HGH
HICKORY GOFFERS OF HELSINGBORG
Styrelsen för HGH lämnar nedan sin
berättelse över verksamheten 2013.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen har under året haft två (2) protokollförda styrelsemöten samt tre (3) övriga möten.
Sex nya medlemmar har antagits under året. Medlemsantalet per 31.12.2013 är således 41
gents, 8 ladies samt 2 hedersmedlemmar.
Styrelsen föreslår att årets underskott, kronor 5.836:75, avräknas mot tidigare balanserade
vinstmedel. Se vidare föreningens resultat- och balansräkning.

Verksamhetsberättelse
Tjugofyra (24) spelare gjorde upp om KM i matchspel. Henrik Peyron vann finalen mot Johan
Persson och på Bobby Jones sidan segrade Martin Mueller.
Den 16 oktober avgjordes KM i slagtävling. Vann gjorde Jonas Fack på fina 68 slag brutto.
Tvåa blev Stefan Kjell och trea blev Ove Stenbeck.
Andra upplagan av Fridlunds Eclectic vanns av Jonas Fack på 57 slag (netto).
Andra noterbara tävlingar under året
Hickoryskålen, den prestigefyllda matchen mot Stockholm, vanns även 2013 av Stockholm.
Det står nu 5 – 2 i matcher mellan lagen.
Matchen mot Falsterbo (W. Hesters Memorial) spelades på Näset och slutade oavgjort. Där
står det nu 2,5 – 0,5 i matcher till vår fördel.
Welsh Hickory Open, som spelades i nollgradigt väder och 20 sekundmeter vind i byarna var
bland det värst golfväder vi upplevt. Förutom att Jörgen Isberg från Landeryds GK vann,
placerade sig Jonas Fack 2:a, Henrik Peyron 3:a och C. Kvist 4:a.
Den 3-4 augusti avgjordes Svenska Hickory Mästerskapen på Landskrona GK i fantastiskt
sommarväder. Vi var ett dussintal spelare från HGH som ställde upp för att göra upp om
titlarna. I herrklassen tog Henrik Peyron en hedrande 3:e plats på 151 slag. Våra duktiga

damer, Monica Andersson och Julia Tedvik, blev 2:a respektive 3:a. I veteranklassen blev Ove
Stenbeck 3:a.
Helsingborg Hickory Open spelades på Viken den 1 september. En av Sveriges mest populära
hickorytävlingar som brukar vara fulltecknad redan efter några dagar. Våra egna visade var
skåpet ska stå genom placeringarna 1, 2 och 4 (Henrik Peyron, Sverker Justusson samt Ulf
Jagaeus.
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