
Golfhistoriearbete British Open 
 

British open eller The open Championship som golftävlingen brukar kallas är världens äldsta 
golftävling. The Royal and Ancient Golf Club of ST Andrews i förkortning R and A är sedan 1920 
ansvariga för tävlingen som för första gången spelades 1860 på Prestwick på den skotska västkusten. 

The Open ingår i en av de fyra majors som spelas för herrar varje år och tävlingen spelas i alltid på ett 
fåtal utvalda linksbanor i Storbritannien. Tävlingen spelas i juli och det är den tredje majortävlingen 
för året efter The Masters och US open och den spelas innan den sista PGA Championship. 

Europatouren har alltid klassat The Open som en officiell tävling, fast det har inte PGA touren gjort. 
Det tog ända till 1995 innan tävlingen kunde räknas in som en PGA tourtävling och i med det komma 
med på penninglistan i touren. 

Som jag nämnde så spelades tävlingen för första gången 1860 på Prestwick i Skottland. Det klassades 
som en invigningstävling för endast professionella golfspelare. Startfältet det året bestod av endast 8 
spelare och tävlingen spelades och avgjordes på en dag på Prestwicks 12 hålsbana, där spelarna 
spelade 3 varv. Vinnaren det året var Wille Park som vann på 174 slag över legendaren Tom Morris. 
Året därpå öppnades tävlingen dock upp för amatörer och det året bestod startfältet av 10 proffs och 
8 amatörer. Men det kom att dröja till 1885 innan tävlingen samlade fler än 50 deltagare.  

Idag spelas tävlingen över 72 hål med en cut efter 36 hål. Deltagarantalet är i nuläget 156 startande, 
så startfältet har mer än tre dubblats sen den tiden. 

Priset till vinnaren i början av tävlingen bestod inte av någon buckla. Det du vann var ett rött 
läderbälte med silverspänne. Det bältet kallas The Champions Belt. I de tre första tävlingarna var det 
de ända du vann, men 1863 instiftade man en prissumma på 10 pund som något år senare höjdes till 
50 pund. Den prissumman delades då upp mellan andra tredje och fjärde bästa proffsspelare medan 
då vinnaren fick behålla The Champions Belt ett år. 1863 vann Tom Morris den äldre och fick då en 
prischeck på 6 pund som vi kan sätta i ett perspektiv till en vinst 2004 som låg på 720 000 pund.  

Tävlingen om mästarbältet höll på några år och de tre sista åren vann Tom Morris alla i rad, men år 
1871 fick tävlingen ställas in för att det inte fanns något vandringspris att spela om. Då förenade sig 
ST Andrews med Musselburgh och Prestwick och satte upp ett nytt vandringspris som lever kvar än 
idag. En silverkanna med namnet The Claret Jug.  

År 1871 i samband med bytet så går då även R och A och The Honorable Company of Edinburgh 
Golfers in som de huvudsakliga organisatörerna. 

År 1892 fördubblas tävlingens hål från 36 till 72 och då höjdes prissumman till 100 pund. I takt med 
det växande antalet spelare infördes en cut 1898 efter två rundor som fortfarande används idag. 
1920 övertog R and A hela ansvaret för tävlingen och det har de haft sen dess. 

 

Som ett komplement till de låga prissummorna i början av tävlingens historia arbetade både proffsen 
och amatörerna som greenkeepers, klubbtillverkare och caddies vid sidan av proffslivet för att 
försörja sig. The Open har alltid dominerats av proffs och amatörer har endast segrat i tävlingen 6 
gånger i historien. Den siste amatören som vann tävlingen var Bobby Jones som 1930 i och med 
vinsten på The Open fullbordade sin grand slam det året. 



Hur kvalificerar man sig då till The Open? 

Jo, tävlingen är öppen för alla spelare som ligger på världens golfrankinglistor. Kvalificeringen till 
tävlingen sker på ett förkval under 1-2 dagar i Afrika, Asien, Oceanien, USA, Europa och ett i 
Storbritannien. Från detta kvalet kvalificerar sig 48 spelare till tävlingen av 156 platser. Men det finns 
också 29 kategorier där de övriga spelarna kan direktkvalificera sig in i tävlingen. Så här lyder några 
av dem.  

1. Spelarna på de 10 första placeringarna i The Open året före 
2. Tidigare The Open-vinnare som är högst 65 år dagen före tävlingen 
3. De 50 första spelarna på golfens världsranking vecka 22 
4. De 20 första spelarna på PGA European Tours Order of Merit året före 
5. Vinnarna i PGA Championship innevarande år och två föregående år 
6. Spelarna som ligger på placeringarna 1–3 på PGA European Tours Order of Merit 

innevarande år med prispengarna till och med PGA Championship. 
7. Vinnarna i US Open de fem senaste åren inklusive årets tävling 
8. Vinnarna i The Masters Tournament de senaste sex åren inklusive årets tävling 
9. Vinnarna i USPGA Championship de fem föregående åren 
10. Vinnarna i USPGA Tour Players Champions de senaste tre åren inklusive innevarande år 
11. De 20 bästa spelarna på USPGA:s penninglista föregående år 

 

Tävlingen har än så länge spelats 147 gånger och i år spelas tävlingen den 148 gången på Royal 
Portrush på Nordirland. Många kända och berömda golfbanor har genom åren arrangerat tävlingen 
och ST Andrews ha haft tävlingen 29 gånger och Prestwick 24 och The Honorable Company of 
Edinburgh alltså Muirfield har haft den 16 gånger.  

Spelare som Arnold Palmer, Tom Watson, Seve Ballesteros, Tiger Woods och Gary Player är bara 
några som har vunnit denna tävling. Vinnaren utnämns då till The Champion golfer of the year och 
det är en av alla golfspelares stora drömmar att få ta emot The Claret Jug och bli inskriven i 
historieböckerna. 

Personer som inte har vunnit tävlingen kan dock ha skrivit in sig i historieböckerna ändå. En av dem 
är Matteo Mannasero italienaren. Han har rekordet för yngsta spelaren någonsin att vinna 
silvermedaljen i tävlingen endast 16 år och 3 månader gammal. Han fick då också möjligheten att 
spela två ronder med Tom Watson vilket han själv beskriver som en magisk upplevelse. 

En annan person som också har skrivit in sig i historieböckerna och som inte har vunnit än är 
sydafrikanen Branden Grace. 2017 sköt han en 62: a på Royal Birkdale vilket tecknades som den 
lägsta rundan i en major någonsin. 

Den inte för så länge sedan världsettan Justin Rose upptäcktes som amatör i just The Open då han 
1998 sänkte ett slag på artonde hålet för att dela fjärde platsen. Veckan efter blev han proffs men 
det tog ett år innan hans riktiga karriär tog fart. The Open har öppnat många dörrar för många 
golfspelare och är i dag ett av det kändaste sportevenemang runt om i världen.  

Tack så mycket för att ni lyssnade 
 

 



 

 


