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Ljungbergs Boktryckeri AB

Ncir dammarna rensades
den 19 april

60Vo

OKNING

I

DRIVERN!
Det iir fantastiskt, vilket uppsving vår tidning fått och vi på redaktionen gläder oss
förstås. Visst läser man ibland om <ikningar inom pressen, rnen ndr ldste ni om
6OVo? Men det iir just med 60Vo som vår
ökning skett. Några statistiker som jag
talat med (fast jag vet inte, om dom dr
riktiga statistiker) menar visserligen, att
vårt bedömningsmaterial iir lite tunt, men
vi har i alla fall bearbetat det med den
positiva instiillning som dr signifikativ för
redaktionen i allt dess görande. Materialet har delats upp i två gnrpper, grupp I

och grupp 2. Grupp 1, vilken vi även
benåimnt den subjektiva analysgruppen,
innehåller allt det stoff vi erhållit genom
rykten (ofta obekriiftade) och hörsägen.
Detta material inrapporteras till oss
sjdlva, sedan inrapponören först sjåilv
giort en subjektiv råbedömning, varvid,

vilket ndmnts redan i vår programförkladng, allt negativt eliminerats. Det rent
materiella materialet, vilket hänfcires till
grupp 2, eller den objektiva faktagruppen, består enkom av siffror, siffror och

Det dr alltid trå'kigt att komma med
förmaningar. Jag hoppas att Du förstår
att detta skrivits i den vdllovliga avsikten
att Ditt eget och Dina kamraters spel

åter siffror. Rent slumpmässigt har vi valt
att jiimföra antalet influtna lösningar till
golfkrysset i första Drivern med antalet

trevlig golfsäsong!

influtna lösningar till golfkrysset i andra
Drivern. Dessa siffror (5 resp. 8) har sedan bearbetats (tyviin har vi inte, trots
påstötningar, fått tillgang till någon dataanläggning, så materialet har bearbetats
"för hand") och analyserats, varvid vi

slutligen kunnat konstatera en positiv
diskrepans pä

6OVo

.

Vår planeringsavdelning har med stöd
av ovanstående fakta kommit fram

till

till,

att

Drivern nr 3 1983 torde inkomma
krysslösningar fran klubbens samtliga

medlemmar (800) + 104 okända.
Med hägrande framtidsmål och ambitiösa ambitioner önskar vi våra läsare en
skön sommar.

i väster dr

accenfurerar problemet med lekande barn

informera honom om detta. Var hövlig
mot de beklagansvdrda som inte vet vad
golf iir. Det gagnar varken golfsporten
eller Ditt eget spel om Du blir fcirbannad.

Vår bana har ett utsatt läge. Fran Rydescider och cykelstigen

det lätt aff komma in. Vinterns tragiska
dcidsolycka då en 5-arig pojke gick ner
sig på isen i åttans damm aktualiserar och
på banan. Det åir naturligt att barn tycker
att det åir spännande aff leta bollar i våra
dammar. Vi måste diirför alla hjiilpas åt
att ldra dem hur livsfarligt det kan vara.
Passera inte ett lekande barn på banan

med en axelrycknittg - "det hände ju
inget denna gången". Giv Dig tid att se

till att de försvinner från

det farliga området. Och köp inte upphittade bollar
då
uppmuntrar Du boll-letandet. Begagnade
bollar bcir siiljas till Basse.

-
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I alla
sammanhang har han beredvilligt stiillt
arrendatorer och våra anstälda.

+

upp. Med sitt lugna och behagliga

Niir Christer

Ragnartz under säsongen
1971 flyttade till Frankrike invaldes Gert
Jellnor som t f kassör i klubbens styrelse.
Nu flyttar Gert. Till Tripolis.

Klubben gör diirmed en stor fcirlust,
som

som medlem i de olika samarbetskommitt6erna med stat och kommun, våra

blir svår att komma över. Att sköta

i en klubb med 900 medlemmar och en budget på över 800 000:ekonomin

kräver en fast hand.

I

10 fu har Gert på ett

smidigt sdtt lotsat oss fram mot lugna
vatten. Att vi utan större problem har
infört reverssystem och höjt medlemsavgifterna måste tillskrivas Gerts fcirmåga
att ge saklig och klar information på års-

sätt

har han varit en fast punkt för oss andra i
styrelsen.
I denna mörka stund finns det dock en
ljuspunkt i fjåirran. Gert har niimligen lo-

vat att

-

om klubben

vill -

ställa upp

så

Inte mindre än 10 av hålen berörs av
banans gråins. Risker för konflikter f,rnns
siirskilt på trean och fyran. Slå dåirför
aldrig ut om Du ser folk på stigen! Stat
och kommun har i manga år haft ett

"gott" öga på hålen utefter stranden.

Landets dåliga ekonomi har lagt frågan

på is på överskådlig tid. En allvarlig
olycka kan dock skapa en mycket svårbemästrad opinion.

STOR SORTERING

W\*,

V-ringat

9HEMISE Cardisan
TACOSTE

ffiSlipovers

i

styrelsen igen ndr han om två år iir tillbaka.
På klubbens, styrelsens och de anstiilldas vägnar tackar jag Gert fcir ett perfekt

jobb och ett inspirerande sarnarbete. Vi
önskar honom och hans familj lycka till i
Libyen och måtte Allah vara med dem!
Jan Sederholm

AH

att uppehålla sig inom vån område så
låinge han inte hindrar spelet. Om Du
besvdras av någon "obehörig" på banan

i

en

Som kassör i klubben var han sjdlvskriven som direktör i Rya Golf AB och

Allemansrätten ger vem som helst rätt

Ordföranden har ordet
bäck

skall kunna flyta friktionsfritt. Ha

mötena.

SPORTSKOR

HARVI FöR
ELIT/MOTIONS.
LöPNING
Glöm inte besökn
vår golfshop
KULLAPI-ATSEN

TEL. 11 37 32

MARTINI.PLOCK
Årets Martini Cup firade 20-års jubileum.
HEO firade 3-års dito. Basse slet som ett
djur för att få ihop prispengarna. Tyvåin
kvalade han inte in själv, delvis p g a lite

80 70 71 70 291. Det blev Jan Rube
tvåa på. Det var verkligen strongt av Jonta att komma igen efter en första rond på
80. Men han berättade, att han egentligen

ofur.

gillar, att ligga lite efter i början och slå

*r**
Magnus Sunesson, l7-ång landskronit, som vann, var för många okdnd. Andå har han redan en imponergnde meritlista. Han utrndrkte sig faktiskt även i fjol
på Martini, då han gick sista ronden pä69
slag. Han segrade också i Ryas internationella juniortävling och deltog förra året
i juniorlandslaget. I årets Tre Torn Cup
(amatörernas "order of merits") låg han
före Martini på femte plats, så sdrskilt
okänd var han inte.

ur underläge. Det var faktiskt flera gång-

er under fjolåret som han kom fram till
topplaceringar efter trdga inledningar. Vi
har visst i Jonta en golfens Ingemar Stenmark. Grattis!

*
Tredje plats totalt räckte för att vinna

"proffsklassen". Segrare och 10.000:rikare blev Jan Sonnevi med 291 slag.
Tack vare en fin avslutningsrond på två
under par spurtade han förbi sin argaste
rival, Per Arne Brostedt, som fick nöja
sig med- en femteplats, efter Göran Lundqvrst.

Två 69 ronder noterades: Ove Sellberg
och Jan Grcinqvist. Och visst trodde man,

att Mårten Olsson fran Trelleborg

hade

något på gang, ndr han i tredje omgången
vände pä 32, fyra under par! Tyvärr tappade han på slutet och fick ncija sig med

71.
{t

Av de femtio som kvalade var endast
15 proffs och även tidigare år har amatö-

rerna dominerat kvantitativt, men proffsen har de två föregående åren kunnat
glädja sig åt Segern

-

1979 genom Sayed

Cherif och 1980 genom Peter Lindwall
vilken glädje alltså i år frantogs dem.

-

It{t**
MartiniCup

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

-

HEO

MagnusSunesson A

Jan Rube A
Jan Sonnevi P
Per Arne Brosted P
Göran Lundqvist A
Anders Forsbrand A

Sellberg A
PerAndersson A
Freddy Carlsson A
10. AndersSandgren A
Ove

Landskrona
Rya
Hook
Vikslö
Växjö
Karlstad
Ägesta
Ljunghusen
Sigtuna
Eslöv

290
291
291

291
291

292
293
294
296
297

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 - 94 kvm och inredda för 6

-

10 personer.

Servicehus (klubbhus) med restau-

rang, bar, kiosk, pool, tennis

och

prngrs.

ELITSEKTIONEN
Det dr kanske inte alla som kdnner till, att
vi har en sådan. Sektionen bildades hösten 1979, sarnma år som elitserien började. 1979 placerade vi oss som trea, tyvärr
gick det sämre 1980, men i år kommer vi
säkert att vinna. Vad krävs för att komma
med i elitgruppen? Enkelt uttryckt aff
man har högst hcp -3, har stora förutsättningar att bli bättre och satsar helhjiirtat.
Gruppen dr dessutom indelad i två grupper och för att tillhöra första grupp som

har fler fördelar ndr det giiller bidrag,
krävs att man tillhör absoluta toppskiktet
i Sverige, alltså landslagsaktuell. Till
denna grupp hör Viveka Hoff, Olle Dahlgren, Göran Knutsson och Jan Rube.
Vad sysslar vi då med? Förberedelser
för säsongen genom mental-, fysisk och
konditionsträning. Mentala träningen har
byggts upp genom Uneståls kassettband.
Vi har i år haft två st konditionstester, ddr
resultatet i början på februari var rätt
nedslående, medan det som gjordes i slutet på april var mycket bättre i hela gruppen. I våras hade vi en kvdll tillsammans

'. ,.'.. .. /

Nybörjare eller
avancerad golfspelare?

Här är banan som passar alla en 18-hålsbana in
på knuten utan stress och trängsel!

Dessutom finns möjligheter till bad, fiske,'båtsport Windsurf ing, promenad- och löpslingor.
Kontantinsats från 1.800:- och förmånlig finansiering på upp till 20 år.

Visn i ngslägenheten öppen dagl igen

fr o m påsk.

Ring oss redan i dag så lår du veta mer!

-=msulT
lrt rrlfffiAB

Ölandsgatan 4 Box 185, 39122 KALMAR
6

Simrishamn tel. 0414-21036
Visningslägenheten Lilla Vik
te|.0414-24523

med Basse Friberg, dåir det diskuterades
den mentala sidan inom golfen och ddr
det framkom bl a att vi alltid ska se framåt, slaget ska vara genomtänkt innan man
slår, att hjåirnan bara tar upp de bra slagen
och sorterar bort de dåliga. (Det sista har
jag aldrig mdrkt, det åir vdl ddrför man
aldrig blir någon stjåirna).
Vad våintar vi oss då av denna säsong?
Att vi får 3 mästare i ståillet för 2 som
förra året, och då tåinker jag på att Viveka, Göran och Jonta uppfyller sina pla-

ner. Vi ska dessutom inte göra bort oss i
första omgången av elitserien som förra
året. Tilläggas kan, att vi, som det ser ut
nu, kommer att spela med komplett lag
båda omgångarna i Lund och Stockholm.
Säsongen har börjat mycket lovande för
Göran och Jonta såsom ni förstås har läst

i tidningarna.
S H)rw g o lfs la g s

hrils ning ar

från elitselctionen

ordf . Stig -Björn Lundström

Chip and run ....

snett. Hål efter hål fortsätter samma före-

Vem ska slå ut fcirst???

höghandicaparen jagad som en skriimd

Klubbkommittdn vill framför ett tips
från en av våra medlemmar. Den fcirviintade glädjen för en nybörjare och höghandicapad att få spela med ett par väl etablerade golfare kan bli rena mardrörnmen.

Enligt traditionen ska

höghandicaparen
slå ut sist, vilket ofta innebåir ett betydligt

kortare slag dn de övriga i bollen. Nåir
nybörjaren fått ner klubban i bagen, står
de med lägre hcp redan framme vid den
korta bollen och väntar på nästa slag.
Nybörjaren rusiu då fram och slår ett alltfcir okoncentrerat slag både kort och

ställning och man kan se den

stackars

hare efter banan.

Nej,

våind

på startordningen och låt

höghandicaparen slå ut först. Under tiden
som de med lägre hcp slår ut, kan nybörjaren förbereda sitt andraslag och då de
vana skickliga spelarna stoppar ner sina

klubbor, hinner höghandicaparen fram
till sin boll för att slå ett betydligt lugnare
slag, som blir liingre och rakare.
Du med det lägre hcp:et, prciva det hiir
några gånger och hjiilp en golfviin att bli
mer harmonisk och snabbare komma in i
golfen. Samtidigt får du en medmdnniska
som uppskattar dig som en riktig golfare.

Vår playing pro, Gunnar Mill-

1

I

ler, har varit vcinlig nog att

tåitt att öoqna
tåio
och återörsluta,
återörsluta.
öppna octr

sönda oss ett bidrag. Samtidigt
som vi tacl<nr för detta, önskar
vi honom lycl<a till inför lom-

L

mande scisong.

Förberedelse 81
Klockan var sex. Det regnade och var
kyligt. Jag steg upp ur den mjuka sängen,

fuslaEl4akab

2t22\t. :. : , !!re.r
!!r9.r
r. la
/.2t221t,

rumstemperaturen orsakade gåshud över
hela kroppen. Jag var i England, norr om
Leeds den femtonde september 1980.
Mandag morgon. Min starttid var 8.07
fcir fcirkvalificering till Tournament Players Championship. 150 pros skulle göra
upp om ca35 platser i lävlingen. Jag hade
otur. Regnet höll i sig, men vinden drev
bort vätan vid middagstid. På sista greenen slank en l0 meters nedförbackeputt
mitt i koppen för en birdie och 77 slag.

-Ji.*x'

Kanske fanns Zindå hopp. Solen tittade
fram vid ett-tiden och vinden mojnade.
Vi som startat tidigt var chanslösa. 76orna kom indrösande och t o m en och
annan 7l:a. Moor Allerton iir lang. Såirskilt i kall regnig blåst. Vid S-tiden ströks

Lördag 9-13

7

-

18

Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

HYR!!

sä-

till de 40 bästa resultaten, medan lU%o gär
till administration och banhyra. Med andra ord, vanlig betgolf. Det kostade mig

och levat för golfen varhelst jag befunnit
mig. Jag har haft dran att spela med många
fina spelare och har träffat många fina
människor. Mina minnen fran detta åtta-

dyrt. Jag scorade mellan 150 och 153 och
fick inte ett öre tillbaka. Amrisarna dr
duktiga. Men hela sanningen iir, att jag
var dålig. Har man golf som yrke, ska

otaliga och jag skul-

le aldrig vilja byta ut dem mot något

man också spela som en yrkesspelare, d v s
140-145 pä 36 håI, annars kan man inte

annat. Men något måste håinda! Svaret
blev: gör ett uppehåll, ståill klubborna utom räckhåll ett tag. Jag hade dock slutat
säsongen med en birdie!

detta, har nog varit i USA. Jag tänker
dåirför inte säga något om dess egenart

å.igu vagabondliv
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nyåret spelade jag

song utan segril. Har jag börjat gå bakåt?
Euroc sponsar mig ett år till, så jag måste
göra något drastiskt för att åter producera
låga scorer. Sedan 1973 har jag spelat

Jag hade slutat 1980 års säsong med att

missa en (PQ) förkvalificering. En
Öppet: Måndag-fredag

till

hopprep och hantlar i Spartas styrketräningslokal i Lund. 5:e januari, avfiird till
San Diego, Californien, för en månads
golftrdning i skönt klimat. De sista 2 veckorna deltog jug i några minitourtävlingar. De åir upplagda så, att man skjuter in
ganska stora pengar, ca 350 dollar per

77-orna.

Ängel holmsvägen 27, Helsi ngborg

Från september

inte en enda full rond. Ddremot sprang
jag mycket och tillbringade många kviillar på svettiga gymnastikmattor bland

åir

36-hålstävling och fördelar X)Vo av dessa

överleva. Men det hdr var bara ett led i
förberedelserna?! Manga av er som läser

och specialiteter, törutom att ndmna den
otroliga fnrkosten med fluffiga pancakes,
eggs, !a9on, whole wheat bread, coffee,
orangejuice, ice water and maple syrup.
Detta intages med en eff-kilos, 150-sidig

dagstidning i knät. Ni kåinner igen det,
men inte följande: jag har varit med i en

"Bible Study Class". På amerikanska
I allmiinhet iir

tourer finns många sådana.

amerikanen mer kyrksam än svensken.
Detta beror nog delvis på, att de olika
samfunden "&ivlar" om sjiilarna på ett
marknadsföringsmässigt professionellt
sätt. Det kan gå till överdrift. Vissa kritiker kallar många av dem fcir fanatiker
med en'viss rätt. En spelare på touren dr
ens:rm. Det dr eff extremt individuellt
spel. Pressen på nerverna iir stark. Man
kdnner sig otilhäcklig. Många amerikanska tourspelare har funnit kristendomen i
Bibeln som eft svar på sitt sökande efter
urygghet och handledning. Eftersom jag
sjdlv anser mig som en helt vanlig troende kristen, var jag nyfiken på deras sammankomster. Men vad jag blev besviken!
Jag trodde, aff det skulle bli en öppen
diskussion och aff jag skulle få liira mig
mera om Bibelns mening, utttytt för mig i
klartext. Ska jag vara drlig, så var det
också sä757o av tiden mötet pågick, men
den andra fjåirdedelen gick ut på att bercimma varandras goda vilja och att be till
Gud att han låter dem spela bättre golf.

Tala om sjåilviskhet. Senale miirkte jag
också, att de som regelbundet gick till
dessa "Classes" inte hjiilpte andra, utan

höll ihop i en, som de ffodde, ogudaktig
vdrld. Nu tycker jag mig kunna påstå, att
kyrksamhet inte iir lika med tro. Och alla
som spelar golf har något extra att vara
tacksamma för. Om jag fick råda, skulle
eff extra kapitel läggas till Bibeln för att
fullåinda den. Boken om, av och med
Hogan.

l:a februari kom Susanne (ej golfare)

till
l0

Los Angeles. Hon hade sex veckors

för att fcilja med mig på
Fjiinan Ostern-Touren. Jag svettades på
banorna och övningsfdlten i Manila,
tjiinstledighet

Hongkong och Rose-Garden utanför
Bangkok. Under tiden såg Susanne Filippinernas vackraste sidor, dess gamla historia, brokiga förflutna, heta vulkaner,
Hongkongs hektiska gatuliv, dess otroliga parker med de mest exotiska vdxter,
Thailands vackra folkdanser, tempel, ar-

*HILLESH(jG

betande elefanter, serumproducerande
ormfarmer. Jag lyckades sno åt mig en
placering

i

pro-amen

i

Hongkong med

min 7l-a och fick tillräckligt med pengar
för att köpa en förlovningsring. Iförd
kortbyxor, spikskor och golfkeps steg jag
in i vårt hotellrum med skumpan i handen
och fem minuter senare var vi förlovade.
Detta skedde i RoseGarden, Thailand.
Två dagar senare scorade jag77 i förkvalet till Thailand Open. Satte en tremeters
birdie på sista hålet. Vi var l0 stycken på
77, varav 6 skulle komma att spela. Men

vilka 6? Jo, enligt Thailiindska regler sker
utgallringen genom lottning!! Jag blev
10:a av 10. Aldrig mer Thailand!? Jo,

kanske om jag scorar bättre. Fem dagar
senare var vi på väg in mot Bangkok.
Susanne skulle hem på lördagen för att
börja jobba på mandagen dåirpå. Jag skulle skaffa en biljett (billig) tili Kuala Lumpur och Singapore för två tävlingar till
innan Europatouren började. Taxin stannade utanför hotellet och hotellpojken,

taxichauffören och jag började lasta ur
bagaget. Susanne gick in mot receptionen. Miff i all aktivitet - jag hade just
satt ner golfbagen på troffoaren - sticker
tar<in. Men jag hann ju inte betala. Rusade efter honom, hann inte. Tog numret på
bilen och sprang in i hotellet. "Susanne,
har du den blå väskan?" frågade jag och
ögonen sökte i vår bagagehop efter den.
Kanske hotelluppassaren hade tagit den.

Nej. Den var kvar i bilen. Blåsta! I

den

väskan fanns biljetterna, passen, körkor-

Förädlingsföretaget med sockerbetsfrö odlat över hela världen,
från Japan i öster till USA i väster,
från Finland i norr till Uruguay i söder.

HILLESHöG AKTIEBOLAG
Box 302
26123 LANDSKRONA
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CARSTEN:

a

Årets två stortävlingar, Omegaslaget och

Martini Cup, dr nu ett minne blott. Tävlingarna spelades under de mest skilda

r7

L

I

t?

2l

Ll

za

,LI

26

L5

z9

L8

)2

JI

väderleksförhållanden, Omegaslaget med

.L).

kyla, blåst och hagelskurar så kraftiga att
tävlingen fick avbrytas under 30 minuter.
Under Martini Cup sken solen och spred

z7

en ljuvlig försommarvärme över alla fyra
speldagarna. Båda tävlingarna dr mycket
uppskattade av spelarna och dr god PR
för vår klubb, så låt oss hoppas, att vi får
behålla dem i den form och med den fina

-1

3A

l4

r3

L,
3i

standard som nu i år.

i7

3h

Ett stort tack till våra genenisa sponsoJ8

39

{0

4t

44

4,

47
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rer, Lan Carlsson och Bror-Eric Berntsson, som varje år ställer upp med fina
prisbord. I detta tack instämmer sdkert

,13

42-

lL

11. Står ibland i vågen
13. Nyttigt på dagen, skadligt på natten
14. Rå,men kanändåvarmogen
16. lnnehållerofta ris iAsien
17. lngetarb€te
18. Kan bunkerkantervara besvärligt
20. Måste man på S:ans tee

2't.

23.
25.
26.
28.
29.

.
U.
31

32.

35.
37.
38.

4il.

44.

45.
46.
49.
51.
52.
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Kan spela med lar i RM

Vill man helst inte lå någon på putten
Finns både -gral och -thyfus

Görsminkös
Bordevara över5timmar
Lämnade sin post iTre Kronor
Kan spela med mor i RM

Engelskt kryp
D

Som ett bi
Drivern
Absolut toppen
Halv åtta
Amelie, Beatrice och Cindy
Den rymden ärljilran - liksom Mongoliget
Slår

Skallvivarapågreen
Runtom

I expeditionenfinns nu till avfuimtning
Matril<clför 1981
Medlemsl<ort + klisterlapp till

Fyra frustrerande

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liggerimellansverige

10.
11.
12.
15.
19. Luftigt
20. Ska hållas löst
22. Ska hållas fast
24. Förspel
27. NärFredriktjuter
29. Manhattan och Bronx
33. Klämm€r man på

36. Redan hänt
39. Kan vara gul eller grön eller skön
40. Lasse
41.
42.
46.

Dess storlek tvistar man om
Kanske i badrummet
Kryssare lör jämna par

50.

Sticks
Ärväl oftaen öppen affär i Helsingborg

48.

P

mötte våren tre dagar efter hem-

o

komsten. Jag har tränat varje dag tills i
torsdags, då jag flög över till min tränare
Bernard Cock för två dagars check-up.
Idag, onsdagen den 15 april, har vinden
mojnat lite, solen vdrmer skönt och bollarna flyger tillfredsståillande igen. I övermorgon, langfredag, flyger jag till årets

Ä

Vi

Kan sand vara

Gammal modell - eller hur, Stig?
Maktfaktor
Rasande chimpans
Kan man sitta till
A-klass
Rengöringsmedel
Kanske nattsudd
En bit

bagbrickn

sök stod vi så 2intligen i kön för att borda
till Kcipenhamn. Vi åir skyldiga ett stort tack till SAS i Bangkok och
American Express för all hjåilp vi fick.

ett SAS-flyg

Lodrätt.
1. Oldboystävling
2. Närden stannarpåhålkanten
3. Sådana barn varnas det för

Lösningen skall var inskickad senast den 15 juli. Först
dragna rätta lösningen erhåller 1 dussin gollbollar (skänkta
av Basse).

"Ar man vis idag, arbetar man deltid,
sjiilv iir jag bara delvis och arbetar hel-

ten, pengarna, resecheckatna, kamrorna,

immigrations- och flygbolagskontorsh-

Ca 80.000 i Sverige

tänka på Mr Trends ordspråk:

tid".

dagar senare efter alla polis-, ambassad-,

L>

1.

guskannan, Kullagatan-, Bordus- och
Nordmende C.rp, innan det åter dr dags
för en s k förbundstävling, DM för seniorer. Tävlingssäsongen dr lang och intensiv och för det mesta rolig, men ibland
känns det, som den tillgåingliga fritiden
inte riktigt räcker till. Man borde kanske

Landskrona GK:s duktiga iuniortrio Mag-

ja, alla vdrdesakerna.

52

Vågrätt.

Sunesson, som tagit båda förstaplatserna.

Det dr bara till att gratulera LaGK till ett
fint ungdomsarbete. Frågan är vdl, om
någon annan golfklubb kan stdlla ett så
starkt juniorlag på fötter. Nog om detta!
Tävlingssäsongen fortsätter och nu ndrmast med bl a Korporationsgolfen, Ar-

iö

ft

GOLFKRYSSET 3

nus Persson, Per Jönsson och Magnus

I
rl

Europa-Tour. Start Madrid Open. Nu
brirjar l98l års säsong. Har jag förberett
mig rätt? Håll tummarna! Och ha ett nytt
trevligt golfår, Ni alla som orkat läsa artikeln

till slut.
Gunnar Miiller

Trivling spro gram ( H errar och damer )
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Lösn ing till Golfkrysset
Vinnare blev Olle Laurin, Tjärögatan 45,

25372 Helsingborg

l3

INTENDENT.
INTERVJU

JEDE-MATIC
problemfri
för

pausdryckservering

Hej Ingmar!
Får jag stdlla några frågor?

Dääbareåak.
Nå, dr du nöjd med säsongen?
.r\f
.n.-\\i

Du menar fcir det hdr som hdnde på slutet? Eller?
Jag vill helst int prat om'et.

Jo, men värst iir dä hdr med lördagstäv-

Men, dr du glad nu, ndr du blivit

B-

amatör?

Jo. Det blir ju lättare.
Låttare? Hur då?
Att tjiina pengar, men man måst
p.å

,,
.'$

ii.'

lingar.
Jaså, hur då?

Ja, hdr finns ju folk som vill spel lördagstävlingar helst varenda dag och det går ju

ju

vara

bettet.

det inte lite mygel, det hiir med att du

Ar
blivit B-amatör?
Nä. Det har varit viildigt slagit i år. Dä
har'e.
Så du menar att standarden sjunker och
handicapen stiger, så massan dr konstant,
som Einstein sa?
Spelade han golf?

Det förstår jag.
Och på söndagarna dr det söndagstävlingar. Det gdller att int bland ihop dom. För
då stämmer ju int blanketterna, så att säga. Och sen måste jag se till puttinggreenen.

Vad då "se

till"?

Ja, så att ingen anvdnder den, förståss.
Men dä vill jag int prat om.

Nä, men han kunde nog blivit relativt Du har vzildigt lang arbetsdag, eller hur?
Nä. det tycker jag int. Jag bcirjar ju int
bra.

Med en JEDE-MATIC är det aldrig något
problem om vem som skall kol<a kaffet,
på 5 sekunder serveras Kaffe - Te - Choklad
eller varför inte Köttbuljong!
JEDE-MATIC kostar bara 395:- exkl moms.
Ring till Thorbjörn Widerberg på funkab
så får Du prova en JEDE-MATIC under
en vecka.

tunkab

trI

Föreningsgatan 25 A
252 38 HELSINGBORG

Tel.042-126025

Eller relativt dålig.
Dom säger, att du dr pedant?
Jag? Nä, jag har in ens gått i söndagsskolan.
Söndagsskolan? Jag frågade, om du iir
pedant.
Jaså pedant, jag tyckte du sa predikant.
Ha. Jo, det iir riktigt. Jag ar faktiskt mycket noga och lägger alltid saker på sin
rätta plats, om ddr dr plats, annars lägger
jag dom nån annan stans och då dr det ett
helvete att hitt dom. Då säger jag bara, att
det dr Bisse som slarvat bort dom.
Vad säger hon då?
Dä vill jag helst int prat om.
Nå, ditt jobb, det dr väl ganska anstrdngande?

t4

fcindn sju på morgonen och slutar redan
klockan sex på kvdllen, så det dr ju flera
timmar på dygnet ndr jag int åir i tjdnst, så
att säga. Och så har jag ju en timmes
restid också, så det jåimnar ut sig.
Nå, hur var det, var du en bra krigare?
Nja, dä ä int lätt å svare på. Dä blev ju

uldrig några riktiga krig och med tennsoldater blir dä ju int dä samme. Men kul va
dä, fast vi hade int så dä räckte, så vi fick
lSnq qv norrmdnnen och dom hade bara
inclianer. Det var då jag b,cirjade röka.

Tack ska du ha fcir dina drliga svar, jag
gillar dig verkligen skarpt. Vad tycker du
om mig? (Leende)
Dä vill jag helst int prat om.

l5

BREV NR 2

hem och ge pappa "Linjalen" en match
som han sent ska glömma.
För att få bort den ddr krypande kdns-

lan under vintern, så akte jag ner och
tränade lite golf i Florida i början av
Skickar hdr en andra rapport om livet hdr mars. Av tidsmässiga skäl, blev det tyi USA. Nu har åintligen våren börjat kom- värr inte så mycket golfspel som jag hade
ma och idag, den 29 mars, var det 20" hoppats, men jag besökte i alla fall en
varmt och jag har stått och chippat i träd- drivingrange ett par ganger, vilket blev
gården.
en glad överraskning. Efter att inte ha
Har någon av er nånsin haft kiinslan av tagit i en golfklubba sedan oktober, trodatt det krype. i hela kroppen på en under de jag, att det skulle kännas konstigt att
vinterhalvåret, då vårt klimat inte tillåter börja slå igen. Men ack nej, det kändes
oss aff spela? Om ni inte har det, så kom som vanligt undeöart. Det roligastc var,
över hit till Michigan, ddr säsongen slutar att jag mdrkte, att jag hade ökat i liingd,
i oktober och börjar i april och ddr måna- säkert mycket tack vare den hårda styrderna emellan marken iir täckt av snö. keträningen vi hade i vollybollträningen.
Såsom jag har berättat tidigare, så för att Men det betyder ju inte, att man sdnker
hålla mig i form spelade jag vollyboll, tiometersputtar, så nu gdller det att börja
vilket visade sig vara mycket jobbigare satsa ordentligt med den trdningen, så får
än vad jag nansin hade anat. Dom första vi se, hur det går, men kul ska det bli.
två veckorna var det morgontråining och
För aft avsluta mitt brev så måste jag
sedan hade vi två timmars hårdtråining säga, aft det har varit roligt att ha kunnat
efter skolan. Detta höll vi på med fran följa alla golftråindelser på Rya tack vare
november månad till slutet av mars. Nog Drivern. Jag har alltid blivit lika glad
för att det var kul, men i slutet blev det i varje gang den kommit. Jag hoppas, att ni
jobbigaste laget, men vi vann i alla fall kommer aft fortsätta att publicera den.
distriktsmästerskapet, vilket jag tyckte
Vi ses snart!

STORPRISTAVLING !!!

North Branch 29131981.

Hej

!

var bra.

Men nu börjar det bli dags att koncentrera sig på golfen, så man kan komma

l6

Manga hdlsningar, Susanne.

Varför går putten inte i? Jo, dåirtcir
att
a) Ulf Jagaeus tar fel linje.
b) Olle Dahlgren inte slår putten i
den linje som Ulf Jagaeus tog
och som var rätt.

Stryk över det felaktiga, eller rättare sagt det som ni (och Ulf Jagaeus resp Olle Dahlgren) anser
fel. Skicka in - gåirna med kommentar - till Drivern.
Bilder: Elis Nilsson

"For those who wonl to ploy their besl."

Så

ser hon ut!

+

Vår uppåtstigande stiörna,

Eva

Kruuse, syntes ju inte på den alltför mörkn bilden i förra numret av

Drivern. Men nu har vi fått en
så ni l<nn se, hur hon
bcittre
ser ut. Var så goda!

JUNIORRAPPORT

Rya. Femklubbsserie och Colgate spelas
precis som i fjol. Colgate anordnar i år en
speciell flickmönstring (se Svensk Golf)
och vi hoppas på ett stort deltagande.

Juniorernas tränings- och tävlingsverk-

samhet dr nu i full g-g på range och
bana. Aktiviteten dr liksom i fjol delad i
tre grupper juniorer miniorer
knattar och verksamheten organiseras av
resp gruppledare.

JUNIORERNA har spelat sin första
omgang i juniorserien på Karlshamns
golfbana, diir vi kom på andra plats efter
Vasatorp. Detta ger oss mcijligheter att

sÄues

r BAssEs GotFsHoP

avancera i kommande matcher och kanske kan vi avsluta säsongen med att vinna
ndr vi står som arrangörer på Rya den 3
oktober.
Kommitt6n har i år beslutat att bidra
med startavgift och resebidrag till följande tävlingar:
Bokskogen
7 juni Guldbollen
l0-11 juni Nat. juniortävling Kalmar
Norrköping
23-25juni JSM
Landskrona
26 juli Juniorpokalen
Flommen
16 aug Spalding Cup

MINIORERNA har denna
mycket digert fävlingsprogr.Im. Rya står
som zurangörer för såväl FOURSOME som KNATTELIGAN och vi kommer att
:urangera slutspel den l0 resp 14 aug på

t8

FORSBACK,A. GK kommer i år till oss
med 10 ungdomar och ledare under tiden
l5-I7 juli. Vid vårt besök där i fjol erbjcids vi logi i deras klubblokal. Vi hoppas kunna eöjuda logi i husvagnar på
parkeringsplatsen. Har Ni mcijlighet att
låna oss Er husvagn under dessa dagar är
vi mycket tacksamma.

KNATTARNA utbildas under maj månad främst i vett och etikeff för aff under
juni övergå till tråining och tävlingar som
TV-Cup och Mini-Cup. Dessa spelas var-

je mandag förmiddag med start från

10:e

och l6:e tee.
VI åir mycket glada över att vi även i år
med hjåilp av frivilliga föråildrainsatser
har ledare till samtliga ungdomsgrupper.
Sven Person

Ordf. i jun.kom.

Alla medlemmor uppmoruts an vid

spel

på banan ha sin bagbricl<a völ synlig. På
förekonvnen anledning måste övervakningen skirpas. Hiölp oss alltså att minslcn " tjuvspelet" !
t9

Det verlcar som om vi fån en stadig skribent i Drivern och det gkider oss verkli-

nen var ingen mindre åin Henry Cotton,
en riktig gammal golfräv. Upptäckten vi-

gen. I

darebefordrades

föna

numret beröttade Ann-Mari

henne in i en

livdarlig l<onfrontation med

Buhr om, hur hennes rnan Jilrgen tvingat
en l4-meters mtinniskocitande orm (dess-

utom olaind typ, vilket ju ör det allra
farligaste, eftersom man troligen inte

skulle hitta lnmpligt motgift). Som plåster
på såren, hade hon turen att vinna korsordstövlingen.
Nu skriver hon igen och beröttar:
"Jag kommer ihåg den gangen Jiirgen
bestiimde sig för att lägga av med golfen
helt. Vi hade anmdlt oss till en tävling på
Sotogrande, nya banan. Jiirgen stod i all
tysthet för sig sjåilv och studerade en något fetlagd dldre gentleman på drivingrangen. Det stod några killar runt om den
åildre mannen och tittade på. Den gamle
mannen slog ut bollar mot en flagga ca
100-150 meter liingre bort, först med enbart vänster hand och sedan med höger.
Han lade alla bollarna i en ring runt flaggan-

Nu slutar jag med golfen och sätter mig

i baren, var Jtirgens kommentar. Detta dr
ju inte klokt! Jag kommer aldrig att kunna
liira mig spela golf, ndr jag ser, vad en
sådan gammal man kan åstadkomma och med bara en hand, det kvittar vilken.
Undertecknad smög sig fram för att ta
en titt på underverket. Den gamle man-

till Jiirgen, som redan
i baren med drink i

hade placerat sig

handen. Han hann till 1:a tee precis, vann
tävlingen och har sedan dess aldrig hotat
med att sluta spela golf. Vem vet hur det
gått, om jag inte hade vetat, att det var
Henry Cotton. Då hade det väl blivit svälta räv i stiillet för golf, eller vad tror ni?
Med viinliga golfträlsningar"

har erhållit ett golfset i gåva av fru
Möllerstrcim och beslutat att bilda en

Vi

JUI\-IORTN:iNTNGSF'OND
genom att siilja andelar å l0:-/st och till
hösten lotta ut gåvan bland andelskcipar-

sxÅrsIA
GETETIGIT'TERIET

f

ör all f örsäkring

Vegete

Lars

Olsson

Johan Sederholm

Järnvägsgatan 23, Helsingborg
Ttn 042112 60 35

na.

Vid köp av 5 andelar erhåller man 6 lotter.
Träningsfonden kommer att anvdndas för
juniorernas utbildning genom tråiningsläger, utbytesmatcher o likn.
Fonden disponeras av juniorkommittdn.

Golfklubborna finns hos BASSE diir Ni
också kan kcipa andelar.

Juniorkommittdn
S.P.

vÄxoMNAtilt SHOPEN
Oppen: Vardagar 10.00 - 12.00

-

15.30 17.30
Lör-, sön- o helgdagar 08.00 l2.M

-

VARIE VECKA SPECIAL.
ERBJUDANDEN

Sniekarboden
-

inrednin6osnickeri

Klubbor, bags, bollar, paraplyer, kläder i
god sortering om något saknas tar iag
gärna hem Yad du önskar!
Basse
2t

fick iiran ta hand om premiI och Veteraner Norra
serien. Alltsomallt startade 36 man i

SERIERNA FOR OLDBOYS OCH
VETERANER
Oldboys, d v s spelare som uppnått 55 år
ses veil gåFa över axeln av sina yngre

kollegor. Aldern tar ju ut sin rätt och
utslagen med drivern (om den nu över

huvud taget finns i bagen) hamnar gåirna
hitom 2OO m strecket, ja ibland ganska
mycket hitom. Ddremot kan våil ndrspelet
ofta konkurrera med de yngre medlemmarnas.

och vann Div

I för tredje året i

rad.

Landskrona och Scideråsen flyttades ner.
Bosjökloster på 22 poang (Rya 21 poåing)

Ljunghusen vann sina Div IIgrupper. Segraren i Div III flyttades upp i
Div II.
1980. Nu var antalet lag 29 st fördelade på 6 lag i Div I, 6 lag vardera i de två
Div Il-gnrpperna, 5 lag i Div III Norra

och

år har dock oldboys- och 6 lag i Div III Scidra. Föreningarna
ökat i viss grad, och or- fick rätt aff stdlla upp med flera lag. Möl-

på en Div l-grupp med 6lag och wå Div
Il-grupper med vardera 5 lag. Segrare i
Div I blev Mölle GK och Rya jiimte

Ljunghusen flyttades ned. På den tiden

vi svårigheter att få ihop ett lag, och
Ljunghusen sdnde vi bara två man.

hade

till

Aven om den ene av dessa var Gert Nyström, blev vi poiinglösa i lagtävlingen.
Kravet åir nåimligen att tre man skall fullfölja tävlingen, för att lagpoåing skall ut-

le med Johny Andersson och Sven-Erik
i spetsen tog naturligtvis hem
Div I, Ljunghusen och Bosjökloster försvann till Div II. Genom att vinna Div II
Norra lyckades Rya iintligen kvalificera
sig för spel i Div I (th podng före F5.
Hade någon av våra tre spelare gjort ett
slag sämre i Wittsjö, hade F5 vunnit seriFridlund

en). Vår främste poiingplockare har gamle stjärnspelaren Stig Svensson varit. Ett
extraplus till Stig för hans beredvillighet
att alltid stdlla upp och försvara Ryas
flårger. I Div II Södra segrade Trelleborg
och spelar dltså också i Div I i år. Fran
Div II nedflyttades Bedinge och Wittsjö.

Div lll-grupperna

vanns av Mölle och

Flommens andralag.

1981. Antalet lag iir uppe i 43! Den
gå. Sex man får ingå i varje lag och
laglävlingen spelas open. Div II- starka ökningen förklaras av att systemet
grupperna vanns av Falsteöo resp F5, nu utbyggts med serier för Yngre Oldvilka flyttades upp i Div L

1978 hade antalet lag utökats till 18.
Mölle vann åter Div I. F5 och Lund flyttades ner. Söderåsen och Landskrona
gick upp i Div I. Gert Nyström hade gått
över till Scideråsen och Rya slutade på 4:e
plats.
1979 var antalet lag 20, 6 i Div I, 5 i
vardera Div Il-grupperna och 4 lag i en
ny Div Ill-grupp. Mölle stod ej att hejda
22

boys och för Veteraner. De senare spelar
med 5 lag i Nona serien och 5 i Södra
serien. Rya deltar i Norra serien. Tyvåir
passade speldagarna ej våra Yngre

Oldboys, varför vi fick tacka nej till spel.

Yngre Oldboys rir uppdelade på wå serier

med 3 lag

i

RESULTATBÖRS

drmatcherna i Div

Poängbogey Påskdagen. 1 9/4

Oldboysserien och 26 man i Veteranserien. Tyvärr gick det ej riktigt så bra som vi

Under senare

spelarnas status
saken håirtill dr det seriesystem, som under de fyra senaste åren vuxit fram i Skåne.
Initiativtagaren och pådrivaren var och
iir Gösta Fälth, Scideråsens GK.
Det första seriespelet körde igang våren 1977 med 16 oldboys-lag, fördelade

golfbana

varje serie. Kanske får vi
nästa år i Yngre

tilltiille vara med

Oldboys-serien.
I år brirjade serierna den 7 maj och vår

hoppats för våra Div I spelare, som slutade på 4:e plats efter Mölle, Flommen och
Båstad. Arne Bovall gjorde dock en myc-

ket bra match och gick in på 82

slag

brutto, vilket betydde handicapsiinkning

till I l.

En annan mycket fin

prestation

gjorde Folke Mtller, som med 85

slag

brutto sänkte sin handicap fran 17 till 15.
Nu spelade Folke som reserv, @h diirför
fick vi ej riikna oss hans slag till godo i
lagtävlingen. Tyvärr, i annat fall hade vi
ökat vår poåingskörd fran 3 till3r/2. Sista
lag får en poäng, näst sista två o s v,
segrande lag dessutom en poiing extra.
En individuell handicaptävling ingår, ddr
Rya tog de två första platserna, just
genom Folke och Arne.

Vårt veteranlag blev tvåa efter Mölle.
Alla fyra handicappriserna gick till Rya! I
Mölle spelar Torsten Bunke 73 fu (tidigare under många år medlem i Rya). Trots
att spelet för dagen ej klaffade för Torsten
gick han pä82 slag brufto. Han hade inga
problem att nå l3:e resp 17:e green på två
slag. Har vi någon bättre 73-åring i Sverige?

Det iir inte tu tal om, utan att seriespe-

let ökat intresset för golfen bland

våra
oldboysspelare, och Rya har numera inga
svårigheter att plocka ihop fulla lag, d v s

6 man plus 2 reseryer, ja, det har t o m
hänt, att alla som antecknat sig ej kunnat
ges plats i laget. Kanske vi kan stdlla upp
med ytterligare ett lag nästa år.
Det giiller nu först och fråimst för oss

i Div I, ddr en klubb
som Rya rätteligen måste höra hemma.
Men eftersom lagtävlingen spelas som
att hålla oss kvar

open måste våra låghandicapare vara beredda aft slälla upp.

T. E-n.

Klass A
1.

2.

3.
4.
5.

Olle Dahlgren
Ulf Jagaeus
Arne Ström
Rickard Persson
Hans Norrlöv

40 poäng
37 poäng
37 poäng
36 poäng
35 poäng

Klass B
Rolf Asplund
Bror Jönsson
3. Lars-Rune Jönsson
4. Folke Mtiller
5. Astrid Jönsson
1.

36 poäng
36 poäng
36 poäng
35 poäng
35 poäng

2.

Propaganda-tävl ing 2514

1.
2.
3.
4.
5.

Johan Laurin/Ronnie Palmqvist
Billy Din6/Judith Areskoug
Maret Remmelgas/Börje Welander
Klas Westling JrlEivor Härner
Hans Will6n/Brita Linander

36
36
36
35
35

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

Omega-slaget 1/5

1.

2.
3.
4.
5.
6.

P.Jönsson/M.Persson
J.Rasmussen/A.Sörensen
Th.Jönsson/P.Hoberg
M.Killberg/S.Ahlberg
C.Grönberg/P.Backström
J.Rube/C.Rube

LAGK 152

He-ör'155
LAGK 156
BsGK 156
VGK 158

Rva/MGK 159

Skåneserien Oldboys 7/5

Oldboyr
Mölle
Flommen
Båstad
Rya

Falsterbo

Trelleborg

77 76 82 23s
82 84 80 246
85 86 80 251
u 82 87 253
83 91 87 261
82 97 99

278

82 90 93

265

Veteraner
Mölle
Rya

Barsebäck
Söderåsen

90 91 92 273
9'f 90 101 282
99 96 101 296

Bogey-tävling 10/5
Klass A

1. Carst€n Magnusson 0
2. PeterBäckbom -1
3. Joakim Boltenstern -1
4. Torbjörn Widerberg -2
Klass B

1. Hans Will6n
+1
-1
2. Kjell Olsson
3. Monika Magnusson -2
4. Benny Rosenblom -2
-3
5. Stefan Jevinger
6. OlloJohansson -3
Klass C

1. OscarSundström -3
-3
2. Dick Palmdr
3. ThoreJohansson 4
-4
4. Bengt Sievers
23

