Inbjudan till 2022-års säsong
Landskrona Hickory Club är öppen för alla historiskt- och hickorygolf
intresserade spelare oberoende av golfklubbsmedlemskap. Årsavgiften är
250 kr för medlemmar i Landskrona GK. Även spelare från andra klubbar
är som vanligt välkomna att spela och betalar då greenfee enligt följande:
200 kr för veckoträffar och för KM/Hickory Challenge (18 hål) gäller
ordinarie tävlingsgreenfee på 350 kr. För spel i matchspelsstegen gäller
vanlig greenfee med rabatt för gäst till medlem. Precis som föregående
år kommer vi att beräkna nettoresultat med 1,3 x exakt HCP samt införa
veterantee vid spel på måndagstäffarna och i KM.
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Vec k o t r ä f fe n
Varje måndag med start 25 april t.o.m. 12 september spelar vi en niohålstävling på Hildesborg
Hickory Course. Antalet speltillfällen är 20 st. med uppehåll för Golfveckan v 30. Vi startar kl.
18:05 och efter spelet sitter vi ner en stund, utvärderar de goda slagen och applåderar segraren.
Över hela säsongen spelas två skilda tävlingar:
• G rafton - pokalen tillfaller den spelare som har lägst nettoscore för sina tio bästa
måndagsresultat.
• Ture  B ruc e - priset tillfaller den spelare som har lägst eclectic resultat vid säsongens slut.

Fler

a k t iv i t e t e r

• M atchspelsmästerskap spelas med start i maj och final i slutet av augusti.
• L andskrona  H ickory C hallen ge , en nationell tävling över 18 hål på Hildesborg
Hickory Course, spelas måndagen den 6 juni som är samtidigt som Svenska Golfmuseet
återinvigs på Landskrona GK. Tävlingen ingår i ”Southern Hickory Tour 2022”. Tävlingen
spelas i netto- och bruttoklass och båda klasserna ger poäng på tourens Order of Merit.
Mer info på www.southernhickory.se
• K lubbmästerskap spelas i samband med säsongsavslutning lördag 24 september 11.00
Mästerskapet spelas i två klasser, Senior och Veteran. Guldmedalj för bästa bruttoresultat,
silver för bästa nettoresultat i respektive klass.
• H ickoryavslutnin g med  K lubbmästerskap anordnas lördagen den 24 september.
Vi börjar med Årsmöte, ärtsoppa kl. 11:00. Första start kl. 12:45. Anmälan via GIT. Middag, 		
prisutdelning och spännande traditionell Quiz på kvällen. Klubbmästerskapet spelas över 18-hål
på Hildesborg Hickory Course. Mästerskapet spelas i två klasser, Senior och Veteran. Guld-		
medalj för bästa bruttoresultat, silver för bästa nettoresultat i respektive klass. Pris även för
bästa dam netto.
• I nvigning av nya klubbhusområdet . Lördagen den 7 maj. I samband med invigningen
av det nya klubbhusområdet så kommer vi från Hickorysektionen vara delaktig i en prova på 		
aktivitet för att förhoppningsvis locka fler intressenter till vår verksamhet.

