Årsrapport, Hickory komitèen 2019

Idrettslag

Kongsvingers Golfklubb & Liermoen Hickory Golfers

Regnskap for 2019
Utgifter
Liermoen Hickory Invt, 2019
- Greenfee / startsavgift
- Premier
- Markedsføring
Norsk Golf
Golfsiden.no
- Div. reklamematr.
Visittkort,
klistremerker etc.
- Dansk flagg
- Spons overnatting /
matservering
Innleie av Hickory golfsett
Innkjøp av Hickory sett for
gratis utlån, 2 sett
Norges Golfforbunds delegat,
EAGHC 2019, Nederland
Utstillings monter med
historisk golfutstyr,
Aamodtgården, Kongsvinger
Totalt

Sum
(kr.)
8.100
7.200
10.000
5.000
4.340
724
3.338
1.934

Inntekter

Sum
(kr.)

Egenfinansiering:
Kongsvingers Gofklubb

11.200

Annen finansiering:
Norges Golfforbund
Privat sponsor

6.000
17.702

Kvgr kommune,
kultur og utviklingsmidler

35.000

Totalt

69.902

9.000
10.266
10.000
69.902

EAGHC 2019, European Association of Golf Historians and Collectors, årsmøte 2019
Øvrige reisekostnader og dugnadsarbeid er ikke inkludert i regnskap for 2019, da dette er en
miks av nettverksbygging, markeds- og erfaringsoverføring samt private interesse.

Kongsvinger / 31.10.2019
___________________________
Sted/dato
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Beskrivelse av hva midlene er brukt til:
Kongsvingers Golfklubb hickory komitè:
Komitèen har arbeidet for å skape / utvikle nye tiltak og aktiviteter på Liermoen og derved
profilere Kongsvinger på en positiv måte. Komitèen har arbeidet for å gi golfinteresserte et
nytt tilbud nasjonalt og internasjonalt. Fremme hickory golf og golfens historie. Ivareta lokalt
og nasjonalt golfhistorisk materiale. Anskaffet 2 sett med historiske golfklubber som er til
gratis utlån for spill i Kongsvinger. Har arrangert og deltatt i nasjonale og internasjonale
historiske golfturneringer. Opparbeidet lokal kunnskap om reparasjon og vedlikehold av
hickory golfklubber og annet tilhørende utstyr.
Hickory golfens tidsperiode er fra golfens opprinnelse og fram til ca. 1935, hvor stålskaft ble
allment benyttet og erstattet interessen for golfklubber med skaft av tre.
Golfspill med antikavarisk utstyr er nå etablert i alle Skandinaviske land og hvor Norge med
Kongsvinger er med fra i år. I 2020 vil det bli arbeidet med å få etablert et miljø/gruppe
hickory golfere på Østlandet og en Nordisk Hickory Match serie i samarbeid med Finland,
Sverige, Danmark og Norge.
Kongsvingers Golfklubb og hickory komitèen er nå representert i The European Assosiation
of Golf Historians and Collectors (hvor vi representerte Norge og Norges Golfforbund 16-18.
09.2019), The British Golf Collectors Society, Svenska Golfhistoriska Sällskapet og nå som
nytt assosiert medlem av Norges Golfforbunds golfhistoriske faggruppe.
Hickory komitèen har videre vært representer på følgend turneringer i 2019:
12.05. Sverige, Gislavd, IGK, Isaberg Hickory Open.
18.05. Danmark, Helsingør, Asserbo GK, The Danish Hickory Open.
08.06. Sverige, Stokholm, B-B GK, Stig Helmers Hickory Turnament.
09.06. Sverige, Stokholm, B-B GK, Bro-Bålsta Hickory Open.
13-14.07. Norge, Kongsviger, Kvs GK, Liermoen Hickory Invitational.
03-04.08. Sverige, Falkenberg, FGK, Svenska Hickory Mesterskapet.
18.08. Nederland, Bleijenbeek, BGC, Europeisk Hickory Mesterskap.
12.10. Sverige, Landskrona, LGK, Svenska Golfmuseets Hickory Finale.
Noe av hensikten med å delta på disse turneringer har vært å etablere nettverk og fremme vår
neste turnering, Liermoen Hickory Invitational 2020. Basert på meget gode tilbakemeldinger
vil derfor turneringen bli tilnærmet lik årets arrangement, hvor fokuset vil bli på Kongsvinger
Festning som overnattingsted og golfbanen på Liermoen for golfspill over 2-3 dager, den 10.12.juli 2020.
Liermoen Hickory Invitational 2019, rapport:
Dag 1 var innspillsdag og deltagelse i en sosial 9 hulls greensome turnering, vi aksepterte spill
på bane samme dag før denne turnering og greenfee dekket fritt spill hele dagen. De som
deltok i greensome turneringen (front 9) kunne også fortsette å spille back 9 om ønskelig.
Turneringspillet var ikke HCP tellende siden det ble benytte Hickory HCP i stedet for NGFs
ordinære spillhcp (baser på banens slopeverdi) og m/ R&A golf ruels of 1912 som ble
benyttet. Hickory Greensom hadde 8 startende par, 6 norske og 10 svenske / 1 yngre jr. og 15
seniorer, 4 damer og 12 menn.

Årsrapport / Kvs GK / Hickory komitèen 2019

2

Resultat: 1.pl. norsk/svensk, Johan (Hickory Johan) Arnerfors/Daniel Larsson 34 slag nto.
2.pl. svensk, Robert Leonardi/Anders Knutsson 42 slag nto. 3.pl. svensk, Ylva
Nilsson/Anders Skoglund 42 slag nto. 4.pl. svensk, Britta Nord/Michael Edin 42,5 slag nto.
Festmiddag m/viltbuffè, grill indrefillet av elg, hjort og villsvin bl.a. Under middagen var det
golfhistorisk foredrag om golfklubbens utvikling av Leif Einarsson og fremvisning av
skjeldne golfklubber fra hans private samling. Historiske tilbakeblikk av vår banearkitekt
Peter Nordwall, orientering om Kongsvinger-regionens antatt første golfer, Evelyn Hannah
Løvenskiold f. Egeberg (1898-1972) og en informasjon av Liermoens historie v/ Claus
Mæland.
Dag 2 var dagen for helgens hovedturnering, Liermoen Hickory Invitational 2019, Norges
første internasjonale hickory golfturnering i nyere tid. Individuell slagkonkurranse over 18
hull m/ Hickory HCP og m/ R&A golf ruels of 1912. Under dagens turnering hadde vi et par
byger m/"trope-regn" uten at det hadde noen nevneverdige konsekvenser for spill eller
spilleforholdene. Turneringen hadde 18 startende, 6 norske og 12 svenske / 1 yngre jr. og 17
seniorer, 4 damer og 14 menn.
Resultat damer, samme resultat bto./nto.: 1.pl. Britta Nord (S) 97/81 slag, 2.pl. Ylva Nilsson
(S) 130/96 slag, Wenche Narvesen (N) 132/98 slag.
Resultat herrer, bto. slag: 1.pl. Robert Leonardi (S) 81 slag, 2.pl. Urban Svanberg (S) 83 slag,
3.pl. Michael Sahlin (S) 84 slag, 4.pl. Johan Arnerfors 87 slag.
Resultat herre, nto. slag: 1.pl. Robert Leonardi (S) 66 slag, 2.pl. Urban Svanberg (S) 73 slag,
3.pl. Johan Arnerfors 74 slag, 4.pl. Michael Sahlin (S) 75 slag.
Robert Leonardi ble turneringens hovedvinner med laveste bto. score og får sitt navn gravert
inn på vandreprisen, Henry Cotten's Jigger, som oppbevares i Kongsvingers Golfklubbs
lokaler.
Bilder / markedsføring. Vi hadde besøk av en lokal fotoklubb, Grenseland Fotoklubb, som tok
masse bilder for oss på dag 1, lørdag. Dag 2, søndag, da var lokalavisen (Glåmdalen) her og
tok bilder etc. med etterfølgende reportasje i avisen. Det samme var Norsk Golf v/
Aleksander Ottersen Mile, ansatt i NGF og med stor reportasje i september-utgaven av
magasinet Norsk Golf (som ble sendt ut til alle registrerte golfspillere i Norge). Reportasje fra
turneringen m/bilder er også lagt ut på www.golfsiden.no.
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