna är inte godkända för spel enligt våra regler för registrering av ronder i GIT. Av det
följer att hcp endast kan ändras vid spel med godkända klubbor. Egentligen borde detvid registrering av hcp rond finnas en ruta som bekräftar att spel skett med godkända klubbor.

Varför räcker det inte med SGS eller BGCSreglerna för justering av hcp?

Exempel I

En ny golfare och får till slut hcp 30. Sedan bestämmersig hen att enbart spela hickory. Åren går

och spelstandarden förbättras successivt och det enda som inte förändras är hcp. Man skulle kunna

säga att personen i fråga så bra som Old Tom Morris men med 30 i hcp. En sådan personvill man

inte möta i en match spela moti en tävling.
Exempel 2
En scratchgolfare går övertill att enbart spela och kommerdå livet ut ha O hcp. Hcp tävlingar blir
inte intressant.

Kommentar
För att få det att fungera med nuvarande regelverk måste all hickoryspelare årligen spela eller registrera minst 20 ronderi GIT för att få det att fungera, vilket kan vara svårt att uppnå. Alternativet
är att registrera dåliga resultat och successivt höjas i hcp för att nå framgångar inom hickory och
förmodligen då även vid golf i andra tävlingar. Sedan har man det hcp resten av sin tid som hickorygolfare.

Avslutande kommentar
Match var den mereller mindre allena rådande formen för spel mellan två personer. Innan matchen
träffades man ofta över något drickbart för att utröna hur många slag den eller andre skulle ha i dagens match. Genom införandet av the Standard Scratch Score and Handicapping Scheme 1926 och
1932 infördes Stableford eller vad vi idag kallar för poängbogey för första gångeni en tävling. Den
spelform som är grunden i dagens WHS och den spelform som genom sina förlåtande egenskaper

passar för golf i sociala sammanhang. Genom införandet av ovanstående genomgripande föränd-

ringar skedde en förändring av golfen som skapade ett behov av alla golfare skall ha ett rättvisande
hep. Ett behov som hela tiden tilltagit och medfört en utveckling av nya hep system och nu WHS
som skall ge ett mer rättvisande hcp som visar på den aktuella spelstandarden. Nagot som alla golfare är i behov av då det skapar rätt förutsättningar för egen tävlings golf och utan singel tävlingar
utvecklas inte golfen.
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