
Kongsvingers Golfklubb inviterer den 27.- 28. august til 
Internasjonal Hickory Turnering. 

Liermoen Hickory 
Golf Tournament 2022

Foto: Asle Rånå



10:00 - 14:30   Liermoen Hickory Invitational
        Individuell slagkonkurranse 18 hull 
        m/ hickory hcp.

15:00      Premiering og lunch før avreise. 

Dag 2. 28.augst 2022

10:00          Velkommen / turneringsinfo.

11:00 - 17:00  Peter Nordwall’s Hickory Challenge
        Stableford 18 hulls parturnering m/ hickory hcp.
        Greensome Foursome, front 9

13:30 - 14:30  Lunch

        Four ball – Best ball, back 9

19:00 - 23:0019:00 - 23:00  Golfhistorisk festmiddag inkl. premiering.

Dag 1. 27.augst 2022.

Program



1.  Turneringen er åpen for norske og utenlandske spillere med offisielt  
  handicap og med registrert medlemskap i golfklubb.
2.  Spill er kun tillatt med treskaftede golfklubber m/ lærgrep og      
   klubbehoder fra før 2. verdenskrig, i opprinnelig eller renovert stand.  
3.  Det forventes at deltagerne er kledd i tidsriktig bekledning. 
4.  Turneringen spilles etter R&A’s regler for amatørstatus, men       4.  Turneringen spilles etter R&A’s regler for amatørstatus, men       
  moderne hjelpemidler som avstandsmålere (GPS, laser, kikkert etc.)   
  er ikke tillatt.
5.  Herrer spiller fra blå tee og damer fra rød tee.
6.  På to av banens lengste hull tildeles damer et ekstra slag.  
  Dvs. at hull 3 og hull 12 spilles som par 6 hull for damer.
7.  Hickory hcp: Spillerens offisielle hcp + 40% hickory tillegg og       7.  Hickory hcp: Spillerens offisielle hcp + 40% hickory tillegg og       
  avrundes opp eller ned til nærmeste heltall.  Banens slope rating    
  benyttes ikke. 
8.  Plukk opp ballen etter maks 10 slag pr. hull og dette noteres i       
   scorekortet.

Turneringsbestemmelser



Lørdagen den 27. august kl. 19:00 arrangeres det en 4 retters festmiddag 
i golfklubbens selskapslokale m/ premieutdeling og underholdning. 
Middagen er forbeholdt turneringens deltagere med ledsagere, men er 
også åpen for øvrige klubbmedlemmer m/ gjester. Påmelding til 
festmiddagen gjøres senest 17. august og gjerne ifm. påmelding til 
turneringen.

Pris for ikke spillende gjester: 
kr. 450,- for velkomst drink, 4 retters middag inkludert dessert og kaffe.kr. 450,- for velkomst drink, 4 retters middag inkludert dessert og kaffe.

Øvrige drikkevarer blir for den enkeltes regning.

Festmiddag

Dag 1:  Turneringsavgiften er kr. 700,- inkludert greenfee og festmiddag.
Dag 2:  Turneringsavgiften er kr. 300,- inkludert greenfee.

Turneringsavgift



Påmelding



FESTNINGEN HOTELL & RESORT

Overnatting



SIGERNESSJØEN FAMILIECAMPING

VINGER HOTELL

KONGSVINGER BUDGET HOTEL

Overnatting



Vi er stolte av å presentere en av nordens beste skogsbaner, en 
fullverdig 18 hulls golfbane i et vakkert skogsterreng omgitt av åpne og 
lyse furumoer, tilrettelagt og bygget under ledelse av den svenske 
banearkitekten Peter Nordwall og hans beskrivelse av området er:

«I løpet av mine år som golfspiller og golfbane-arkitekt har jeg i «I løpet av mine år som golfspiller og golfbane-arkitekt har jeg i 
Skandinavia ikke sett et område som har så fine og naturlige 
forutsettninger for en førsteklasses golfbane som på Liermoen.  
Topografi og jordsmonn minner meg mye om de ondulerte sanddynene 
langs kysten av Storbritania og de sandbaserte hedene sydvest for 
London».

Velkommen til Liermoen og 
Kongsvingers Golfklubb.

Foto: Lasse Svenson



Banen byr på stillhet, naturopplevelser og utfordringer for spillere på alle 
nivåer, og med god plass mellom de enkelt fairways.  Det finnes ingen 
out of bounds markeringer og det er tilnærmet umulig å oppleve en 
plugget ball på fairway pga. områdets naturlige drenering. De fleste 
baner har noen få hull som kan karakteriseres som signaturhull, men på 
Liermoen har du mange  å velge mellom  når du skal velge ditt 
favoritthull.  Den er stemt fram i regi av World Golf Award som Norges 
beste golfbane i 2021 og totalt hele 7 ganger.

Kongsvingers første golfklubb ble opptatt av Norges Golfforbund i 1988 Kongsvingers første golfklubb ble opptatt av Norges Golfforbund i 1988 
og hadde sin første par 3 / 9 hullsbane på dyrket mark i Liermoens 
nærområde.  Grunnet økonomiske problemer ble  Kongsvinger 
Golfklubb reetablert i 2011/-12. Nåværende golfbanens  første 9 hull ble 
åpnet for spill i 2005 og de siste 9 ble åpnet i 2009. Den består av fem par 
3 hull, åtte par 4 hull og fem par 5 hull.  Banens totale lengder er:  6248 
mtr. fra hvit tee, 5833 mtr. fra gul tee, 5417 mtr. fra blå tee og 5121 mtr. fra 
rød tee.rød tee.



Den Wingerske Kongevegen er en del av den gamle transportsåren 
mellom Christiania (Oslo) i Norge og Stockholm i Sverige.  Fra 
Kongsvingers bygrense leder den Wingerske Kongevegen forbi 
furumoen kalt Liermoen som ligger nedenfor Lier Gård. Gårdens historie 
kan  føres tilbake til bronsealderen (550 – 1050 e.kr.).  Kongsvinger 
Festning var gjennom mer enn 200 år en del av forsvaret mot Sverige og 
den viktigste delen i det framskutte forsvaret var Lier Skanse, som lå 
perfekt i terrenget til forsvar mot et svensk angrep mot Kongsvinger.

Lier Gård har også vært åsted for trefninger mellom norske og svenske Lier Gård har også vært åsted for trefninger mellom norske og svenske 
styrker flere ganger, senest i 1808 og 1814, og er omkranset av 
skyttergraver fra denne tiden (Lier Skanse).  I 1808 tapte nordmennene 
og Lier  Skanse ble besatt av svenske tropper, men Kongsvinger 
Festning forble ubeseiret.  Sommeren 1814 angrep svenskene igjen, men 
denne gangen ble de nedkjempet.  Denne treffning var medvirkende til 
at den Svenske Kronprins Karl Johan tilbød våpenhvile framfor fortsatt 
kamp. I 1905 da forsvaret var mobilisert i forbindelsen med 
unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige var det utstasjonert store 
styrker på Lier Gård.  

Det Norske Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) har 
gjennskapte to historiske spill om trefningene på Lier Skanse, i 2008 og 
2014, utstyrt med autentiske uniformer, utstyr og våpen med deltagere 
fra skandinaviske krigshistoriske foreninger.

Liermoen – på kulturhistorisk grunn.



The golf club was for the first time founded in 1988 and the present golf 
course is located on Liermoen, and is designed by the well-known 
Swedish golf architect Peter Nordwall. The front 9 was opened in 2005 
and the back 9 in 2009.  

Peter quotes: “In all my years as a player and architect, have I never Peter quotes: “In all my years as a player and architect, have I never 
come across an area in Scandinavia better equipped for a first class 
championship golf course.  The topography and the sandy soil reminds 
me of the undulating dunes of sand along the south coast of England 
and the sandy areas of heather southwest of London, where you find 
some of the most fascinating and the best golf courses in the United 
Kingdom.” 

Kongsvinger Hickory Committee welcomes you to the 2nd Hickory Golf 
Tournament in modern times in Norway at Kongsvingers Golf Club.  

The 27th – 28th of August 2022.

A short summary in English 
for our foreign guests



The 18 hole golf course has been developed into a stunning course with 
lush undulating fairways cut through a natural pine forest with tall 
slender trees that surrounds every fairway.  Each hole has its own room 
in the forest with its own character and challenge. Playing the golf 
course is like having a private walk in the pine forest of Liermoen, with 
no out of bounds or plugged balls on the fairway.

Kongsvinger Golf Club is located 80 km east of Oslo Airport (OLS), the Kongsvinger Golf Club is located 80 km east of Oslo Airport (OLS), the 
main airport of Norway and 30 km from the Swedish boarder.

Liermoen is located on historical ground of great impotence for the Liermoen is located on historical ground of great impotence for the 
independent Norway as of today and is located along the ancient main 
road between Christiana (Oslo) in Norway and Stockholm in Sweden. 
Liermoen is the forest surrounding the Lier Estate witch can be traced 
back to the Bronze Age (550 – 1050 a.c.).  Kongsvinger Fortress have 
been for over 200 years a part of the Norwegian defense against  
Sweden and the fortress most important forward defense was Lier 
Bastion located on the Lier Estate.  Several war battles have taken place 
her and the Norwegian Defense, Department of Culture and Tradition  
(FAKT) have recreated to historical war battles from 1808 and 1814 in 
2008 and 2014 on Lier Bastion, Liermoen. Sweden conquered us and 
occupied the Lier Bastion in 1808 and in 1814 we won and pushed the 
Swedish forces back across the border. In 1905 the Norwegian Defense 
had forces positioned at Lier Bastion during the negotiations with 
Sweden for a free and independent Norway. Sweden for a free and independent Norway. 





Requested playing partner day 1

Name: ________________________________________ 

Player

Name: _________________________________________ 

Address: _______________________________________ 

Post/ Zip Code: __________ 

Telephone: _____________ 

E-mail: ________________________________________ 

Special dietary: _________________________________ Special dietary: _________________________________ 

Golf Club: ______________________________________ 

Official WHS-HCP: ____ 



Day 1 
Tournament fee incl. green fee and dinner NOK 700,-
Dinner only NOK 450,- 

Day 2
Tournament fee incl. green fee NOK 300,-

Non player / Guest

 Name: _________________________________________ 

Address: _______________________________________ 

Post/ Zip Code: __________ 

Telephone: _____________ 

E-mail: ________________________________________ 

Special dietary: _________________________________ Special dietary: _________________________________ 


