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Vår nya tidning

-

kan vi rcikna med den i framtiden?
De flesta golfklubbar har nu blivit sä
stora att det riskerar att bli problem
med kommunikationen både mellan
medlemmarna och mellan stYrelsen
och medlemmarna.

Detta första provnummer av

en

klubbtidning fyller därför ett låinge
ndrt behov. I många år ha försöken att
starta en tidning stupat på svårigheten

att finna skrivkunnigt folk, som vill
hålla i den. Vi hoppas därför nu att
Du, som just nu håller i den, iir läskunnig och hör av Dig med synPunkter. Hjåilp oss att finna rätt form På
tidningens innehåll.
Vi tror att den bör komma ut 4 ggr
om året och att den skall distribueras
med ett ex per hushåll. Den skall vara

självbtirande ekonomiskt och vi dr
därför helt beroende av annonsörernas
välvilja vilken ha varit stor betr

detta nurnmer (Tack!) Det måste
kanske understrykas att tidningen i
forsta hand skall vara en källa för information och ej för inkomster till

Naturligtvis också synpunkter på tidningen, men all negativ kritik på tid-

nuter att försöka peta upp bollen med
klubban på en fin tuva. Och observe-

Till de som nu engagerat sig i uppgif-

ningen eller dess medarbetare kommer

ra, när man en gång placerat bollen,

ten att skapa detta forum - Eivor och
Arne Härner och Gunnar Ljungberg vill styrelsen uttala ett varmt tack. Om

att betraktas som ovederhäftig

de skall finna lust att fortsätta med
arbetet dr det emellertid väsentligt att
Du medverkar på ett eller annat sdtt.

Hör rrv Dig och tyck till!

Arne Hcirner:
arbete för klubben och det fanns

många olika sysslor att välja mellan,
såsom rensa dammar, sopa vagnboden, måla, bli s k hålviird mm. Men
det stod också, att klubben eventuellt
skulle få ett medlemsblad, en klubbtidning. Min hustru Eivor och jag antecknade oss på listan och bara så diir i
förbifarten ndmnde jag för intendenten
- en uppmiirksatn man - att det ddr
med klubbtidning verkade intressant.
Plötsligt var man kollega med Bonnier och grabbarna. Rolf Sundström,
2

Vi går nu mot säsongens slut och snart
dr det dags för lägesförbättring. Tiink
om det ena eller andra. En rolig histo- på, att om det rir lägesforbättring, får
ria - helst ny - , något intressant ni du lyfta, rengöra och placera bollen.
läst eller annat som kan vara av vdrde Det finns alltså ingen anledning att,
för era golfvänner, tar vi gärna emot. som man ofta ser, hålla på i flera mirur1" kan ni framföra era synpunkter

klubben.

Jan Sederholm

Det satt en liten lapp på anslagstavlan.
Man kunde anmäla sig till frivilligt

Meningen dr väI, att vi ska försöka
förmedla vad som hänt och ska hdnda
på klubben. Förhoppningsvis ska kontakten inte bli enkelriktad, dvs gå endast fran tidningen till medlemmarna,
utan också åt andra hållet. Vi hoppas
sålunda, att vi ska få en del stoff (typisk branschterm) från er också. I vår
"Fri talan", som vi kallar "Chip and

Eivor Hdrner och jag var anställda.
"Men vad ska jag göra?" undrade
min hustru fcirskräckt "jag kan inte
skriva någon tidning". "Nej" svarade jag "det är antagligen du som ska
bdra ut den". Men det trodde hon, att
det antagligen inte var.

Nåja, vi ser fram emot ett roligt
jobb. Tyvän har Rolf på grund av
tidsbrist tvingats hoppa av, men har
lovat kvarstå som konsult. I stället har
Gunnar Ljungberg tillfrågats och till
vår stora lycka accepterat. Flera andra
klubbar har redan medlemsblad, som
vi tittat igenom och fått många tips.

lämnas utan beaktande.

och

så

dr den i spel! Detta innebdr, att om
man vid adresseringen stöter ner den

En sida "Fyndmarknaden", där ni från den fina tuvan, får man inte bcija
kan utannonsera era uppslitna golfskor sig ner och lägga upp den igen. Det dr
och skeva klubbor, kanske har sitt plikt på sant, minsann. I allmänhet
berättigande. Många undrar ofta, hur gäller, att man får flytta bollen inom
det har gått i den och den tävlingen - ett scorekorts bredd, men på vissa
tyvärr åir ju rapporteringen i HD minst klubbar har man andra bestdmmelser.
sagt nödtorftig - och i våra resultat- Ta reda på dom, om du spelar på anlistor kan ni ser hur det gick. Ibland nan bana. På alla banor dr emellertid
kan vi till och med komma med lite en sak gemensam: man får aldrig flytta bollen ndrmare hålet och aldrig in
utförli gare reportage .
En regelspalt, i vilken vi försöker på green. Ej heller får man förbättra
följa upp eventuella ändringar och ny- spellinjen. (Tänk på det vid björkarna
heter i regelboken, kommer också. på l7:e t ex)
En annan sak, som dr mest aktuell
Frågor fran medlernnuna om oklarheter eller tvister tar vi emot och remitte- nu ndr det börjar bli lite kladdigt på
rar till tävlingskommittdn för utred- banan: boll som sitter i sitt nerslag. En
ning och, hoppas vi, uttömmande ny regel har kommit, som säger att
boll som sitter i sitt nerslagsmdrke på
SVAT.
Ekonomien har vi inga problem fairway får lyftas utan plikt. Många
med, fcir det har vi ingen. Vårt mål är klubbar har dock som lokal regel, att
att bli självförsörjande med hjälp av man på hela spelfältet, dvs även i ruff,
annonser. Diirför tir vi tacksamma för får lyfta bollen.
Som synes bara av dessa korta raalla bidrag. Som kanske framgått dr
vår ambition framfcir allt att göra en der, finns det all anledning, att man
lätt och trevlig tidning, inte alltför stel innan man ger sig ut på främmande
och seriös, men en tidning som ni trivs banor. noga läser genom befintliga lokala regler. Dessa kan variera!
med.

Golf för damer kan det vara något?

BANCHEFEN

KöTTCENTRALEN

Alla som arbetar i bankommittdn

har

i

djupet av sitt hjiirta en idealisk bild
av hur saker och ting borde vara.
Ordnade. Organiserade. Konsekventa. Samarbetsvänliga. Väloljade.
En del av vars och ens arbete består
i att försöka komma i ndrheten av
denna idealbild. Ingen lyckas någonsin. Det leder till att en del folk blir
frustrerade och får magsår. Den framgångsrike kommittdmedlemmens mdrke iir hans förmäga att ta misslyckan-

Bergavägen 19
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den med ro. Han brottas hela tiden
med olösliga problem, men han låter

srlrsrA
GETETTEIT'IERIET

inte sin situation påverka hans hälsa.
Han står infcir uppgiften att skilja
mellan lösbara och olösliga problem.
Han kan misslyckas båda vägarna genom att betrakta ett olösligt problem
som lösbart eller genom att betrakta
ett lösbart problem som olösligt.
Lösbara problem dr som bollarna i

golf ndr du håller
Distriktschef Lars Olsson
Jårnvägsgatan 23, Helsingborg
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klubban. Orn du

klämmer till kan du missa fullständigt,
träffa dåligt - vilket kan vara lika illa
- eller träffa bra.
Skillnaden mellan kommitt6medlemmen och golfspelet dr att om din
genomsnittliga träffprocent dr tillräck-

ligt bra kan du

DEN FULLSTÄNDIGA
FRYSKEDJAN

FRIGOSCANDIA

fortsätta att hålla i
klubban hur länge som helst. Alla som
spelar golf vet att det verkligt skojiga i
spelet dr aft slå. Alla med erfarenhet
från kommittdarbete vet att det verkligt skojiga dr att sitta i beslutsposition
och lösa problem.
Om ett lösbart problem dr som bollen i golf, så dr ett olösligt problem
som att försöka plocka upp en droppe
kvicksilver med fingrarna. Allt du tillfälligt - kan åstadkomma dr att få
den att ändra form, flytta sig eller dela
sig i mindre droppar.

Ja, naturligtvis dr det givna svaret.

Fast det beror kanske på vem man
frågar. Jag uir inte helt övertygad att få
ett sådant svar från t ex en gentleman

modell "A" från andra sidan Nordsjön. Inte nog med att vi har ett eget
omklädningsrum, vi har ju också tack
vare många frivilliga krafter fått det
mycket
-Vi fint renoverat.
ffu också äta i restauranten! Är
inte det att sträcka sig lite för långt,
kunde kanske denna imagindra man
tänka.

(Vad dr det fcir fel på tegelugnen?)

Niir sådana tankar faller över en, dr
det skönt att veta att damerna har en
fast förankring hos Rya.

Viveca Hoff iir ju välbekant fcir alla
som en av Sveriges främsta elitspelare, och med bl a Susanne Ohlsson
verkar framtiden lovande. Men kdnner
alla nya och yngre spelare till Annie
Börjessons stora insatser i landslaget
under både 40- och 50 talet. Flera andra Rya-damer har också utmdrkt sig i
större sammanhang.
Men vi, som har insett vår begränsning och inte siktar mot stjärnorna,

har inte vi det rätt bra ändå.Att få
spela golf gemensamt på våra tisdagar
och kunna umgås under våra rundor,
(o, damer kan umgås och spela golf)
åir

något vi unnar också nybörjare och

nya medlemmar i vår fina klubb. Så
väl mött på ettans damtee med eller
utan handicap, för golf för damer, det
kan vara något det!
Christina Rodman

ordf. damkommittön

Pron's spalt

Chip and run ......

Jag dr glad över att konstatera att sty-

Starttider

-

på gott och ont!

Vi har nu i två säsonger haft starttider
på lördagar och söndagar. Jag vet att
många tycker det dr praktiskt och det
håller jag med om. Det vill säga, att
det air praktiskt.

Men visst finns det väl nackdelar.
Hur har det gått med klubblivet? Förr,
ndr vi hade bollränna, satt det ofta folk
och väntade, man drack en kopp kaffe

eller tog en ö1. Man trriffades. Det
blev manga spontant hopsatta bollar,
man slog sig ihop med någon som
hade boll i rännan. Ar det inte något

av trivseln i en klubb, att spela med
olika människor?.
Rekommendationen säger, att endast 3- och 4-bollar ska släppas ut på
dessa "ansträngda" tider, men jag
tror, att man kan se fler 2-bollar nu än
tidigare och det beror på att, om det
kommer ut två medlemmar som har en

starttid, så finns det inga att slå sig
ihop med, eftersom alla kommer just
innan deras egen tid. Det dr trakigt.
Tycker jag.
Kanske borde vr tänka om och hitta
ett annat system?
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stor sortering i lönkar och löderband
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relsen genom att tillsätta en samarbetskommittd börjat intressera sig fcir
mitt arbete på klubben på ett bättre sätt
än tidigare. Hitintills har detta i stort
sätt begränsats till att ge lektioner på
traditionellt sätt och hålla shop, medan min utbildning täcker ett betydligt
bredare fält. Vi planerar således att
anordna olika klubbträffar dtir jag får
möjligheter att ldmna information om
nya undervisnings- och träningsmetoder, uppmjuknings- och gymnastikprogram för fcirebyggande skador
(väldigt viktigt med tanke på de många skador som golfare årligen råkat ut
för), klubbor och annan utrustning
mm mm.
Som headpro ser jag det naturligtvis
som min uppgift att taga stor hdnsyn
till den enskilda spelarens önskemål

och hjälpa var och en att nå

sin

Kurserna börjar i mitten av, januari
och pågår sex veckor framåt med en
kväll i veckan - kl 19.00-ca 22.00
- med två kaffepauser. Pris för kurserna inkl mtrl och kaffe kr 300:- per
deltagare.

Specifikation över kurserna kom-

mer att anslås på anslagstavlan i
klubbhuset och finnas tillgängliga i
shopen från l0 december 1980.
Shopen håller öppet varje lördag-söndag mellan 09.00 - 13.00 t o m
Lucia 13 december. Många fina julklappstips och reaerbjudanden! Alla
hjitutligt välkomna.
Med goffhölsning

Detta måste väl vara vdrldens äldste
golfspelare'/

målsättning.

JAN

Vissa önskar golfen som ren motion, andra vill ha ut litet mera och en

RUBE,
Rya GK

del vill bli låghandicappare. Ur klubbens synpunkt dr det viktigt att alla
bemödar sig om att uppnå en sådan

14t41852
Tidigare VM:
72,74,76

spelstandard och sådana kunskaper
om "golfvett" att spelet på banan fly-

och 78.

Klipp ur
Svensk Golf

ter bra undan.
Jag har kunnat konstatera att många

av de misslyckanden som golfarna på

alla nivåer onödigtvis råkar ut för, dr
brist på kännedom av flera enkla fundamentala fakta. För att hjälpa till
med att råda bot på dessa brister kommer jag i vinter att anordna olika teo-

retiska kurser med praktiska till2impningsövningar på Golfcenter i Rydebäck. Jag vågar garantera ldrorika, roliga och resultatgivande kvällar.

obs

!

evligt det blir På RYa
ni
och c? Då kan man handla
billigt i Bosses julbazar och äta gott
Visste

den 7

julbord hos Kestin och Lasse!

1980-års golf- och tävlingssäsong lider nu mot sitt slut. Höstlöven singlar
från träden och lägger sig på lätt gulnande greener. Daggen ligger kvar på

fairways trots att solen står högt på
himlen. Bdrbagen, tretornstövlarna,
vindjackan och lovikavantarna ploc-

Vi tillverkar madrasser,

kuddar och dynor
efter Edra mått,
Ni hittar nog rätt tyg
bland våra många olika
hemtextilier.
Södergatan 20, Helsingborg

sl(un
PLAST
HUSET
Tel.

O42

-

14 29 24

kas fram ur gömmorna och spelet fortsätter ännu ett tag tills snön definitivt
stänger vår fina bana.

Årets tävlingssäsong har varit
framgångsrik. Våra elitgolfare har

HE LSINGBORG-HE LSINGOR
TeLA42ll2 0r 80
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På klubbnivå har tävlingsprogram-

met genomförts med ungefdr samma
utformning som tidigare år. Kullagatan Cup var ny tävling för året.

Introduktionen av "Dropping Com-

petition" av något trcig, kanske framförallt beroende på bristande information fran vår sida, men vi tror att
första årgangen gjorde god reklam för
sig själv och vi hoppas på fortsättning

tysk mästare och Svensk

nästa år.

slagspels-

mästare. Göran Knutsson blev svensk
mästare vid match-SM i Landskrona
och var ankare i Junior-EM och konti-

Till VM-laget ddr "Jonta" tidigt
var självskriven lyckades även vår

ochkorrtinonton,

individuell 3:a.

skött sig med den dran. Jan Rube blev

nentmatchen för juniorer.

LBBilnuhetfrir
hil remesterä titl Dlunmark

Olle Dahlgren svarade för en fin
i andra omgången genom att bli

insats

first lady Viveca Hoff kvalificera sig
med en jiimn och fin säsong.
Göran hade också en VM-biljett in-

om räckhåll men fick lämna över den
till Göran Lundqvist. Synd och fel enligt min uppfattning. En Rya-trio i
VM-laget hade suttit fint.

Lite smolk i glädjebägaren på elitsidan får man väl säga att 7:e platsen i
Elitserien innebar.
En tredje plats i fjol och en sjunde

plats i år är säkert sämre än vad
"Stikkans" grabbar rdknat med. Våra normalt två starkaste kort "Jonta"
och Göran saknades visserligen i första resp andra omgången men det var
väl framförallt dåligt foursomespel
som drog ned slutresultatet.

Tävlingsdeltagandet

i

onsdags-

lördags- och söndags- tävlingar har
p g a dåligt väder varit sämre dn i fjol,
men i programlagda tävlingar har
tävlingsdeltagandet varit något större
än i fjol.
Målsättningen

inför nästa

säsong

är att försöka "sälja" ytterligare några tävlingar till företag för att kunna

presentera ännu

attraktivare

prisbord.

I det hdr sammanhanget kan det
också vara på sin plats att tacka alla
generösa sponsorer som bidragit till
1980-års tävlingar. Vi hoppas få återkomma 1981.

Du, duffare,

sliceare, hookare,

scratchspelare, treputtare eller annan
som har positiva synpunkter på täv-

lingsprogrammet inför 1981, hör av
Dig till tävlingskommittdn.
Cqrsten Magnusson

LODRATT

I Möte med inkomstchanser
2 Utländsk kapplöpning
3 Dom kan man kalla korpare
4 Engelskabestämmelser
5 För 1.000:- pegs
6 Jobb med bete
7 Kommunikationsmedel
8 Frisyr
9 Eagle kanske
l0 Väntar vi på i mars
I I Golfbana vid Marbella
12 Puckförare
l3 Tillsammans med fasa
l6 Något för både tåg och buss,faktiskt
l9 Sebastian
22 Kan till och med en cirkel vara
23 Ar väl prospelarnas jobb ett
26 Att göra ett vettigt antagande
30 Något gudomligt
3l Suger musten ur vår puttinggreen
33 Ett slags blod
35 Det drdom som ger scorerna
36 Har jättekall och vaksam besättning
38 Dublett söder om Helsingborg
39 Kriminell fiirg på anställda
40 Utopi i vår sport
42 Finns både -handa och -stående
43 Innankontinentmästerskap
45 Ee
48 Förstöra
5l Kalkrik beläggning

52 Försöker många lära bollen
54 Fylld i Moskva
55 Vill hunden bti
57 F d "kommunalarbetare"
60 Anses fult
62 Egendomhgt med tanke på drottningen
63 Finns en "golden" i viss cirkus
65 Knappast Las Vegas - om än i öknen
66 Begär den trötte start
61 Behövs inga slängda titlar tijr
7t 47tl
VÅGRATT

I Provar på [ivet
5 För 3.4 eller 5
12 Ska man inte hoppa itävling
14 Ovanligt trevlig
l5 Gå till överdrift
l'7 Dialekttal klubbfantast
l8 Lär Nicke ha sagt
20 Synlig
2l Mytologisk figur
23 Vänstervriden
24 lbland sagolik avgift
25 Slog ut dom med ånga
2'7 Område
28 Kanske Susanne
29 Martin, men ej Evertsson
32 ldealmånet
34 Ort man hört
37 Express
Lösningen insändes senast den

\:

-,

4l
41
46
47
48
49

Medaljonger uppåt väggarna
Ser golfarna fram emot
Också
Skyltas på kyrkotavla

-50

Problemland
Trädsamling
Rakels syrra
Uttryckte sig vardagligt
Skiva men ej kalas
Gäng som gillar Evert
Artikel på sportsidan

53
56
58
59
6I
64
68
69
l0
12
l3
74

Nr2
Ligger i Jämtland

o
o
+
E

I

--

o
a

Står kanske under bordet
Poolade med Fredrik
Gula och blåa fiir eliten
Ett litet ord som kostar

Genomskinligbruksvara
Kan man med x

Vinnaren får ett halvt dussin bollar.
Lösningen skickas till A. Härner,
Hästmöliegränden 4 B,
252 20 Helsingborg.
1 dec.

a

Bergteknik

a

Beskrivning
BygS- och geodynamik

a

Geoteknik

O

O Byggledniq och konfoll
O Byggnadskonstruktioner
O Datateknik
O Energibesparing
O Geologi
O Grundförstärkning
O Kostnadsberäkning

Fiat Trophy 19 2l sept.

O Lardskapsarkitektur
O Markteknik

a

Mätteknik

a

Skötsel och underhåll

O Ombyggnadsproiehering
O ProduKionsplanering
O Produktutvec*ling
O Projektledning
O Teknikutbildning
O VA-teknik

O Väg- och spårteknik

Tisdagen den 16 september åkte Tor-

l-lalmstad

Flelsingboe

björn Antevik, Hillewi

(Ersbsrligen 22)

(Dro'ttningdan 28)

Box159

Bo(

30103 Flalmstad

25111 Flelsirpborg

Ann Frcissling samt undertecknad till
Turin i Ialien. Som kapten medfciljde
Lennart Petersson, vice ordfcirande i

ffin

035-101414

1123

Ielex72443 JWHBG S
Teleton 042-149AAO

Sniekarboden
-

Hagström,

fcirbundet.

I

Klubben ligger ca två mil utanfdr
Turin och heter Roveri. Banans liingd
at 6566 m från backtee, par 72 och
SSS 74. Den hdr banan dr i sdrklass
den bästa jag har spelat någon gång,
med bäckar, små sjöar och stora bunk-

rar på så gott som varenda hål plus
upphojda greener. Det krävdes att
man placerade utslagen perfekt,annars gick det inte att träffa green på

inrednin6Bsnickeri

rätt antal slag.
Själva tävlingen började inte förrän
på fredagen, så vi hade två dagar för
inspelning på banan. Tävlingen spela-

des dels individuellt, dels tvåmanna
med killar och tjejer för sig och i första hand i fyramannalag över 54 håI.

Efter första ronden låg vi på delad
sjunde plats. Individuellt hade Ante-

Välkommen

till

Ängelholmsvägen Tel.

12 60 60

vik 78, jag själv 76, Hagstnim 75 och
Frössling 80 slag. Utav killarna var
Thore Sviland från Norge bäst på fantastiska 67 slag, sju under SSS. Banrekordet lyder pä 66 slag och innehavs

Individuellt utav killarna vann Tho-

re Sviland pä 67,75, 75 slag och av
tjejerna vann Regine Lautens på 7l,
77 och på sista ronden giorde även
hon en 67 runda med tretton par och

av en engelsman.

fem birdies.

Regine Lautens, Schweiz, var bäst
av tjejerna på 7l slag.
Efter andra dagens rond låg vi på
delad femte plats,Antevik 78 igen, jag
själv 74, Hagström 77 och Frössling

utav Schweiz, tväa var Italien och trea
Skottland.
Resultatet till trots åir jag nöjd med
resan och ser fram emot resan till Ve-

8l

slag.

Tredje och sista ronden var det bara

Antevik som gick att kdnna igen från
tidigare. Han hade 76, jag sjdlv 82,
t2

Hagstrcim 8l och Frcissling 87 slag, så
laget rasade ner till en slutlig tionde
plats.

Lagtävlingen vanns överraskande

nezuela den

3l

oktober, ddr Tomas

Andersson, Lund, och jag skall spela

par-VM.
Göran Knutsson

l3

TÄVLINGSRESULTAT
WHITE HORSE CUP

Kullagatan-cuP
KM OLDBOYS
Clifford Yngren

168

t72
t77

Jan Dolata

t4t

Per Abramson

t44

Olle Dahlgren

t45

Stig Svensson
Bertil Ewald

Joakim Boltenstern

t46
t46

KM DAMER ÖVER 50

Rune Albin
Jörgen Buhr
Olle Svensson
Ulf Olsson

Viveka Hoff
Lars Ekolin

t47
t47

t4l
148

94

Maja Kastman
Astrid Höckne

97
99

Maj-Britt Paninder

r48

KM VETERANER

KM HERRAR
Olle Dahlgren

296

Göran Knutsson
Anders Starkman
Anders Carlsson
Dag Hassler

301

310

316
318

Malte Olsson
Tage Eriksson

93
97

Tore Winnerstam

100

GENERATIONSTÄVLINGEN
Göran/Ulf Olsson
Olle/Johan Laurin
Marianne/Kristian Engberg

t39
t47
148
148

KM DAMER
Viveka Hoff

155

Anders/Jonas Lindborg
Gerd/Jan Sandberg

Ingrid Axelsson

176

Bo/Mats Lindhe

Lotta Schlasberg

188

Lena Jönsson/Stefan Jevinger

t4r
145

r48

En ny spelform introducerades i mänadsskiftet maj-juni. Inte många viss.

KM JLINIORER, POJKAR
Mats Nilsson
Mats Malmsjö
Peter Bäckbom

158

163

r64

KM JT]NIORER, FLICKOR
t92

Pia/Ulf Palmgren

73

Doris/Benny Rosenblom

7l

Gunilla/Ake Skagmo

70
69

Gudrun/John Anderberg
Monica/Carsten Magnusson
Pirkko/Bo Lindhe

Competition vil,
men det skulle visa sig vara en både
rolig och spännande tävling. På lördagen den 3l maj spelades en kvalificering över 18 hål slagtävling, varifrån
de 13 bästa gick vidare. I finalen, som

te, vad Dropping

MASSOLPRISET

67
66
65
65

gick som matchtävling mellan samtliga 13 samtidigt och enligt modell "tio
små negerpojkar", fick var och en314

Christina Jonsson
Gunilla Schlyter

198

Kati Remmelgas

200

Anita/Lars Carlsson
Eivor/Arne Hdrner
Eva/Rolf Nilsson

&

av sitt hcp per håI, dvs 314 av hcp
dividerat med 18. Detta innebar, att
det blev mycket "konstiga" hcp-slag.

169
169

Han vet ingenting; och han tror att
han vet allt. Det pekar klart på en

Ingen av finalisterna hade nämligen så
högt hcp att han erhöll hela slag, utan
högst fick Bror Jönsson och Johan
Ewald, vilka med sina 18 fick 0.75
per håI. Alla spelade tillsammans och

KM YNGRE OLDBOYS
Lennart Svensson
Leif Alfresson

ChristerArmtoft
t4

t72 politisk learricir.

B. Shaw

den sdmste på varje hål slogs ut,
"droppades".
Ovanlig syn
Det var en ovanlig syn med en l3-boll
på ettans fairway och ganska många
nyfikna följde de tävlande på deras
långsamma marsch mot green. Det tog
inte mindre än 50 minuter, innan förs-

te man var utslagen och det var Sune
Svensson, som efter bunkerbesök och

diverse besvåirligheter sade adjö med
en förarglig treputt. De två superstjdrnorna och kanske huvudfavoriterna,
Peter Bäckbom och Pelle Abrahamsson, fick respass redan på andra, resp.
tredje hålet, den förre efter en en kämpainsats under busken kort om tvåans
green, ddr han knästående förgäves
fcirsökte få in bollen till flaggan.

l5

På fyran var det spännande värre
och alla trodde väI, att Johan Ewald
med en boll i dammen out skulle få
stiga av, men sedan han själv sänkt en
tremetersputt och Arne Ström fcirsmädligt missat en halvmeters, fick
den senare tacka för sig.

Trädträff
Femte hålet blev

överraskningarnas

håI. Björn Pedersdns andraslag rräffade ett träd och for över hela fairway

och out. Då alla de övriga spelade
sdkert framåt verkade det, som om
saken var klar. Men Anders Samuelsson "frälste" honom med ett par missar i ndrspelet och ndr båda fick 7 i,
överlevde Björn med sitt högre hcp.
Sämre gick det sedan på nästa, ddr han
puttade I cm för kort och räddade bå-

de Jörgen Fridlund och Patrick Hiirner, vilka två med samma hcp annars

akt ut. Johan Ewald hade hängr med
på en skör tråd vid två rillfällen och på
sjunde var det slut för hans del, trots
att han egentligen aldrig varit i fara,
men en treputt från kort håll blev hans
öde.

Nervigt
Att det var mycket nerver i den hdr
tävlingsforrnen fick vi bevis tör på hål
åtta. Nrir såg någon den gamle ringräven Lennart Svensson slå i dammen
sist? Så skedde i alla fall. Eftersom
han hade lägst hcp av de kvarvarande,
var han nu ordentligt pressad. Enda
chansen var en ny drive över bunkern

fcir att kunna gå på green på

nästa

slag. Hans utslag var bra, men bollen
fastnade i ruffen just bakom bunkern
och då han sen duffade nästa slag,

borde loppet vara kört. Men icke.
Bror Jönsson slog out. Som åskådare

Kornlhfu,
V-ringat

9H-EM!SE Gardigan

TACOSTE
;;;;mnmffifu;;lilSlipovers

PS. SLUTA GROGGA

BöRJA JOGGA
AB BRUDERNA

SPORTSKOR
HAR VI FöR

ELITIMOTIONS.
LöPNING
Glöm inte besöka
vår golfshop

Borerrs flliiä:Tt6

död

bröd". Efter att Bror dessutom

fått

pliktslag för att ha grundat klubban i
greenbunkern, kunde Lennart andas
ut. Bror fick nio i och var borta.
På nian låg Jörgens drive mitt på
tians fairway. Ett perfekt inspel och
två på green gjorde, att han kunde
känna sig ganska sdker. De ovriga låg
3 och om alla tvåputtade, skulle Len-

nart få ge sig. Ulf Jerlebo, minst i
sällskapet, hade spelat mycket bra hela vägen och aldrig varit i fara, men
hade nu en svår nerförputt, som han
slog lite fcir hårt och Lennarts min
ljusnade. För att åter mörkna, då Ulf
satte i sin tre och en halvmeters retur.
Patricks putt, en meter snett uppför

blev genast svårare, men han lyckades
sänka och Lennars saga var all.

Fyra kvar

STOR SORTERING

m6E

var det intressant att studera de tävlandes reaktioner; hrir gällde verkligen regeln "den enes
den andres

Nu återstod fyra av de tretton, Sonja
Sundström, Jörgen Fridlund, Ulf Jerlebo och Patrick Härner. Den sistnämnde hamnade i bunkern till höger
med sin drive. fick inte upp andraslaget, som tog i vallen och avslutade så
småningom sitt deltagande med att
mis sa en halvmetersputt.

Näst sista hålet fick som så många
andra en oväntad upplösning. Jörgen

var nu den med lägst hcp och

hade
alltså inte råd att dela med de två and-

ra. Det såg också dystert ut för

Sista

Finalens final var inne. Endast två
kvar. I den sneda motvinden hängde
Jörgens boll rakt mot pinnen, men
stannade någon meter kort om green.
Sonja slog ner i vänstra bunkern.
Kanske kunde man ana ett leende i
Jörgens ansikte. Ett leende som dock
stelnade sedan han råkat chippa för

långt, rätt mycket för långt. Nu

be-

"bara" slå upp ur bunkern och med var sin tvåputt, skulle
segern vara hennes. Men, som alla
vet, det finns inget "bara" i golf. Hon
träffade bollen "clean" och den for
över green bort i den tjocka ruffen.
hövde Sonja

Saken var klar. Sonja slutade med fem

i

och det var lätt fdr Jörgen att

håla

den betydelselösa långa putten.

En vdrdig segrare, som spelat fint
hela tiden, blev Jörgen Fridlund, men
också en mycket stilig prestation gjorde Sonja Sundstrcim, finalens enda
dam. Det var en trevlig tävling med
mycken spänning och oanade skift-

ningar, en tävling som

vi

hoppas

återkommer.

En liten trakighet i sammanhanget
ska ndmnas. Kvalificeringens vinnare,
Håkan Hallström, gjorde

i

sin

rrä-

ningsiver sig skyldig till ett regelbrott
genom att övningsspela på banan mellan kvalet och finalen. Tävlingskom-

mittden tvingades diskvalificera honom, men överldmnade som plåster på
såren ett tröstpris i form av bollar och
en regelbok.

ho-

nom, ndr hans tredjeslag slicade ut i
ruffen tjugo meter till höger om green.
Sonja och Ulf chippade in och låg

fyra, till synes sdkra. Jörgen skiirpte
sig och hans fina pitch stannade en
meter från flaggan. Besvikelsen var

Banchefen har t tordett t.

stor hos en liten man, då han efter tre
puttar hade gjort sitt.

lemen, utan dem skulle vi inte ha något att vara framgangsrika i.

Vi klagar inte över

de olösliga prob-

t7

Ingen Juniorkommittd i Sverige har
i sin verksamhet, en så dominerande
spelare som Rya har

i

Göran Knuts-

matcherna spelades med

ett mycket

ungt och lovande lag. I
klubbsserien 4:a, efter en

Femojärnn

insats.

son.

Vi

som har sett Görans höga ambitionsnivå genom åren, gläds naturligtvis åt framgangarna, vilken av dem
Göran håller högst, vet vi inte, men att
Rya har fått fin PR Zir otvetydigt.

Juniorkommittens främsta uppgift,
dr trots allt, att bereda de ca 225 junio-

rerna på Rya mcijlighet till meningsfylld triining och tävling på egen och
andra banor. Under 1980 har arbetet

delvis omorganiserats och sektionen
har nu tre beståndsdelar. Knattar (7

-

I

.

Knatteligan vann vi var serie, för

att sedan bli 3:a med mersmak i play-

off.

Knatteligan spelas som match

med hcp och avgörs vid lika med sudden death. I semifinalen, på fcirsta hå-

let, fcirlorade vi på ett lämnat slag,
trots att vår spelare Ulf Jerlebo gjorde
par. Samma dag spelades Colgatefinalen i Ostersund, ddr Rya hade två
spelare med.

Diir fick vi vår första

vinnare genom Eva Kruuse. Rickard
Perssonblevi fu4:a.
Knattarna har haft utbytestävlingar
med 3 andra klubbar. Rya blev totalt

*

12 år), miniorer (13 15 år) och
juniorer (16 -21 år). Träning i dessa
grupper, ddr man också försökte ta 2:a. På hemmabanan har knattarna

till

kunnande anordnades under vår- och försommar. Deltagandet

hänsyn

varje måndag spelat TV-cupen över 6
håI. DZir vann en ny förmåga, niimligen Pdr Magnusson. Mini-cupen spe-

bland knattar och miniorer har varit
stort, medan vi hade svårigheter i äld- lades över 3 hå1, fcir nybörjare och de
sta gruppen. Utvdrdering pågår och vi allra yngsta. Petter Månsson vann
hoppas kunna ebjuda ett ännu bättre denna.
program till nästa år.

Tävlingsaktiviteten har varit stor.
lagtävlingar som
Skånska Juniorserien, div I l, Air Lin-

gus, Fem-klubbsserien, Knatteligan,
Knattecupen etc.

Utbytesmatcher mot St Ibb, Forsoch

Helsingör.

Individuella tävlingar som Rya:s Internationella, Colgate, TV-Cup och
Mini-Cup.
Resultaten har varit växlande. I Juniorserien blev Rya 2:a, dår de flesta
l8

Entusiastiske golfspelande di-

rektör Jonsson korn i går hem till
miodag, och direkttirskan Jonsson
SA:

?

o

- Vår lille son Johan sa att han
varit caddie åt dig vid lunchgolfen.

I

o

Och Jonsson stirrade eftertänksamt ut i luften och sa:
- Ja, tyckte jag inte att jag sett
pojken nånstans tidigare . . .

Junior-kommittdn har genom olika

Vi har deltagit i

backa, Stockholm, Vejle

.:i.

lotterier, dragit

in inte mindre iin

3.000:- till klubben och

ungdomar.

Junior-kommitten

vill

dess

tacka alla

som hjälpt oss, sponsorer, bilförare,
ledare, lottköpare, över huvud taget
alla som gjort det mcijligt att driva vår
verksamhet.
Kom grirna med förslag och tips om
nya aktiviteter eller saker som kan
fcirbättras.

Slephony
DAM O HERRKLÄDER
Drottnlnggatan

12 5-252

21 Helsingborg Sweden Tel 042-181010

Juniorkommittön
Sven Persson
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