HGH
HICKORY GOFFERS OF HELSINGBORG
Styrelsen för HGH lämnar nedan sin
berättelse över verksamheten 2015.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen har under året haft två (3) protokollförda styrelsemöten samt två (2) övriga möten.
Medlemsantalet per 31.12.2015 var 40 gents, 13 ladies samt 2 hedersmedlemmar.
Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor 1.198:-, överföres till tidigare balanserade
vinstmedel. Se vidare föreningens resultat- och balansräkning.
Verksamhetsberättelse
Magnus Sunesson och Martin Mueller visade var skåpet ska stå när Svenska Hickorymästerskapet avgjordes på Flommen i början av augusti 2015. Magnus vann klassen för
Gentlemen, två slag före sin namne Magnus Atlevi-Persson och Martin vann klassen för
Seniors (+65) tre slag före tvåan.
Tjugofyra (24) herrar gjorde upp om KM i matchspel. Claes Kvist vann finalen mot Anders
Engström och på Bobby Jones sidan segrade Niclas Anderek .
Bland damerna vann Monica Andersson KM i matchspel och May Persson vann damernas
KM i slagspel.
Den 16 oktober avgjordes KM i slagtävling. Vann gjorde Jonas Fack. Tvåa blev Magnus
Sunesson och trea blev Martin Mueller.
Fjärde upplagan av Fridlunds Eclectic vanns av Anders Engström på 35 slag, netto 29,1.
Andra noterbara tävlingar under året
Hickoryskålen, den prestigefyllda matchen mot Stockholm, vanns av HGH. Det står nu 6 – 3 i
matcher mellan lagen.
Matchen mot Falsterbo (W. Hesters Memorial) blev inställd även 2015 då Falsterbo inte fick
ihop något lag??
Lundensarna fick åter se sig besegrade mot HGH på Viken Links. Det står nu 8 – 1 i matcher
lagen emellan.

Welsh Hickory Championships, spelades som vanligt på Aberdovey i västra Wales. Jonas
Fack vann (tredje på raken?) på 80 slag brutto. Mikael Martinsson blev tre och Henrik
Peyron femma.
English Hickory Championship som traditionsenligt spelades på Rye i södra England vanns av
Stefan Kjell på fina 76 slag brutto. Stefan vann också hcp-klassen.
Helsingborg Hickory Open spelades på Viken den 30 augusti. En av Sveriges mest populära
hickorytävlingar, som brukar vara fulltecknad redan efter några dagar, vanns av Henrik
Peyron.
Årets höjdpunkt var för några av oss The Hickory Grail, matchen mellan Europa och USA,
som spelades på Baltusrol i New Jersey. Av åtta deltagande svenskar var vi fem från HGH;
Jonas Fack, Stefan Kjell, Henrik Peyron, Mikael Martinsson och Claes Kvist. Jänkarna klarade
bättre av de snabba greenerna (13 på stimpen) än oss européer varför segern denna gång
gick till USA. Revansch utlovas på St Andrews 2017.

Övriga framgångar för våra duktiga HGH-spelare;
Henrik Peyron blev trea i Bro-Bålsta Hickory Open.
Bengt Gustafson vann överlägset hcp-klassen i George Colville Memorial Trophy i Scotland.
Jonas Fack kom tvåa, samma resultat som segraren, i Danish Hickory Championships på
Rungsted samt blev trea i Scottish Hickory Championships. Han vann Hills Hickory Trophy i
Göteborg och blev trea i Kungsmarken Hickory Open i Lund samt femma i Svenska Hickorymästerskapet på Flommen.
HGH missade för första gången att ta hem segern Skånes Foursomeliga till förmån för Lunds
Akademiska GK.

Viken 2016-02-15

---------------------------------Claes Kvist, captain

--------------------------------Ulf Mossberg, sekreterare

-----------------------------Anders Engström

---------------------------------Sverker Justusson

---------------------------------Lennart Håwi

-----------------------------Johan Lindeberg

