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Snön ligger vit

påjur o(h green

endast tomten cir vukcn.

Lena Lindstrand, Ulf Palmgren,

Klubbens funktionärer
Styrelse:
Jan Sederholm ordf vald 1981, Gert Jellnor
vice ordf vald 1981-82, Lennart Schlyter sekreterare valcj 1981-82, Martin Evertsson vald
1981-82, Stig-Björn Lundström vald 1981,

Carsten Magnusson vald 1981, Per-Erik
Pers- son vald 1981-82, Christina Rodman
vald 1981 , Sven Persson suppleant vald
1981 , Alf Rodman suppleant vald 1981

.

Revisorer:
Sven Ove Nilsson och Olle Wattborg ordin,
S O Malmström och Sven Mårtensson suppl.

Bankommitt6:

lngemar Asplund,
lngmar Engqvist, Sonia Sundström, Bertil

Martin Evertsson

ordf

Lennart

Sch lyter, Sven-Börje Svensson.

,

Svensson.

Tävlingskommitt6:
Carsten Magnusson ordf, Christer Armtoft,
Arne Björklund, lngvar Jönsson, Stig-Björn
Lundström, Björn Pedersen, Gun Persson,
Maret Remmelgas, Åke Skagmo.

lnstru ktörer:
Björn Friberg
Nils Knutsson

Vårt första trevande försök

till en medlemstidning

Banf öreståndare:

Bertil Svensson

har mottagits mlrc-

ket vdl och vi har fått många vänliga o,rd
fcir vårt arhte. Dom tackar vi for. Det år
också roligt, att styrelsen nu beslutat, a(:t
vi skall få göra fler forsök. Avsikten dr,
att vi i år skall utkomma med fyra nummer och vi hoppas på medlemmarnas
medverkan, dvs bidrag med såvdl "litteratur" som ekonomi (annonser).

lnbetalning av
medlemsavgifter

Det ddr med "Fyndmarknad" tyckte vi
lät bra, men uppenbarligen har Ryas

Styrelsen har genom brev daterat 1980-1219 informerat om de årsavgifter som beslutats av årsmötet den27 november 1980.
Vi skall inte här upprepa avgifterna utan
ber Dig fullgöra Din inbetalning snarast möjligt. Vi har en väntelista om ca 200 personer
som alla vill ha besked om man kan bli medlem i år eller ej. Sådant besked måste vi
lämna i början av april. Har Du således ej
erlagt minst halva årsavgiften den 31 mars
1981 betraktas Du som avgången ur klubben. Ytterligare krav eller påminnelser kan ej

"fynd" att avyttra, åtminstone att döma av' influtna bidrag.
Och Golfkrysset, var det en flop? Ar intresset för dylika tidsfcirdriv svalt, eller
var krysset för svårt? Vi fick fem (5)
medlemmar inga

svar! Men vi provru en gang till, så får vi
se. Vi tackar Basse, som lovat stå för
priserna.
I vår "programförklaring" i förra
numret "kastade jag ur mig" (citat från
upprörd medlem), att rapporteringen i

HD iir minst sagt nödto.ftig. Jag fcirsdkrff, att min avsikt inte var att trampa
någon på tårna. Det dr min drliga mening
- och många andras - att det ibland dr
svårt att hitta resultaten fran tävlingarna i
HD, ofta bland flera spalter av siffror fran
alla mcijliga idrotter. Dessutom menade
jag, att vi ibland skulle göra ett lite fylli-

gare reportage om våra tävlingar ( ex
Kulla-gatan Cup och Frigoscandia), reportage som jag mycket väl förstår dr
ointressanta för den stora läsekretsen i
HD.

Vi går nu mot

våren och vi golfare börjar

andas lättare. Manga liingtar efter att
komma ut och prova julklappsklubborna
och stila med nya bagen, men lugna bara!
det dr snart dags. Glöm bara inte bort oss,

skriv en rad, berätta något för era medläsare och hjälp oss att göra vår tidning
omvdxlande.
God Vår!

AH

påräknas.

Damkommitt6:
Christina Rodman ordf, Pia Palmgren, Gun

Persson, Siv Henckel, Brita

Avser Du att lämna klubben
la intendenten omgående!

Strömberg,

den 31 mars 1981!

Elit kommitt6:
Stig-Björn Lundström ordf, Viveca Hoff, Jan
Rube, Jan Sandberg.

Oldboyskommitt6:

lntendent:
lngemar Asplund

Starttider
Starttider tillämpas
1981 enlfölj:

1.

Juniorkommitt6:
Sven Persson ordf, Christer Armtoft, Kerstin

Jonsson, Carl-Johan Kruuse, Stig-Björn
Handicapkommittö:

Rune Albihn ordf, lnger Albihn, lngemar
u

nd, Bisse Sederholm.

Medlems- och Aktivitetskommitt6:

Alf Rodman ordf, Lena Armtoft, lngemar
Asplund, Gun-lnger Backe, Tage Ericsson,
2

fr o m säsongstarten

Lördagar, söndagar, helgdagar
07.30-15.00
Från 8.00 dagenföre bokas (pers besök el
per tel)
a. Varje tid mellan 07.30 och 09.00
b. Varannan tid mellan 09.00 och
15.00

Lundström, Lilian Persson, Jim Sundström.

Aspl

medde-

Betala minst halva årsavgiften senast

Anne-Sofhie Wigart.

Tage Ericsson.

-

Från 08.00 aktuell dcg bokas resterande

2.

tider
Onsdagar 12.00-17.00
Bokas hela veckan före aktuell dag. Lista

finns uppsatt på anslagstavlan I klubbhuset. I första hand är tiderna avsedda
för deltagare i onsdagstävlingen.
I övrigt gäller som vanligt boll i rännan.

Ordföranden har ordet
Det brukar skämtsamt framhållas att det
tar minst 100 år innan en golfbana blir

fiirdig. Den s k nya delen av vår bana hålen ll-14 - iir I I år nu och har alltså
langt kvar.
Det finns emellertid en majoritet bland

klubbmedlemmarna, som hävdar att
dessa hål aldrig kan bli acceptabla. Och
jag kan förstå dem. Även om trädgruppen
vid l3:e tee har tagit sig måirkbart och
även om en del kompletteringar av hålen
har utförts så måste man tyvdrr konstatera
att området hade kunnat planeras på ett
bättre och intressantare sätt. Hålen håller

blint. Greenen iir i hög grad ojust genom
sin bakåtlutning hojdskillnaden från
framkant till bakkant dr 80 cm! Och allt
beror på greenens onaturliga placering.
Under hösten har jag på styrelsens uppdrag gjort ett förslag till ombyggnad av
greenområdet. Det visar sig att det krävs
relativt kraftiga uppfyllnader för att hjåilpligt räfta till bristerna. Kostnaderna berdknas ligga kring 20.000:- och åir viil i
och för sig överkomliga.
Styrelsen har dock valt att bordlägga

frågan för att först låta utreda om det

Såimst dr utan tvekan 14:e hålet och det

finns rimliga möjligheter att bygga om de
aktuella hålen. Man dr enig om att något
måste ske med 14:e green men vill vara
övertygad om att man inte blockerar en

beror på två speltekniskt väsentliga brister. För de allra flesta spelare dr inspelet

senare total iindring av hela området.
hav tå{amod ännu en tid.
Så

helt enkelt inte sarnma klass som "de
gamla".

diirtcir

HEO

-

EM

Frigoscandiacup

MARTINI CUP.

- TEST!!!
Den sjätte upplagan av Frigoscandia-Cup

lnledningen på årets tävlingssäsong blir
spännande och intressant. Två stortävlingar
isamma månad.
Först vår traditionella och populära elitfoursometävling, Omegaslaget, den .1 maj
och därefter Helsingborg Open- Martini Cup
den 14-17 ma|
HEO-Martini Cup har av SGF föriänats värdigheten EM-testtävling nr. 1 för det Europamästerskap som spelas i juni månad på S:t

Andrews. HEO-MC, som ingår

i

pronas

"order of merit" var redan i fjol en stor tävling med fint golfspel, men kanske något
underrepresenterad på amatörsidan. I och

med att tävlingen 1981 blir ett EM-test, kommer garanterat hela amatöreliten att ställa
upp och tävlingen blir just den stora kraftmätning mellan våra bärsta pro6 och amatö-

rer som vi eftersträvat.
Låt oss hoppas på en tidig vår, så att Bertil &

Co hinner få vår bana i bästa skick. När inte
längre SEO spelas på våra breddgrader, kan
vi kanske hoppas på god hjälp från sponso-

rer för att få det här att bli en riktigt

sror

spelades med första omgången den l l
septemhr och avslutades med ltnalen
den l9:e.
dolårets segrare, Per Jönsson, mötte
redan i första matchen segraren fran
1978, Anders Larsson. I denna, "gigan-

ternas match", avgick den senare med

tävling.

På klubbnivå bjuder inledningen av tävlingssäsongen inte på några överraskningar,
utan blir lik tidigare års utgåvor och inleds
på Påskdagen med en poängbogey och en

propagandatävling den 25/4. En bogeytävling blir det den 10/5 och HD-Rya-Korpen
kommer den 28-31 maj.
Väl mött på fairways när vårsolen åter värmer och tills dess tänk på Bengt Malmstens
energispartips: "Spar på skorna, ta längre

steg"'

carsten Magnusson

vinst l/0. I stort sett inträffade inga större
sensationer i första omgången, mer än att
Per Abramson lyckades besegra Jonny

Ekberg med

3

12

i en mycket j åimn match.

Andra omgångens Stora Match utkäm-

pades mellan slutlige vinnaren Peter
Bäckbom och Sune Svensson. De båda
följdes åt fram till och med l6:e, men på
l7:e tog Sune ledningen med l/0. Hans
neryer höll dock inte riktigt på sista hålet,
utan Peter kunde utjämna genom att vinna på 5 i och tog slutligen matchen på

mycket starkt tidigare

i turneringen

med

l9:e med ett enkelt par. En annan hård bland annat seger över Arne Hdrner.
I eftermiddagens kvartsfinaler började
fight stod mellan Joakim Boltenstern och

GöR SOM RYA
HALL RENT MED AB LAHEGAS PRODUKTER
Tel.12 04 00
Helsingborg

Pelle Abramson, ddr den förre efter mycket om och men avgjorde på sista hålet
för vinst med l/0.
Manga av våra duktiga juniorer klarade

sig fint och vann sina matcher: Peter
Svallin slog Clifford Yngrdn, Hakan Nilsson, vår l6-årige påläggskalv, som
Hallström tvålade till Ulf Jag6us, Mats sänkt sitt hcp i år fran -8 till -3, mötte
Nilsson vann över "Nipe-dcidaren" Anders Larsson och Patrick Härner besegra-

,

GOLF.RESTAURANTEN
önskar

ALLA GOURMET LOVERS VETrcOUWITILL
SÄSONGSPREMIÄREN DEN 2913 .81
Tel. 22 17 45

Kerstin o Lasse

Peter Bäckbom med en imponerande enkel vinst över Jan Sandberg med 413,
medan lrnnart Gylling från Göteborg något ovdntat slog ut den duktige
Landskrona-junioren Nisse Sandell. Mats

de en av tävlingens få damer Irene Kruuse. (Varfcir dr det förresten inte fler damer som stdller upp?).

Hans Norrlöv och kunde gå vidare med
knappast mcijliga marginal, ll0. Större
siffror blev det för "Bubben", vilken lätt
avgjorde mot Rolf Lindbery, 413.
Den första semifinalen mellan Peter

Ättondelshnalerna, som gick på för-

Bäckbom och Lennart Gylling trodde

middagen den l8:e, gav inga stora över-

många skulle bli hård, men Peter var säker. Utan att vara pressad någon gang

raskningar. Möjligen var Mats Nilssons

seger över Hakan Hallström med

614

oväntat överlägsen. Rolf Lindberg med
hcp 24 brirjade se ut som en dark horse
efter sin seger över "Sundsgårdaren"
Mickael Eriksson, Halmstad, som spelat

gick han till final med 5/4. Desto mer
dramatisk blev den andra semifinalmat-

chen, den mellan Mats Nilsson och Joakim Boltenstern. Sedan "Bubben" tagit
Forts. sid. 10

Rapport från årsmötet
Årsmötet hölls på Råå Wdrdshus torsdagen den 27 nov. Endast ett 60-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Till

mcitesordförande valdes Nils Påls-

son, vilken som vanligt skötte sin syssla
med elegans och skicklighet och svingade
ordförandeklubban med sarnma beslutsamhet och kraft som golfditon.
Snabbt lotsades mötet genom de första
punkterna på föredragningslistan. Jan Sederholm omvaldes till ordfcirande och den
övriga styrelsen blev: Christina Rodman

och Carsten Magnusson (tidigare valda),
Martin Evertsson, Gert Jellnor, Per-Erik
Persson, Lennart Schlyter och Stig-Bjcirn

Lundstrcim samt som suppleanter Alf
Rodman och Sven Persson.
Revisorer för 1981 blev S O Nilsson
och Olle Wattborg samt Sven Mårtensson
och S O Malmstrcim suppleanter (samtl.
omval).
På punkten 7 blev det tvdrstopp. Det
giillde "ev införande av reversavgift för
vardagsmedlemmar". Lennart Schlyter

meddelade, att Golfförbundets jurister
håller på med en utredning om "spelrätt"
på våra banor och att det redan nästa år
kommer beslut i frågan, varför styrelsen
önskade bordlägga punkten t v. KarlEwert Wahlström hade emellertid ett annat förslag, nd.mligen att reversavgift om
2.000:- skulle införas även för vardagsmedlemmar. Diskussionens vågor gick
höga och efter omröstning segrade KarlEwerts förslag med siffroma2T -26. Göran Selander ifrågasatte omedelbart om
beslutet var i enlighet med stadgarna och
efter rådfragan hos ndrvarande juristen,

Ingemar Wikstrcim, vilken lusläst stadgarna, kom man fram till att så icke var
fallet och beslutet revs upp. Karl-Ewerts
förslag hade icke skriftligen inkommit till
styrelsen senast en vecka före årsmötet,
6

vilket stadgas. Efter en viss övertalning
tog Karl-Ewert tillbaka sin proposition
och styrelsens förslag gick igenom.
Vidare beslöts att antalet aktiva liksom
tidigare ska vara 800 st. Medlemsavgifterna hcijdes i vanlig ordning, utan protester och arbetsplanen för 1981 faststdlldes,

i vilken för övrigt ingår en ansökan om
EM-kval fcir Martini Cup.
Ddrefter följde en liten ceremoni. Lennart Andersson talade om, att Stora Herrdagen varje år ger ett litet överskott mycket tack vare Bisse Sederholms nitiska tiggeri - som fonderas och Lennart
delade ut tre stycken resestipendier till
våra duktiga Ryaspelare Viveka Hoff,
Jan Rube och Göran Knutsson, vilka erhöll vardera L000:-.
Som seden dr vid dessa höstmöten avslutades det hela med prisutdelning, ddr

tävlingskommitt6ens ordfcirande, Carsten
Magnusson, höll i trådarna.
Ungefiir hdlften, omkring 30 st, samlades sedan för en pytt nere i matsalen.

mrunas. Hans åsikt dr, att de sliter lika
mycket på banan. Det iir väl lite väl magstarkt. De äldre, som dr pensionerade, dr
ofta i dålig kondition och fcir de yngre,
som arbetar, är tiden starkt begränsad på
vardagen, medan alla dr fria lördagar och

söndagar. Wahlström efterlyste styrelsens undersökning av vardagsmedlemmarna. Gert Jellnor genmälde, att han
gjort förfrågan bland kön, om de var villiga att tills vidare bli vardagsmedlemmar
på nuvarande villkor, men han hade fått
dåligt gensvar. Skulle de dessutom krävas på 2.000:- skulle resultatet bli ännu
sarnre.

I övrigt arbetar Svenska Golfforbundet
med nya förslag, som gäller bl a pensiondrer och vardagsmedlemmar och innan
detta dr klart, vill styrelsen ligga lågt och
avvakta för att inte ta beslut, som de sen
måste riva upp. Men Wahlström var"inte
nöjd, utan begdrde omröstning. Det blev
handuppräckning och Wahlströms förslag
segrade med en röst.

Inom parentes kan jag nämna, att enligt stadgarna ingen under 22 å$ har röst-

tyst och alla röstade. Nu trodde man
loppet var kört. Men icke! Upp stiger en
f d mangarig styrelsemedlem i Djurs-

holm, Göran Selander, och meddelar, att
beslutet bör annulleras, då Wahlström såsom enskild medlem ej i fcirväg underrättat styrelsen skriftligt. Wahlström protesterade, men Selander väjde ej. Han dr
gammal jurist och

mena

en få
mma.
Slutligen fick ytterligare en advokat yttra
sig. Han ansåg, att Selander hade rätt...
Då fann Pålsson, att beslutet ej kunde
godkännas.
Höjdpunkten på mötet var Lennart An-

bakslag. Pålsson

var

derssons utdelning av penningpriser till
våra tre stora, Viveka Hoff, Jan Rube och
Göran Knutsson. Man känner sig stolt

över att tillhöra samma klubb. Bisse och
Lennart har gjort en förnämlig insats, ndr
det gäller penninginsamlingen.
Till sist ett förslag till nästa höstmöte:
att budgetplanen inte föredras. Låt dem
som dr intreserade framställa frågor.
Hugo Huldt

rätt, men ordföranden och fler dåirtill höll

AH

Chip and run...
Efter en lugn inledning, ddr mötesordföranden, Nisse Pålsson, klubbat genom

lagar den goda

paragraferna utan problem, började plöts-

matenför

ligt

saker att hända. Karl-Evert Wahlström fcireslog en kommittd på tre man,
som skulle ha kontrollerande och undersökande uppgift. Avsikten verkade luddig och jag fick ingen klarhet i vad syftet

storhushåIlen

var. Styrelsen godkdnde emellertid kommitt6n. En smula lättvindigt, enligt min
åsikt.

Men det skulle hiinda mer än så.
till varje pris, att var-

Wahlström vill ju

dagsmedlemmiuna skall betala 2.000:- kr
till Handelsbanken, varigenom deras av-

gifter starkt ndrmar sig alldagsmedlem-

lndra AB, Box 711
tel04.2l18 04 10

måste

folja reglerna, annars

251 OT Helsingborg

Julbord och bazar

KöTTCENTRALEN
Det var extra festligt och mysigt två söndagar - den 7 och 14 i dec: Kerstin och
Lasse hade dukat upp ett magnifikt bord
med alla delikatesser (se Driverns utsände på inspektionsrunda) i klubbrummet. I

Bergavägen 19
Helsingborg

matsalen med röda dukar och
stämningen "julig".

Basse hade bazar

i

"gran" var

korridoren och en

del hittade kanske någon liimplig julklapp. Peter Bäckbom assisterade som
"Lilltomte" ndr den store forncijde
lunchgästerna med dragspelsmusik.

STÅISTA
GETETTGIITTEBIET

f

ör all f örsäkring

ata
\rA\t

Lars

orsson

Johan Sederhorm

Järnvässs^',åiirt;trersingborg

DEN FULLSTÄNDIGA
FRYSKEDJAN

FRIGOSCANDIA

noga på greenerna och placeringen av hålen kunde bli avgörande. Htir hade vi stor

VM Pinehurst 1980

hjälp av Pia, som spelat banan tidigare
Rya var ju väl representerat i VM i Pinehurst. Och då menar ändå en del, att vi

var underrepresenterade! Men, visst dr
det fint med två spelare med i laget och
vad betrdffar den som inte var med, så dr
det nog ingen panik för hans del. Hans tid
kommer.
Viveka och Jan har haft vänligheten att
skicka oss några små funderingar lite vid
sidan om de vanliga resultatlistorna.

Pinehurst North Carolina dr ett paradis
för golfare. Håir finns sex banor att välja
mellan; bana nr 2 ar rankad som en av de
tio bästa banorna i USA. Dit kom vi,
Barbro Montgomery ftaPten), Liv Wollin samt undertecknad, sent på kvällen
den 24 september. Pia Nilsson, som plug-

gar på universitet i Arizona, tillstötte två
dagar senare. Vi var ett av de första lagen
på platsen. Det kdndes ganska bra att ha
gott om tid till att installera sig och att
kunna förbereda sig på ett bra sätt.
Vi bodde i så kallade "condominiuns"
(lägenheter i tvåvaningshus). Dessa hus
låg utspridda i små områden utmed de

olika banorna.

I

lägenheterna fanns tre
sovrum, vardagsrum med TV och ett kök
med alla bekvämligheter. Vår vaning låg
en bit ifrån den stora hotellbyggnaden,
ddr vi intog samtliga måltider, men då vi
hade egna bilar, var transporten ej något
problem.
Vi trivdes från första stund och med
Barbro som kapten kunde vi spelare koncentrera oss helt på golfen.
Första träningsdagen fick vi ej spela på
bana 2, utan i stället gav vi oss ut på bana
5 med två golfcarts. Det kändes verkligen
konstigt att inte få gå rnellan slagen. Vi

blev mycket besvikna på denna bana,
som inte var bra. Hur skulle greenerna
vara på bana 2, undrade vi? Vi fick veta,
att det var problem just med greenerna
som va-r orsaken till att damernas tävling
flyttades från bana I till bana 2.
Dagen darpå började inspelningen på
bana 2. Vi hade fyra inspelningsdagar

och varje lag hade bestämda starttider.
Första rundan stegade vi banan för att
veta alla avstånd. Det var viktigt att titta

Forts.fr. sid.5

14:e och blivit 3 upp och 15:e delats,
tdnkte man väI, att dormie 3 borde vara
betryggande. Men matchspel betyder ner-

vdnstra rutt-en, varifran han sedan slog
i vdnstra greenbunkern. "Bubben"
låg strax utanför green på två och kunde
lätt chippa in sitt tredje "dead". Sedan

ner

ver och ndr Mats först vunnit l6:e och
sedan l7.e var det liv i matchen igen. På

Mats missat sin parputt, var matchen slut.

i bun-

utan relativt bekvämt kunde vinna med

Finalen blev inte lika spdnnande, då
l8:e slog "Bubben" sitt andraslag till
vdnster ut i ruffen mellan l7:e tee och Peter Bäckbom aldrig var i blåsväder,

l8:e green och

sen tredjeslaget ner

kern. Efter uppspel och två puttar, kunde
Mats kviffera till all square med en bo-

gey. Nu kunde vad som helst

hiinda.

Mats lyckade på l9:e sänka en tremetersputt fcir delning och detsamma gjorde sen
"Bubben" pä 2O:e. Nästa hål skulle bli
det avgörande. Mats slog ut sin drive i
l0

2lo.
Prislistan blev sålunda:
l. Peter Bäckbom
2. Joakim Boltenstern
3. Lennart Gylling
Mats Nilsson

och visste var flaggorna skulle stå de sista
dagarna. Vi förstod, att puttningen skulle
bli rnycket utslagsgivande på dessa stora,
kuperade greener. De två följande rundorna scorade vi och tävlade inbördes för
att få den rätta tävlingsgnistan. Vädret

blev sdmre och banan tyngre av allt
regnet.

Inför den sista träningsdagen var banan
mycket våt och regnet bara fortsatte. Vi
hade tidig start den dagen och spelade tio
håI. Manga lag brydde sig inte om att
spela. Det regnade oavbrutet i två dygn.

Jan har kallat sitt epos "Barfota eller
inte barfota". Del I.

Att vara skotillverkare på Fiji iir nog
lika vanskligt som i Helsingborg. Stora
delar av befolkningen på dessa söderhavsöar har nämligen aldrig haft ett par
skor på sig. Detta gäller även en av spelarna i det stolta Fiji-laget, som för fcirsta
gången lävlar utomlands.
Vid invignitrgsceremonien pressar han
dock in fötterna i ett par enklare sandaler

(som går väl ihop med den ljusblå kjol

fick förkortas. Som tur var, blev det inte
så, utan tävlingen satte igång och vi fick
till och med sol fcirsta dagen. Hur det

och jacka han biir). Ute på banan kniper
han ihop tårna och står sedan stadigare än
någon annan. En av våra gamla tennismatadorer kir för övrigt ha gjort samma upptäckt, ndr han en gång vände en viktig
match på blött gräs, genom att ta av sig

gick i tävlingen, vet vr.

skorna.

Det var en fantastisk känsla att få deltaga i ett VM och det sporrar till vidare

Full av tillfcirsikt inför sin VM-debut
stiger vår barfotavdn upp på l:a tee, kniper ihop tårna och tar ett par långa, vida

Skulle detta fortsätta, så kanske tävlingen

satsnrng.

Viveca

Hoff

tavän plockar åter fram sin långa, vida
sving och sina mjuka, glidande steg. Med

en bercimvdrd kraftansträngning lyckas
han pressa sig in under 95 slag. Vad hade
han då kunnat göra barfota från

start?

Scorerna resten av tävlingen, som spelas

barfota, sedan koreaveteranen inspekterat
de såriga fötterna, tyder på ett kunnande
strax under 90 slag.

20 slag bättre per runda var vinnande
amerikanen Sutton, som dock spelade
alla hålen iförd röd-vita lackskor i krokodilimitation och med stora plösar. Vad

hade inte han kunnat göra barfota?
"Barfota eller inte barfota". Del II

Barfota var inte heller de kvinnliga
VM-spelare, som vid damernas avslut-

ningsmiddag under något underliga former hamnade i golftrotellets pool. En av
de blöta, men fcir övrigt vid mycket gott
humör varande darnerna, sades vara från
Helsingborg! Av hdnsyn till de inblandade, men också på grund av denna publikations seriösa framtoning, kan vi tyviirr
inte beskriva händelsen i detalj.
Jan Rube
O Bergteknik
O Beskrivning

a

Bygg- och geodynamik

O Byggledning oct kontroll
O Byggnadskonstruktioner
O Datateknik
O Energibesparing
O Geologi
O Geoteknik
O Grundförstärkning
O Kostnadsberäkning
Flalmstad

byggprojektering
provsvingar. Staftern, en veteran från

Koreakriget, numera pensionerad i drevördiga Pinehurst, ser sig tvungen att
rngripa.

-

Nån dj-a ordning får det va' även på

ett golf-VM. Håir i Pinehurst spelar ingen
barfota, säger han ungefdr.
Vår vän vädjar till startern, men inga
förklaringar hjälper starrfcirbud eller
golfskor på. Tiden börjar bli knapp. Några klubbraedlemmar lyckas ordna fram ett
par skor, vilka med stor möda pressas på.
Fötter sorn levt i fullkomlig frihet ser inte
ut sona skolästar i allmänhet och inte som
ainerikamska lackskor i synnerhet.

(Erskiszigen 22)

a

Landskapsarkitektur

O Markteknik
O Måtteknik

O

ring

a
a
a
a

O Teknikutbildning
O VA-teknik

O

Väg- och spårteknik

Flelsingborg
(Drorttningatan 28)

Box159

Bo(

30103 Hdmstad

25111 Flelsingborg

blefon

blex72443 JI/HBG S

035-101414

1123

Telefon O42-149O4O

Smahaltande tar vår hjälte stegen fram
till teekulorna. Provsvingen får honom att
tappa balansen. Ny provsving, nu med

betydligt kortare backsving, bättre anpassad till de tunga "Footjoy-skorna".
Han ger sig på bollen med ett kort, sndrtigt hugg. Bollen tar några kraftlösa skutt
innan den lägger sig till rätta strax fram-

för

damutslaget. Med försiktiga, stapp-

lande steg ger han sig ut på sin första
VM-rond. En tragikomisk figur, som för
tankarna

till Chaplin.

Blodvite uppstår redan efter två håI. I
flera hål lider han. Vid det laget dr han
nio över par och kan inte ta ett steg till.
Svingen har blivit kortare och kortare
(faktiskt inte helt olik den rcirelse man
ofta kan få se på Ryas 4:e vid franlands-

scanroprr
RESEBYRA AB

Drottninggatan 72 A-251 11 Helsingborg
( M ittemot Stadsteatern
)
Tel. Privatresor vx 14 94 50 -Affärsresor vx 18 03 60

vind). Lyckligtvis får en elbilspatrullerande funktionåir syn på eländet. Han befriar Fiji-spelaren från skorna. Vår barfot2

r3

Det nya bankkontot

som ersätter

alla vanliga konton
Öppna ALI-KONTO i Handelsbanken så behöver du aldrig mer f undera på vilken kontoform du ska välja. ALLKONTO ger bättre ränta och
ändå får du ta ut pengar när du vill, utan uppsägningstid. Du kan ta

ut pengar med checkar, Bankomat-kort, bankbok eller vanligt kvitto
på banken.

Välkommen in så får du veta mer.

Handelsbanken
Stortorget
Stattena Centen o Söderport
Tel. 120320

Vi

Från röd tee
Det dr med blandade kdnslor jag skriver
om golf nu ndr Skånes vinter blåser, regnar och snöar över Rya. Kdnslor ungefdr
som att ha strandat på en liten kobbe med
en kokbok . - Jag vet hur hiirligt det kan
vara, men kan inte åstadkomma det nu.

ÖPPet: Måndag -fredag 7 - 18
Lördag 9-13
Buss nr 12a,12b,18 och22
stannar vid Färghuset

HYR!!
G O LVS L I P...

MATT.WÄTTN

N E...

STÄ L L N I N GA R... STEGA R

...TAPETS K I VA... BO R R MAS K I N... HöGTRYC KSWÄTT...
G E R LADA... KAKE LVERKTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...

" Hur slall denna upplevelse tolkas? Underteckrutd var i tur att putta på green, en
s k långputt. Mitt i min puttlinje låg en ca

puttar vi ska sänka.
Många utav oss kan också se tillbaka
på en regnig men givande tävlingssäsong.
I våra två stora sommarmatcher var båda
finalerna mycket hårda och spdnnande. I

ltt

Annies Cup segrade Anita Carlsson över
Anne-Sophie Wigart, och i Indras Cup
gick finalen mellan Ingrid Björnör och
Inger Paulsson, med Ingrid Björnör som
vinnare.
Vid Ryas Nationella Damdagar i börja.t på juni kunde Karin Pettersson FlGk
glädja sig åt vinsten i A-klassen, medan
vår egen junior Christina Jonsson plockade åt sig segern i B-klassen med 64 slag

Schratchpriset vanns

Ängelholmsvägen 27, Helsi ngborg

ga, som lyder sålunda:

Men vi får väl göra som den skeppsbrutne, tänka på allt trevligt som kan
komma. Hur rakt vi ska slå, vilka lång-

netto.

Detusen idäernqs hus

har fått ett vänligt och trevligt brev
från Ann-Mari Buhr, fcir vilket vi tackar
hjiifiligt. Brevet innehåller också en frå-

av

Ingrid

Axelsson.

I

foursometävlingen gick Danmark i

topp med Karen Jörgensen Kerstin

Groth - Andersen Gilleleje Gk.
Estde Lauder, Parfymeri Electas V-pris
vanns av Pia Palmgren och i tävlingen om

Margit Bergengrens Hederspris segrade
Lotti Andsberg.
Sist men inte minst kom Ryas damer
på en mycket hedrande 3:e plats i seriegolfen (13 klubbar deltog). Ett stort
tack till alla som kåimpade och hjälpte
Rya till den fina placeringen.
Ska vi kanske kunna avancera i år? Vi
har kapacitet till det.
Ni vet vdl att vi tillhör det starka könet!
Vi ses på ettans damtee.

1,f

lVz meter lång orm (t,vp okänd). Nya som

vi var i golfens underbara vcirld, hade vi
tyvcirr mycket liten aning om golfregler
(hoppas det cir böttre i dag). Eftersom
detta hönde

på I8:e green och en drink,

typ stöne, stod på spel, blev det natur-

lignis ett ganska så ordentligt dividerande. Hur förfara? Jilrgen sa, du måste

spela den som den ligger (jag ville Jlytta
den i sidled). Vad göra? Jag petade med
puttern på ormen, som naturligMis inte
gillade att bli störd i den sköna solvtirmen, den vciste åt mig och ringlade bort för
att söl<a en ny och btittre plats, dör den
kunde få vara i fred. Så kunde jag då
rintligen få lov att putta, Tyvtirr, drinken
förlorade jag, men var ett golfininne

rikare."

Ja, kdra Ann-Mari, din fråga går tyviirr
inte att besvara så lätt. I princip åir det ju
så, att alla lösa, flynbara föremål på green får flyttas. Eftenom du inte kan uppge, vilken typ av orm det rörde sig om,
vet vi alltså inte, huruvida onnen var

Christina Rodman
t4

5

Out of Bounds

z

I

e

Från vår medarbetare i USA kom
I

North Branch 13/l I -80.
!

t6

dem, fast den hdr

,"'5

yas nYa tidning,

(.

värr hade vi inte tillgang

till

enligt regel l1:4 om rätt och billighet,
Att han dessutom diskas
pliktar
-och 2 drinkar.
ära, är lika
fråntages seger
självklart.

och

AH.

7

gånger i
veckan, det var s k ligamatcher. Vi var
tolv lag med fem spelare i varje lag, som
spelade 9-hå1 slagtävling fran backtee.
Eftersom jag var enda tjej (som vanligt),
var jag tvungen att spela från samma tee
som killarna, vilket ibland var i mastigaste laget, men ndr man för en gangs skull
hade scorer på 38, 39 slag, då visste man'
att man hade spelat verkligt bra. Vi spelade också schooltoumaments och det giorde vi på lördagar. Det var l8 hål slagtävling i lag och individuellt. I och med att
del var första året för vår skola, så gick

det inte speciellt bra, men jag kom 10:a
sammanlagt av 50 startande i ligamatcherna, såjag får nog vara nöjd'
Nu iir golfsäsongen slut och det kom-

våren, innan jag kan
spela igen. För att hålla mig i form under
vintern, ska jag sPela med i skolans

mer att d.oja

till

vollyboll-lag, vilket skall bli kul, fast

jobbigt. Träningen iir nåimligen stenhård,
med bl a morgontråining nästa vecka från
6.30 till 7 .45 . Låter det inte undeöart?
Jag får skriva ett nytt brev lite senare
och berätta, om jag klarar av det eller
inte.
Många hölsningar Susanne

,I
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GOLVKRYSSET 2
Vågrätt
1. Fula i golfen, men vackra på
stranden
9. Finns en gyllene i Schweiz
12. Har dom faktiskt mindre i USA än
i Europa
13. Härkens härskare
14. Har lagfart
17. Fransk f rilla
18.
lbland i hink, ibland i mage
19. Kommer surt efter
20
Explosionsområde
23. Något missvisande
25. Alskar ragata
26. Amerikansk brallis - faktiskt
27. Säljes systematiskt
29
Fisk
30. Militärt nöje på gräsrotsnivå
31. Ekvation
33
Liknar en kaktus - utom när den
går
37
Förkortning för många miljoner
38
Ar du den...., säger Lill
40. Framåtdrivande krafter
42
3 tunnland, t ex
43. Rysk befallning
44. Färgstark figur, som gillar f igurer
46. Neros negation
47. Kan man bli både av f licka och

dricka
Flod

17

fl
4+

45
18

Lodrätt
1. Föredrasavhöghandicappare

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
13.

Nedanför hålet

LagomförKöpenhamnare
Ton, men inte vikt
Tidsbegrepp
Han har taskig PR
Oönskat pålågg vid strandpicknick
Kan själv sitta på sådan
Akta angora
Kanske till sillen
Underdel - eller överdel
En sådan till och med kryper
somliga för

15. Blev bara så, men finns inte
'16.

20.
21.
22.
24.
28.
30.
32.
34.

35

ordboken

Kan skäl vara

rutiga

-

Basse).

i

om dom inte är

Har med tlocklek att göra

UK-uppgift

"Råsopen", enl. påhitt
Saknas stundtals
22.00 - 06.00
Gula av senap
Ofta med wedge
Engelskt vatten
Betalningsunderlag
Kan vara eget och ändå inte konstigt
Orden
För pitchar
Låneanstalt

36.
39.
41 .
43.
45. Nr2varbäst

Lösningen skall vara inskickad senast den 15 april. Först dragna rätta lösningen erhåller

(skänkta av

32
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2

48.
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25

L?

eftersom
ngrangen

tl

tE

27

någon driv-

lo

9

l+

ingrange, men vi tränade på banan, vilket

"flyttbar", eller ej. Jag anser t ex att en
kobra, skallerorm eller därmed jämställda
k yp i allra högsta grad är "icke flyttbara;'-'och hade nog jag vid dylika problem i
min puttlinje propsat på att få flytta min
boll i sidled, ganska mycket i sidled. Hur
din egen man, som efter vad jag förstår,
dr fullstdndigt okunnig om krdlologi, kan
begtira, att du ska putta bollen som den
ligger och kanske utsdtta dig för uppen'ar
bar livsfara, dels obegripligt, dels icke
förenligt med golfens fairplay, varfcir han

I

zo

ul, för i kuvertet

var vi 12 stycken som spelade med i laget. Man delas upp i wå grupper Varsity
(första grupp) och,JV (Junior varsity). Det
menas,-att niir ui tävlar eller spelar våra
ligamatcher, så iir det Varsity-grupp€n
som spelar. Det ar ca 4-5 stycken, vilka
givetvis skall vara dom bästa.
Vi tränade varje dag efter skolan' Ty-

7

L

rö

1b

9

Hdromdagen damp det ner ett brev från
marnma och pappa. Som vanligt blev jag

gäller golf, for det var nämligen första
året Oom hade det på skolan. I alla fall så

5

rz

detta brev.
Hej

4

1

dussin golfbollar

l7

Om provisorisk boll
Rapport fiån
juniorkommitten

Planeringen inför 1981 års säsong dr nu i
full gang och det dr ett ganska digert
program vi har framför oss. Vinterträning
för äldre juniorer genomförs på forsök i
samarbete med "Basse" i Golfcenter,

Rydebäck. Förhoppningsvis

ger detta

Rya ett gott utgangsläge för årets seriespel, ddr vi i år hoppas på ett avancemang upp i högsta div. i juniorserien.

Utöver seriespel åir vi i år vtirdar i
klubbmatcher mot St. Ibb, Helsingör,
Stockholm och Forsbacka. Matcher som
vi vet dr krävande och diir vi måste stdlla

upp med bra lag, för att ha chans att
vinna.

Vår interna "stegtävling" kommer säkert att visa vilka spelare, som dr bäst
tränade och motiverade, att representera
Rya.

Eftersom ofta osdkerhet råder om, hur
man beter sig vid spel av provisorisk boll,
göres också många fel. Det kanske diirför
dr motiverat med en liten redogörelse om

För de yngre åldersgrupperna blir aktiviteterna i år ungefdr desamma som 1980

med Colgate som en given höjdpunkt. Vi
kommer i år att anordna gruppkval, dvs
tävlingen efter klubbval på Rya och kanske kan vi då övertrdffa fjolåret, då 8 av 16

gick vidare till

Skånefinalen. För att lyckas med detta krävs
sarnma entusiasm från tränare, ledare och

Rya-deltagare

deltagare som

vi hade i

fjolårets

vårträning.
Detta leder tankarna in på vårt konstanta

problem med rekrytering av ledare fcir
våra trdningsgrupper. Detta dr en intressant och trevlig uppgift, diir vi i år hoppas

på stor anslutning fran alla
medlemmar.
Anmäl Ert intresse

till

klubbens

någon medlem i

juniorkommittdn.

Vid all undervisning På RYa kommer
jag att dra nytta av dessa erfarenheter.

Pron's spalt

Varje elev kommer före praktisk underUnder mina studieresor

i

vinter

i

USA

och Japan har jag fått bekräftelse på, hur
undervisningen alltmer ftirskjutes fran

den tidigare dominerande

fYsisk-

mekaniska svingutbildningen till
"psykisk-mental" utbildning, dvs under-

fYsiskdessa egenskaper
mekaniska delen nedbringas till en brakdel av den tid man hitintills anviint.
l8

höger om green, eftersom den dammen ej
dr vattenhinder utan out.
Ndr man dmnar slå en provisorisk boll,
måste man klart meddela detta och inte
bara säga t ex "jag tar en till", för då har
man satt en ny boll i spel. Den provisoris-,
ka bollen måste spelas innan man går
fram och letar. Man kan aldrie eå tillba-

Uppåtstigande

resultat.

redan 1978 var hon i final i Colgate Cup
gå Albatross. Ddr slutade hon som tia.
Aret efter var det åter dags för finalspel,
nu i Linköping. I sudden-death om tredjeplatsen blev det dock förlust, men en

Den stora fördelen är, att

eleverna

rcirelser.
Vill du veta mera om denna nya, oslag-

bara inlåirningsmetod, dr du välkommen

att ta kontakt med nrig.

På den provisoriska bollen får man
spela tills man kommer fram till den
plats, ddr den första bollen antas vara,
men fortsätter man förbi denna plats liingre fram mot green, dr den första automatiskt ur spel.
Om man efter att ha spelat prov. boll,

i ett vattenhinder eller
ospelbar, kan man inte säga "då kör jag
hittar den första

på den provisoriska". Denna dr nämligen

inte i spel i och med att man funnit den
första inom bangrdnsen.
Nå, hur dr det, måste man leta efter sin
första boll, om man slagit en bra provisorisk? Naturligtvis kan ingen tvinga en att
leta, men motspelaren eller markören har
rätt att leta i fem minuter och finner han
den i tid, måste man spela den! Visste du
det? Fortsätter man att spela den provisoriska, har man spelat "fel boll" och bestraffas ddrefter.

+

stiärna

"Känsla", "bildseende" och "positivt

kan den

I reglerna står det, att provisorisk boll
får spelas endast om den första kan antas
vara, antingen out of bounds, eller förlorad. Man får såldes inte spela provisorisk
boll vid vattenhinder. På Rya har vi två
ställen, diir det ofta göres fel, 4:e och 8:e
hålen. Observera alltså, att om du inte dr
sdker på att din boll dr över den första
dammen på 4:an, så får du inte spela en
provisorisk vilket ddremot dr tillåtet, om
du befarar att du slagit i dammen till

visning att konsulteras och i samband
diirmed lägger vi upp kort på honom eller
henne så'att vi noggrannt kan följa och
konstatera att undervisningen givit bra

visning om hur vi fungerar som mdnniskor tankemässigt, medvetet och omedvetet och hur detta styr vårt handlande.

tänkande" dr dominerande faktorer i modern golfundervisning och med hjiilp av

vad som gziller.

ka, efter att ha letat en stund, och spela en
provisorisk.

lO-åriga Eva Kruuse börjar bli rutinerad.

fjiirdeplats dr också meriterande.
Tredje.gangen gillt blev det i år. På den
vackra Ostersundsbanan ute på Frösön
klättrade Eva åtskilliga steg mot vdrldstoppen genom aft vinna sin klass. Bäst i
Sverige ! Vi gratulerar.

Eva t.v. poserar med 2:apristagaren.

Foursome
Med våra 18 slag skulle det har bli rena
barnleken. "Det dr bara att spela intelli-

gent", sa Nisse. (Vi var båda intelligenta
och taktiken var enkel). "Vi spelar på
säkra bogies och ett och annat par slinker

alltid dit", fortsatte han. Tillsammans
kom vi då fram till, att ett resultat kring
66 netto inte bara var realistiskt utan
mycket troligt. Redan på första hålet fcir-

vi, att vi rdknat rätt. Visserligen misjag en given fyrametersputt för birdie, men det var ju uppenbart, att våra
marginaler var breda. Efter ett lätt par
även på andra, nickade vi förnojt åt varandra och nu insåg vi genast, att 66 netto
inte längre var intressant. "Vi siktar på

"Den dr nog ute i sundet", gissade en
av våra motståndare, "så det passar ju
bra att du har stövlar". Nisse besvarade
skämtet med en blick, svart som natten.
Nåja, trots att vi så småningom fick sju i,
låg vi ganska bra till. Och iindå bättre

såg bollen skutta över vdnstra greenbunkern för att stanna några meter från pinnen. Det var en ren formsak att sänka
putten för en lätt birdie. Nisse klappade
mig på axeln som man klappar en hund
som just lärt sig sitta vackert. "Ett per-

sedan Nisse på nästa chippat in andraslaget2 cm från flaggan.
Femte tee dr långt från Orby ängar och

fekt inspel, eller vad tycker du?",

Nisses drive var magnifik. Med tre på
green och två puttar var paret hemma. Vi
hade flyt. "Så lätt dr det" konstaterade

stod

vi.

sade

Sjätte hålet. "Håll upp fcir vinden",
rådde Nisse, varpå jag sopade iväg en
fruktansvdrd hook 40 meter ut i åkern.
"Inte så mycket" rättade Nisse. "Jag
trodde vinden skulle ta den" sa jag, oför-

60" , viskade jag.

På trean började det djävlas. Precis ndr
Nisse skulle driva ut, var det någon bad-

gäst borta på Örby dngar som hostade
(dom tar ju ofta ingen som helst hänsyn
till oss golfare), så Nise fick bollen på tan
på klubban (det brukar han aldrig
annars).
Lösning till GolJkrysset I
Tyvärr hade ett par småfel uppstått.

Vi har på

vågpå

rätt I godkänt både "pryar" och pryor" och

"si"

och "sa". Dessutom kom
olyckligtvis inte de skuggade fälten fram, i vilka
man kunde läsa "rya dr vår klubb".
vågrätt 58 både

Vinnare blev Ann-Mari Buhr. Hon erhåller

bollar, som skänkts av Basse.

I

dussin

stående för elementens nycker. Nisse tog

det säkra före det osdkra och slog till
höger. Ner till staketet vid sjuans tee' "I
alla fall bättre än out" menade han. Vi
kände oss nu lätt pressade, men kämpade

till

oss en förnämlig sjua, sedan Nisse

hålat från greenkanten.
På nästa gjorde vi helt odramatiskt fem
i och var nu åtta över par. Våra kalkyler
var i rubbning.
"Nu gör vi birdie hdr" bestdmde Nisse

på åttans tee. Tyvärr måste hans boll ha
fått en kraftig snedstuds för den hamnade
mitt i busken vid bunkern. "Ren otur"
stönade Nisse. Emellertid låg den så att
det gick att hacka den ut på fairway några
meter fcirbi bunkern. Nisse tittade mot
green 190 meter bort, gjorde en snabb
beriikning och tog upp sin träfyra (den på
vilken sulan sitter lite löst och som dr
aningen - men bara aningen - skev i
skaftet). Han tog sin stans, lyfte klubban
sakta (liksom axlarna) och ddngde till.
Bollen for iväg med destination tionde
green, svdngde sakta åt höger, passerade
över huvudena på en fyrboll på nionde tee
och försvann ner bakom buskarna vid

bäcken. "Den kommer",
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sa

jag, ndriag

sa han

belåtet och klappen blev mindre vdrd.
Vi kunde aldrig enas om verns fel det
var att vi fick dubbelbogey på nian - om
det berodde på, att Nisse duffade ner
tredjeslaget i bunkern eller på att jag sen
inte fick upp den.
Vi vdnde alltså på 9 över och såvdl 60

som 65 tycktes inte längre realistiskt.
Men eftersom det egentligen inte var vårt
fel, att det blivit så manga över, utan
snarare pä makternns inverkan, förstod vi

att det inte skulle vara någon omöjlighet
att gå eff eller två över in och då skulle vi
ändå få under 70.

Alla som spelar på Rya vet, hur hal
mattan på tians tee kan vara. Denna dag
var den extra hal, åtminstone då jag slog
ut. Ty jag halkade med högerfoten (det
brukar jag aldriggöra annars).
"Den iir i dammen" upplyste, helt
onödigt, sarnme motståndare som gissat
att Nisses drive på trean var i sundet.
"Men hiir hjälper det inte med stövlar"
fyllde partnern i. Jag undrade, om dom
tidigare i sitt liv varit ndrmare döden.
Men Nisse var sammanbiten, diir han
stod och grävde i bagen efter en ny boll.
"Du hade rätt" fräste han, "det var en
djävla matta". Vi såg hans nya fina TopFlite med ett plask dyka ner en meter från
ett intet ont anande ankpar. - Det blev en
dyster inledning på inrundan. "Jag kan
inte minnas, när jag hade nio i hdr sist"

sa Nisse och jag kinde mig åter som en
hund, men inte en sån som just lärt sig
sitta vackert.
De fciljande tre hålen gjorde vi på bogies och på 14:e tee sammanfattade vi

läget. "Fortfarande" sa jag, "har vi

chansen. Oturen mäste vdnda sig. Nu gör
vi två raka birdies, par på 16:e och sen ett
över på 17 och 18, så blir det 71 och det
dr ju inte så dåligt". Nisse samtyckte.
Han koncentrerade sig länge, innan
han elegant slog in andraslaget bara en
meter fran pinnen. Birdie. Antligen stämde kalkylerna.

Jag stannade vid 14:e green, medan
Nisse och dom andra gick upp fcir att slå
ut. Jag såg aldrig bollen, men jag hörde,
ndr den slog i bagen. Min bag. "Jag fick
den på klacken" fcirklarade Nisse. Våra
motståndare upplyste oss om, att det blev
två piiktslag och att vi sålunda nu slog
vårt fjåirdeslag. Birdie var inte att tänka
på. Nisse lommade upp på kullen för att
se efter min boll. Han stannade på krönet
och krcip ihop i skyddsställning bakom

sin bag. Och rur var det, för annars hade
han fått bollen magen. Det kostade ytterligare två pliktslag att rädda livet på Nisse. "Nu slår ni ert sjunde" sa den ene
motståndaren, som läst specialmatte på
reallinjen. Vi måste nu erkdnna, att det
kommit grus i maskineriet, men allt berodde ju endast på en fruktansvdrd otur.
Den planerade birdien förbyttes till ett
dussin.

Mitt utslag på l6:e var magnifikt. Det
dr sällan jag träffar så bra. Bollen flög
och flög för att slutligen med ett brak
landa i snåren bakom green. "Det måste
ha berott på turbulens" försökte jag (diir
brukar jag aldrig ligga annars). "Turbulens... " muttrade Nisse utan övertygelse.
Han hade inte behövt slå en provisorisk,
fcir vi hittade bollen. Tyvåin. "Ska jag
droppa eller chansa?" undrade Nisse ddr
han stod mitt inne i en buske. En sån som

sticks. "Chansa du", sa jag, ' 'vi måste
börja attackera' '. Våra motstandare höll
sig för skratt. Med vissa besvdr. Nisse
chansade. Ut på green for en halvmeters
lang gren plus lite småkvistar, några ste-

nar och grästtrvor. I kratern efter hans

2t

"explosionsslag" låg bollen. Jag toppade
den, så den for som en skållad råtta in på
green, slog med en smäll i flaggan och
försvann i hålet. Ett lätt par. Hade inte
han som just sänkte en fjortonmetersputt
på l8:e skrikit till av glädje, så hade Nis-

ie inte slicat upp i skogen (det brukar han
aldrig göra annars). Vi hittade bollen,
som låg perfekt uPPe På en tuva, fast
den
den

äffa
var
ncijda med 7 i.

Nisse, som dr en förståndig man, rdk-

nade nu ut, att vi inte skulle klara 80
nefio, men det var klart, att med birdie på
sista skulle det bli precis 80. Min drive
var rak, men kort, dock inte kortare än att
Nisse ansåg det fullt mojligt att nå green
med en välträffad träfyra. Med sin kraftfylla sving klippte han till. Perfekt! Bollen steg mot skYn, flög rakt mot green,

slog ner några meter kort och rullade in.

"Toppgolf", mumlade Nisse.
"Jag går för hålet", sa jag och tänkte,
att det inte skulle bli fcjrsta gången jag
sänkte en l8-metersputt. Jag slog till. An
tagligen låg det något mitt i linjen, för
bollen gjorde en plötslig gir och Nisses
parputt blev inte så lätt. Men i skulle den.
Han slog kanske lite för hårt, kanske var

det medgräs som han inte observerat,
men den blev tre meter för lang. "Den
fick i alla fall chansen" menade Nisse.
Tyvän var ddr något strå som stod upp
alldeles framför hålet, ty min retur stannade kort.

Vi fick

Spela golf på österlen.
Bo bekvämt
igenuin skånegård.
Mitt i ett landskap fyllt av kultur. skånska slott och herresäten.
Fritiof Nilsson Piratens Kivik, Glimminge hus och vid bruset från
Östersjön där ligger Lilla Vik, en äkta korsvirkesgård på 29 andelslägenheter, i 2-plan. Lägenheterna är 80
redda för 6 - 10 personer.

sex i och 82 netto.

Det dr väl detta som dr den stora /.7nsningen med golfen, att man aldrig kan

Servicehus (klubbhus) med restaurang, bar, kiosk, Pool, tennis och

vara riktigt säker, att oturen och tillfälligheter i banan helt kan förstöra ens score,
även om man spelar bra.
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OBS ! Namnen i artikeln dr fingerade. Både Nisse och jag vill vara anonyma.
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Dessutom finns möjligheter till bad, fiske,'båtNybörjare eller
sport Windsurfing, promenad- och löpslingor.
avancerad golfKontantinsats från .800:- och förmånlig finansierins på upp till 20 år.
Spgla fe?
Häi är banan som passar alla en 18-hålsbana in Visningslägenheten
1

öppen dagligen

på knuten utan stress och trängsel!

frompåsk.

Rlng oss redan i dag så får du veta mer!
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