Hur går du/ni
vidare?
Är ni intresserad av att komma
till Lundsbrunns GK för att
spela Hickorygolf tar ni kontakt
med HickoryJohan.
Om ni är ett sällskap som vill ha
lite instruktioner och hjälp meddelar ni detta också, men glöm
inte att ange ett mobilnummer
eller epost.

www.hickoryjohan.se

Lundsbrunns GK ligger i
Skaraborg med utsikt över
Kinnekulle i en naturskön
miljö. Banan stod klar 1992
och genomgår ständiga förbättringar för att tilltala alla sorters
spelare. Vi får mycket goda lovord av våra
greenfee-gäster, som ofta kommer tillbaka. Vi
har också en väl utbyggd husvagnsparkering
precis bakom klubbhuset.
Vi är kända och omtalade för vår goda service
och generösa öppettider året om.

Försäljning, renovering och
uthyrning av Hickoryklubbor

Hickorygolf
Golf som det var från
början!
Skillnaden är både liten
och stor

www.lundsbrunngk.com

Hjärtlig välkomna till Lundsbrunns GK önskar

HickoryJohan

Anette Knutsson Klubbchef på Lundsbrunn GK samt
Vinnare av Svenska Hickorymästerskapet 2011

Tfn:

Hickorygolf
Hickorygolf kallas det för att skaften
som användes från 1800-talet början
fram till ca 1935, är gjort av Hickoryträ,
är en typ av valnötsträd.
Man kan tro att golf inte var en stor grej i
början av 1900-talet. Men det var det.
Det fanns klubbmakare, som producerade ca 2000 klubbhuvuden per vecka
(George Nicoll, Tom Stewart).
Klubbhuvudena smiddes fram av smederna på fabrikerna och såldes sedan till
de Pro’n som jobbade ute på klubbarna.
Det var Pro’n som skaftade och greppade
klubban till kundens anpassning.
Customfitting alltså! Det finns ofta
många olika stämplar på ett klubbhuvud,
t ex klubbmakarens,
Pron’s, modell samt
klubbnamn.
Klubborna
blev inte
numrerade
förrän på 1930-talet. Från början har de
konstiga namn som ingen egentligen riktigt vet var de kommer ifrån .

Hickorygolfen idag!
Det finns ett ökat intresse av att prova på Hickorygolf. Min amatörmässiga slutsats är att tekniken idag har gått så långt att det inte finns skillnad i känslan i klubban vid ett bra respektive dåligt slag. Hickorygolfen har en känsla i sig. Det
är just denna
känsla som gör
hickorygolfen
så speciell och
rolig. Man
skrattar åt de
dåliga slagen
istället.

Hur spelar man
Hickorygolf?
Golfen spelas precis som vanligt. Jag
brukar rekommendera att svinga lugnare, ca 80% av
normalsvingen. Ni
bör även att tänka
strategiskt dvs att
spela med banan
inte mot banan.
Dessutom brukar jag rekommendera att
man spelar på lågkompressionsbollar
för att få ut lite extra längd.

Driver eller Brassie

ca 200 m

När man kommit så långt att det är dags
att tackla banan finns följande rekommendationen:

Mid iron (Järn 5)

ca 150 m

•

Svinga lugnt

Mashie (Järn 7)

ca 135m

•

Tänk strategiskt

Mashie Niblick (Järn 9)

ca 110 m

•

Undvik hinder

Niblick (Wedge)

ca 75m

•

Chansa inte

•

Ha roligt

Ett startset har följande klubbor:

Putter

Jag rekommenderar ofta en Driving iron
också som man slår ca 175m med.

Enjoy the true game of golf!

