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Ljungbergs Boktryckeri AB

En av Rya Golftlubbs grundare, Ryttmästare Ulf Olsson, nu
klubbens cildste medlem, samtalar med vår intendent, Ingmar
AspLund.
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Folke Hjertstrand äger en bok

BOREUS CUP
Boreus Cup cir traditionsenligt midsommarhelgens stora begivenhet på Rya, och den
stora silverskålen, som utgör vandringspriset, tir mycket åtråvörd.
I år blev tövlingen nistan helt en uppgörelse mellan våra duktiga juniorer. Av de tio
bästa var åtta juniorer!

som heter The Book of Heroic Failures.
Den dr skriven av en man som heter Stephen Pile och består egentligen av en samling berättelser om folk som klantat sig på
olika sätt. Undemrbriken lyder The official Handbook of the Not Terribly Good
Club of Great Britain och längst bak finns
till och med en ansökningsblankett om

medlemskap (det gläder

,lt

'ra
-/l
\7

mig, att den

finns kvar).

The Highest Ever Score for a Single
Golf Hole dr historien om en amerikansk

l9l2 fick 166 slag på
13O-yard håI. Det var vid en kvalifice-

golfentusiast, som

spelare hade sedan ldnge givit upp hoppet

ett

att nånsin se henne igen, då de hörde
någon skrika "fore" och såg bollen flyga

ringstävling

till

for Ladies i

the Shawnee Invitational
Shawnee-on-Delaware,

Pennsylvania, som damen i fråga råkade
slå sitt förstaslag ner i Binniekill River.
Niir hon såg, att bollen flöt, hoppade hon
i en roddbåt och med sin man vid årorna,
stod hon själv i fören, vilt svingande en

golfklubba. Over två km rodde hennes
man, samtidigt som han höll reda på, hur
många ganger hustrun slog efter bollen.
Till slut fick hon den i land och spelade
sig tillbaka genom en skog. Hennes med-

Efter de första 18 hålen ledde Maria Hed-

brandh på 68, en förndmlig prestation
med tanke på att hon var sänkt till 8 bara
för en vöcka sen. 68 hade också Kjell-

Åte Wanl (l l)

och ddrefter följde iyra

stycken pä 69: Mats Nilsson (2), Jörgen

Fridlund (8), Anders Larsson (8) och
Henrik Engberg (9). Under sin hcp gick
även Magnus Armtoft (8), som fick 70.
Ingen av dessa lyckades dock upprepa

sin

prestation andra dagen, vilken
"vanns" av den mycket lovande 16-

åringen Peter Bäckbom (3). Peter hade
2

två dagar tidigare haft 40 poäng på en
poängbogey-tävling och blivit sänkt till
3, men gjorde nu 68 netto, vilket betyder,

att han gick banan ett under par brutto!

Två 69-or noterades genom Hans Norrlöw (5) och den "gamle" i gänget,
Thordörn Widerberg, vilken därmed
splittrade juniorblocket och trängde sig
in på fidrdeplatsen totalt. Grattis! Göran
Knutsson visade sin klass och gick runt
ett underpar,TI.
Kjell-Ake Wahl och Henrik Engberg
spelade sig ur prislistan med sina 78

resp. 81, medan Mats Nilsson hade bråttom iväg till JSM och fick 73, som gav
honom tredje plats.
Maria Hedbrand var på väg mot en ny
fin score och kunde trots dubbelbogey på
17:e och bogey på 18:e klara hem det
hela med en J2:a. Vi gratulerar! Scratchpriset togs av Mats Nilsson, 146.
I B-klassen ledde efter första dagen unge
Mats Lindhe (21) pä 67, fem slag under
sin alldeles nya hcp, före mycket starkt
spelande Hans "Linjalen" Ohlsson (17)
pä 70 och Oscar Sundström pä 71. Annars lyckades faktiskt B-klassarna inte

in på green från ett helt oväntat

hå11.

Hon

avslutade hålet strax under två timmar.
The [rast Successful Golf Club påstår

vidare boken, att The City Golf Club i
London iir. Klubben har ingen bana, inga
bollar, inga pegs, inga caddies och inga
bagar. De hade en drivngrange en gång,
men det var många år sen de skippade
den. Medlemskapet inskrdnker sig numera endast

till

ätande och drickande.

Vi taclar Folke för lånet.

prestera sarnma resultat som A-klassarna.
Mats vann slutligen en komfortabel seger
genom att även andra dagen gå flera slag
under sin hcp, nämligen på 68. 135 sammanlagt betydde nio slag till godo på tvåan Oscar Sundström (22), också en duk-

tig junior. Tyvåin besvdrades "Linja-

lens" kdnsliga spel av tvära vindkast,
men 75 på andra ronden gav honom dndå
en fjiirdeplats efter starkt spurtande Sewerin Ekman. Andå starkare spurtade Jan
Lindell och gick upp till 5:e platsen efter

en fin

7O-runda. Nämnas ska också

Christina Jonssons 69.
3

ATTVINNA ILÄNGDEN
Alla btir vi ju så småningom äldre. Drivarna cir inte så fruktansvcirt långa som i Din
ungdoms dagar. Du tror att det måste vara så och accepterar resigneratfaktum.

Hurfel lnr Du inte!
Hjälp mot Din avtagande fysiska styrka
finns runt om hörnet - på andra sidan det
stora vattnet. Och vad gör det väl om det
kostar några dollar. En glänsande karrizir
ligger med all säkerhet framför Dig!
Peter Dobereiner, den eminente engelske golfjournalisten, dr uppskattad bl a
för sina intressanta artiklar i golf-press
över hela vdrlden. I Golf Digest har han
avslcijat universallösningen - genom att
läsa golfannonser.
Jag skall håir förscika att i sammandrag
redogöra för hans upptäkter.

hindrar Dig fran att svaja och Du slår
längre, hårdare och rakare. Ett fynd fcir

$ 14.95 även om någon extra

låingd inte

dr specificerad.

Och den laddade vriststräckaren med rörliga vikter, som utvecklar den riktiga has-

tigheten på klubbhuvudet! Tag chansen
- $ +.gS - även om det kan vara tveksamt att använda den tillsammans med
under-handsken. 10 yards extra måste
vara lågt räknat för dessa två mirakelgre-

jo..

Ett par strumpor med mirakelsula garanterar Dig l0 yards mer på driven!

Bollen då? Jodå, det finns märken, som

Skor, som lovar ytterligare l0 yards tack

uppe i hyggliga 4l
mer mer!

vare ett tekniskt under och spikar av
tungsten!

helt oblygt hävdar att deras bollar ger 30
yards mer på varje drive. Du dr alltså nu

I

yards, men det kom-

Köp en bollvärmare, som lovar 2O Vo

Ett helt makalöst grepp lovar att frigöra
den förftirliga styrkan i Dina ben och dri-

ökad liingd och i huj kan Du nu vara sdker
pä 493 yards.

Genom att sätta ett grafitskaft på Din driver (garanterat l07o längre distans) får
Du tillsammans med det nya greppet 300
yards plus l0 plus 10 Vo. 341yards! Lägg
till extra 20 yards för skor och strumpor
och Du iir uppe i 361 yards! Och detta
innan Du satt på handsken!

Migh Tee Fligh Tee - ger 60 yards extra
tillsammans med rekommendationer av

Inte kunde man väl drömma om att

tid yttent viktigt att anvdnda

va bollen 300 yards eller mer! Bara Vetenskapens under dr inte slut med det$ 6.es.
ta. En alldeles sjusdrdeles peg The

handske kunde ge 10 yards mera

den finns
yards!

-

-

en

men

komplett med garanti. 371

En bygel mellan anklarna får Dig visserligen att se ut som en kedjefånge men

den bercimde Bob Toski.

Du dr nu uppe i helt

fenomenala 553

yards, diir varje tum dr garanterad av annonsorerna.

Som Du kanske förstår dr det emellerprylarna
med urskillnad. Justera dåirför Din utrustning på varje tee. Det vore mycket olyckligt om Du träffade någon badande på
Orby dngar med Din drive på ettan!
Jan Sederholm

Kullagatan Cup.
I

år fick Kullagatan Cup den anslutning
som en så rolig tävling dr vdrd, 97 startande. Liksom i fjol var det de tretton
bästa som gick vidare till hnalspelet dagen efter. Kvalresultatet blev så lågt som
72 och detta lyckades tyvärr ingen av de
deltagande damerna prestera, utan närmast att komma med blev Ylva Eriksson
och Ingrid Axelsson, vilka med sina 73
belade 14:e och 15:e platserna.
Bäst i kvalet var Carl-Otto Tolstoy
med 65, följd av Mats Björk 67 och Ulf
Jerlebo 68. Helsingborgs lasarett

hade

tydligen gjort ett gott jobb med P-O Möller, som lyckades halta sig runt pä 69.
Trettonde man till f,rnalen blev fcirra årets
vinnare, Jörgen Fridlund, vilken tillsammans med Lennart Svensson och Ulf Jerlebo, upprepade finaldeltagandet fran

de par på andra bollen och fick 5. Det
blev adjö.

Ndr Lennart Svensson totalmissat sin
drive på femman, trodde väl många, att
det var hans tur att stiga av, men han

räddades så småningom av Christian
Magnusson, som treputtade sig till en
7:a. Förargligt!

"Gnetgolf '

Att det spelas en form av "gnetgolf" i
en sån håir tävling, såg man tydligt på
nästa håI. Av de åtta som var kvar, var
det ingen (!) som var på green efter utslaget. De flesta låg kort och chansade väl
pä att chip och enputt skulle räcka. Den
ende som var lang var Peter Olsson. I

fjolåret.

Finalen

mot green. I stället hamnade han i bunkern, varifrån han slog sitt fjiirdeslag in

chip, men som ändå klarade en 4.
Alla var övertygade om, att sjunde hålet
skulle bli Mats Björks sista i denna final.
Hans drive låg i högra fairway-bunkern
och i sin iver att nå green därifrån, tog
han fcir lång klubba och kom inte upp
över kanten. Han måste spela upp tredjeslaget kort och slog sen det fjåirde fram

till det, "frälste" han Lennart, som också misslyckats med sin
med två puttar

Finalen startade klockan 13 på söndagen i grått och duggigt väder. Siirskilt grått
blev det för Olle Johansson. Han blev den
förste som fick hoppa av efter att ha slagit
två out på ettan. Hålet blev uppgivet. På
samma

grymma öde, som Peter Bäckbom gjorde
i fjol, i form av busken kort om green. Av
alla Ryas ruffar dr nog den busken den
vdrsta. Med 5 i lämnade Carl-Otto
tävlingen.
P-O Möllers drive på trean var inte bra
och bollen kom att ligga illa. P-O tvingades spela ut sig kort och med inspel plus
två puttar var hans saga all, eftersom han
hade lägst hcp. Men visst dr det mdrkligt,
att ingen på två finaler fått mer iin 5 i på
trean!
På fjåirde hålet slog Ulf Löwander out i
dammen och det hjälpte inte, att han gjor-

till foregreen. Eftersom han nu hade lägst
hcp av de kvarvarande, "borde" han
vara borta. Hans nzunne, med efternamnet Lindhe, låg på tre kort om den vänstra
greenbunkern. Bollen 1åg lite hårt och det
fu lätt att duffa i ett så pressat läge. Det
var just vad han gjorde. Ner i bunkern.
Med ett mycket fint bunkerslag upp till
tre meter fran flaggan hade han en god
chans att överleva. Han missade dock
putten och fick 7 i. Mats Björks dryga
meterpuff var ingalunda given, men efter
föredömlig koncentration, rullade han i
den.

6

Spänningen var hög på åttans tee.
Skulle lrnnart slå i dammen även i år?
Men nej, han klarade sig över! Björn
Äberg hade en lång drive, som låg ute på
nians fairway, varifran han spelade över
bäcken till kort green. De övriga slog
fram till bäcken. Utom Mats. Från den
vänstra ruffen missbedömde han sitt andraslag, och bollen stannade i vattenhindret, dock ej i vattnet. Det var ett mycket
besvdrligt läge och han kunde inte spela

svackan bakom green duffade han första

chippen och halvmissade den andra och

andra mcitte Carl-Otto Tolstoy

Avgörandet

Regn,
Regn,
Regn.

två och han måste lita på chip och enputt.
Hans inspel studsade dock lite snett och

i den några meter langa
putten. Med en femma i protokollet fick
han tacka för sig.
Nu satt Ulf Jerlebo i gullstol. Hans
båda motståndare hade samma hcp och
lägre åin han sjiilv. Ville det sig väl (för
Ulfs del) kunde båda aka ut samtidigt.
Björn drev ut till höger, Leif som vanligt
rakt fram. Det kostar att missa på elvan.
Björn blev pressad hela hålet och efter att
ha treputtat för 7 i, rdddade han Leif, som
han fick inte

fick

6.

HUND PA BANAN
Efter samråd med banchef och banskötare har följande överenskommelse gjorts:

Hund får medföras, men den måste givetvis hållas kopplad. Och tyst!

Att medföra plastpåse är obligatoriskt. Det är ingen uppgift för banpersonalen att hålla rent efter våra fyrbenta värher, utan ansvaret åligger
helt respektive hundförare. Och detta gäller oavsett var på banan det
eventuel la behovet uträttas

!

Eventuella klagomål kan riktas till undertecknad.

Jim Sundström
PS. Plastpåsar finns i receptionen, så inga ursäkter!

cÖnaN KNUTSSoN
för andra
året i rad.
Göran får nu resa till Syd-Amerika
sv

ensk mcistare

1413 Christer Wåhlstedt
1714 Björn Malmsjö
1715 Torkel Stålhandsk
2I

15

ChristerWåhlstedt

Ml6

Frank Mattson
I516 Eivor Hörner
2516 RiclcardPersson

2916
8

Ove Bengtsson

hål

Elonan
Leif Persson
2217 Mats Björk
17
917

HiO på Rya 1981

I

4 Jcirn 4

hål 16Järn7
hål 2 Jcirn 6
hål 2 Jtirn 8

hål 6Järn5
hål 4 Jcirn 4
hål 6Järn5
hål 6Järn4

Sewerin

hål

Ängelholmsvägen 27, Helsi ngborg
Öppet: Måndag-fredag 7 - 18

12 Trri 5

Lördag 9-13
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

hål 2 JrirnT
hål 2 Jörn I

HYR!!

Albatross
Patrick Hörner hål nr

1514

G O LVS L I P...

I

Drive-t jdrnT

vilket renderar honom

I

MATT.WÄTTN

...TA PETS K I VA... BO
års gratis med-

lemskap Albatros s, Götebor g .

G E RLADA...

RR

MAS

N

E...STÄ LL N I N GA R... STEGA R

K I N... H öGTRYC

KSWÄTT...

KAKELVERKTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...

JT]I{IOR-UPPSLAGET
För de av våra handicapsatta knattar och
miniorer, som deltagit i den av juniorkommittön och vår pro organiserade tröningen, har under scisongen spelats nå

ligor:

l. Knatteligan. Som arrangör för denna
tävling står i fu RYA under ledning av

en förbättring av fjolårsresultatet, eftersom vi har ett verkligt starkt gäng av

Pelle Jerlebo, som också dr lagkapten och
allt i allo. Ligan spelas med knattar och
knatte iir du t o m det år du fyller tretton,
medan det däremot inte finns någon nedre
gräns, dock att pojkar ska ha officiell hcp
och flickor högst klubbhcp 45.

entusiastiska och vid detta laget erfarna
matchrävar, som kommer att göra sitt yttersta för att 1980 års segrare, Ljunghusen, ska få lämna kvar vandringspriset på
Rya. Dessutom delas tjusiga plaketter ut
till varje knatte som under säsongen representerat Ryas lag. Vi siktar på dom av
guld! Lycka till!

Spelformen

iir

matchspel och varje

match spelas med tre pojkar och en flicka
ingående i laget. I ligan deltar i år tolv
skåneklubbar, som dr uppdelade på två
grupper:
Södra gruppen Norra gruppen
Ljunghusen Rya
Romeleåsen Bosjökloster
Trelleborg
Barsebäck
Bokskogen Landskrona
Falsterbo
Perstorp
Ystad
Lund
Varje lag i respektive grupp möts en

gång och Ryas bortamatcher har spelats i
Lund, Perstorp och Bosjökloster. Ettan
och tvåan i varje grupp går till slutspel,
vilket.l å. gåt på Rya måndagen den 10
aug. Aven om grupperna ännu inte dr
slutspelade, står det redan klart att Rya i
första slutspelsmatchen möter Romeleåsen..Segraren i den matchen spelar direkt ddrefter om förstapriset mot vinnaren
Lj un ghusen-B

o sj

öklo ster

"

Detta året har Rya gått obesegrade
genom gruppspelet. I fjol, då vi var med
för första gången, slutade vi som 3:a.
Pelle, som har stimulerat våra knattar
till den meriterande gruppsegern, tror på
10

2.

IDEL YINF.IARE

Från vänster
Per-Ola Dahlman
Mats Nilsson
Ulf Jerlebo
Maria Hedbrandh
Peter Bäckbom

-

Sweden Boots på Vasatorp

Argus kannan
Kullagatan cup
Boröus cup
Skåne Open i Landskrona

Foursome-Iigan. Under fjolårets

slutspel av Knatteligan på Romeleåsen,
restes automatiskt frågan av deltagande
lagledare: vad gör vi nu med de spelare,
som nästa år faller fcir åldersstrecket?
Svaret blev: Skånes foursome-liga, instiftad av och i år arrangerad av Rya. Denna

liga spelas med s k miniorer, ddr den övre
gränsen går vid 16 år. Nedåt finns ingen
gräns, men grundtanken dr ju att ge dem
tävlingsmcijligheter som dr för gamla för
knatteligan. Dessutom kanske det krävs
en viss mental mognad för att liira sig tåla
trycket i foursomespel?
Spelformen dr även hdr match och i
varje lag ingår sex pojkar och två flickor.
Alla måste ha officiellt hcp. Elva skåneklubbar deltar i år:

gruppen
Ystad
Ljunghusen
Barsebäck
Bokskogen
Lund
Södra

Norra gruppen
Landskrona

Kristianstad
Vasatorp

Rya
Perstorp
Hässleholm

Till slutspel går, liksom i knatteligan,
ettan och tvåan i vardera gruppen. I södra
gruppen dr redan Ystad och Ljunghusen

klara, liksom Landskrona i den norra,
medan striden om andraplatsen i denna

grupp står mellan Vasatorp och Kristianstad. Tyvdrr räckte inte Ryas krafter till
att nå slutspelet, beroende på att vi haft
ett något för tunt material i den knivskarpa konkurrensen. Vi har dock endast förlorat en match, nämligen den mot Landskrona, medan vi vunnit borta över både
Perstorp och Hässleholm och spelat oavgjort mot Vasatorp och Kristianstad.

Redan nästa säsong kommer Rya emel-

lertid att ha större bredd på sina miniorer,
varför undertecknad, som i fu hållit i denna verksamhet, med gott samvete kan
lämna över

till

nästa foursome-ledare.

För de av er som dr intresserade kan

jug nämna, att kvaliteten på slutspelet

blir häpnadsväckande hög
trots den ringa åldern hos deltagarna. Det
skulle inte förvåna mig, om en klubb som
exempelvis Landskrona kommer att ställa
kommer att

upp med ett lag innehållande
singelhandicappare

endast

!

Jim Sundström
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Defusen idäernqs hus

I

Ängelholmsvägen 27, Helsi ngborg
Öppet: Måndag-fredag 7 - 18
Lördag 9-13

I

Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset
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Lösningen till Golfkrysset och vinnare blev:
Tord Bergsten
Rörögatan 20
25372 Helsingborg

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

MATT-WÄTTI

N E...

PRESS_STOPP!

STÄ L L N I NGA R... STEGA R

HöGTRYC KSWÄTT...
G E R LADA... KAKELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...
...TAPETS

K

IVA...

BOR

RMAS

K I N...

ffin*ot
*"-*ry;t'..*

Ingen handpennlng - låg månadrkortnad
l8O:-/mån. lnkl. ränta lsom är avdragsgltll

5.995:SöOERGAT.SE. Tcl. 14

t2

G

Efter en regnig och blåsig vecka gick
Ryas Wide Open av stapeln i strålande
sommarväder. Startfdltet var det största
någonsin med I92 st tävlande, 48 lag,
och sista bollen kom in först vid 2O.3Otiden.

Det såg liinge ut som om det starka
laget Dahlgren, Strcim, Ström och Arvidsson skulle vinna, men de fick se sig
besegrade av familjen Engberg, som fick
ihop hela 124 poang. Nåir Fredrik Engberg rullade i sin putt på 18:e hålet, kiinde
han nog på sig att segergesten var på plats
ndr han kastade ut bollen bland publiken i
bästa British Open-stil.

PRESS-STOPP!
Peter Bäckbom vann Skåne open
på Landskrona med sittrornaT279-76-70 : 297. Grattis!
Jan Sandberg gladde med att bli
trea med 302. Grattis!

m6r, Oscar Sundstrcim och Peter Jeving-

(bild på Briclcbomföljer ev i julnumret)

handicap-sänkningar blev lang.

PRESS_STOPP!
PRESS_STOPP!

]IORDTEl{DE
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RYAS WIDE OPEN
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Gunnar Mtiller vann SPGA-mästerskapen i Södertälje på 293.
Jan Rube debuterade som pro
med en 6:e plats, 299.

På tredje plats placerade sig fyra lovan-

de juniorer, Jonas Lindborg, Dick Paler.

Utöver lagpoiingen noterades många

fina individuella resultat och listan

på

41 p hade Sune Jonsson, 40 p Fredrik
Engberg och AnnikaZinn,39 p Margareta Strcim, 38 p Oscar Sundström, Bo
Zinn, Olle Laurin, Lennart Svensson.

Att banan var i fin kondition och höll
hela tävlingen bevisade segrarna som
gick i sista bollen.
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Det dcir med regler cir inte lött!
En regnig, kall och blåsig juni-dag var vi
uppe i Mölle med några av våra juniorer

Vi tillverkar madrasser,
kuddar och dynor
efter Edra mått.
Ni hittar nog rätt tyg
bland vära många olika

för att spela ett 5-klubbsmöte. De yttre
fcirhållandena var med andra ord vidriga,
vilket var den direkta orsaken till att undertecknad i egenskap av chaufför från
restaurangfönstren kunde bevittna följan-

hemtextilier.

de episod:
En av våra duktiga miniorer, Ulf Jerlebo, var i antågande på l8:e, våt som en

Södergatan 20, Helsingborg

i motvinden.
Ndr det blåser på Mölle - då blåser det.
Efter ett något kort utslag, en halvmissad pitch, puttar han så bollen någon rneter ifrån koppen. Enkel bogey för Uffe,
tänkte man, men se bolluschlingen väljer
att stanna på hålkanten. Och regnet blåser
emot så ingen hjälp fran det hållet inte.
Men Uffe satsar stenhårt, lägger sig på
alla fyra för att ta ut linjen för resterande
pissdränkt katt, hukande

Flop!
Vår stora Fototävling blev precis så svår
som vi anat. Ingen har skickat in ett svar,
som kan anses lösa mysteriet med den
missade putten. Vid frågan ställd direkt
till aktörerna, blir heller inte svaret acceptabelt, utan fast mer en ny fråga: hur
kunde den undvika att gä i, då linjen var
rätt tagen och putten rdtt slagen? Kanske
finns svaret i en anonym medlems funderingar: ddr var för mycket krypven??
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Annons

Det är många som tycker bättre
om ett RIKT KLUBBLIV än
STARTTIDER!

millimetrar. Ambitiöst, men på

gränsen
överambitiöst för den återstående put-

till
ten, tyckte vi

åskådare

i

restaurangen.

Den putten kan helt enkelt inte missas.
Men Uffe dr inte bara ambitiös utan dessutom noggrann så i och för sig var jag
inte förvånad.

Men vad gör grabben?? Jo, han tar

ingen linje alls. Han BLÄSER i bollen!
Diskvalihkation. Regel No I sid 9 i den
grcina regelboken dr entydig: "Golfspelet
består i att spela en boll från... "
Uffe var tydligen sjuk den dagen man
föreläste om denna regel i slcijden, men
andra miniorer störtade ut och upplyste
honom tjänstvilligt om utdömd diskning.
Så nu kan Uffe den regeln, lita på det.

i

Vi chauffcirer och ledare, som satt kvar
i hur Uffe

stugvdrmen, spekulerade

skulle ta sitt straff.
På vägen upp fran green till tävlingsledning hade han emellertid hunnit smälta

sitt öde, för han tänkte tydligen: bättre
poänglös än rådlös. På Uffes scorekort,
hål No 18, var snyggt
prydligt an-- och
\
tecknat:4 + BLÅS.
Plats för dagens garv och solen tittade
fram igen.
Jim Sundströrn

PS. Utan " blås" hade Uffe den dagen
blivit Ryas böste potingplocknre.
l5

Hälsning från Spanien
Det dr onsdag, klockan dr kvart över ett.
Vi sitter i flygplanet, allt har klaffat väl
och det känns fint. Vårt resmål dr nytt, så
det iir lite extra spännande. Vänliga och

AB HELSIilGBORGS STÄNGSELTÄT

snabba vdrdinnor serverar lunch och dricka och tiden går fort.
I precis rätt tid landar vi på Almerias
flygplats, som ligger alldeles vid havet.
Det åir den vackraste flygplats jag sett.
Niir vi passerat passkonffollen, kommer

en av Trivselresors vdrdinnor emot oss
och säger, att vi kan gå direkt till bussen,
så

kommer vårt bagage dit. Praktiskt!
Solen skiner, det åir vackert runt om-

kring oss, livet iir håirligt. Så maningom
sitter alla på bussen och vi blii avprickade. Två par finns inte med på listan, bl a
vårt ressällskap, så vi börjar känna ett
visst obehag, ett obehag som stiger, då
reseledaren fortsätter med att tala om, var

vi

ska bo och det visar sig, att av ca 2O
personer, som skulle bo på Golftrotel Almerirnar, dr det bara vi (vilken tur!), ett
par med ett barn samt tre herrar som får
rum ddr. Det blir väldiga protester och
stämningen blir tryckt och vi som haft tur
känner oss som barn, fast vi inget giort.
Vi kommer upp på vårt rum, som dr stort
och håirligt och har ett fint badrum och en
enonn balkong med två sköna liggstolar.
Utsikten dr fantastisk med havet till viinster och rakt fram berg och berg och längst
bort Sierra Nevadas snöklädda toppar
plus aff vi ser en hel del av den vackra
golfbanan. Det ser verkligen lovande ut
och vi bestämmer oss för att glömma andras problem och bara njuta av vår semester.

Klockan dr redan åtta på kvdllen,

så det

dr bara för oss att byta om, ta en drink
och äta middag, som serveras från klockan nio. Maten smakar bra, det dr förrätt,
huvudräft och dessert. Vi lägger oss tidigt

i sköna

t6

sängar.

Torsdag morgon. Jag vaknar tidigt, tittar ut, men ser inga berg, bara en diffus
golfbana genom regnet. Usch då! Vi äter
frukost och hoppas, att regnet ska upphöra men nej, det regnar och blåser precis
som hemma på Rya. Vi går våra 18 hål
ändå. En väldigt trevlig bana, som ser ldtt
ut, men som har många palmer och bunkrar och vatten, som hindrar oss fran fina
scorer, men vi tycker ändå, att det bådar
gott fcir kommande soliga dagar. Trivselresor ordnade tävling på måndagar, ddr vi
ställde upp och placerade oss båda (kanske dags för hcp-såinkning? sättarens
anm.). Vi kan varmt rekommendera detta
resmåI. Hotellet dr mycket snyggt, maten

bra,

golfbanan utmanande och rolig,

men, det ska man veta, det hnns inget att
roa sig med på kvdllarna, mer dn kortspel
eller spansk TV. Det åir langt till andra
restauranter och hotellet ligger som en
oas i en stenöken. Men det åir ingen trängsel på banan. Skall man vara sdker på att
få bo på golftrotellet, ska man nog begdra

skriftlig bekräftelse fran Spanien
Trivselresor.
Med golfträlsningar

och

Inger Albihn.

Minvän
Han har varit envis i alla år. Varje höst,
ndr det varit dags att beställa resa till
februarilovet, har jag varit på honom. Jag
har varnat honom, jag har hotat honom,
jag har bett honom, jag har giort allt fcir
att få honom att inse inte bara det olämpliga, utan också det farliga i detta att åka
skidor.

"Åk med oss till Spanien och spela
golf. Det dr sdkrare. Tänk på, att ett gammalt skelett dr skört".
inte lyssnat, utan gett
Men nej,
sig iväg. Till Osterrike eller Tyskland eller nån annan stans, diir det finns en djiikla massa is och snö. Och det har varit en
plåga för mig. Jag har legat vaken om
nätterna och tänkte på honom, ddr han på
sina gamla ben stakat sig nerför branterna. Jag har kallsvettats, ndr jag tänkt på,
vad som kunnat hända. Jag har haft marha.n har

drömmar om, hur han kommit hem, inslagen i gips från topp till tå. Det har varit
hemska år för mig.
Så åintligen tog han sitt förnuft till fånga. Det var i februari. Han hade just återvänt hem efter sin årliga skidsemester,
helskinnad, men aningen omtumlad efter
en del små incidenser. "Nu är det slut",
sa han, "nästa gång åker vi med till Spa-

nien".
Jag drog en djup suck av lättnad och
tackade Gud fcir att han skonat min vdn,
som utmanat ödet så många ganger. Vad
skönt att slippa vara orolig, rädd för att
han skulle falla i någon backe och bryta
benen eller armarna, eller både ock.
Hdromdagen kom min vdn hem från
Spanien. Med gipsat ben. Han hade blivit
pakörd av en gclfbil. Hm.
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Vågrätt
1. Ofta en lång som varvaren liten

Lodrätt
1. Granne i gamet

13. HD, men ingen domstol

3. Värd för Colgate-Cup final

6. Spik

14. Tax och pudel

4. Motståndsrörelse
5. Vänlig

22. Har känd baksida
25. Yar första person iRom

27. Musikalisk utlänning
Bara för syns skull
Knop

Mycketovanlig

C:a 800, enl. beslut
Därefter
37. En reserv för den glömske
38. Sägs sydlänningar vara
39. Såna puttar både finns och finns inte,
kan man säga
41. Brandmännens fotbol lselva
43. Kanske en gräns
46. Djupt sjunken italienska
47. Finns väl egentligen inga fula
49. Tappa orken
51. Betyder en
52. Sällan blan hermelinerna
lngen norsk oljetanker,
men norsk ändå
55. Långhårig individ som faktiskt inte var

golfare

l8

mot
juni

Helsingör Utbytesmatch mot St. Ibb

1981 avverkades

den traditionella utbytesmatchen

mot

Helsingör G.C. Åtta pojkar och en flicka
från Helsingör kom och trotsade den hårda vinden och duggregnet liksom lika
många från Rya. På förmiddagen spelades singelmatcher, som danskarna vann
med knappa5 - 4.
Efter en stdrkande lunch hos "Lasse

Krögare" spelade pojkarna l8

håls

foursome som Ryajuniorerna vann med 3
- 1. Strongt gjort, eftersom våra juniorer
sällan spelar foursome, medan ddremot
foursometävlingar dr ofta förekommande
i Danmark
Slutresultatet blev alltså 7 - 6 till Rya

och gästerna önskade Ryas ungdomar
välkomna till Helsingör nästa år för att ta
revansch.

Torsdagen den23:ejuli 1981 var det åter
dags att försvara "Ryas fdrger". Den hdr
gången gällde det motståndare från St.
Ibb. Sex pojkar och två flickor från respektive golfklubb kämpade under mycket gynnsamma väderfcirhållanden. De

spelade foursome på förmiddagen och
singel på eftermiddagen.
Aven denna gång avgick Ryas juniorer
med segern, som på papperet blev lO - 2
och kanske tycks stor, men många matcher var rätt jiimna. Vens ungdomar ville
giirna se Ryas juniorer på en returmatch i
höst, men ett digert tävlingsprogram gör
att det sdkert iir liimpligare att vdnta till
nästa år.

Kerstin Johnsson

2. Frenesi

15. Svensktair
16. V-na
18. Kan både biffen och busen vara
20. Kan det sig till det bättre
21. Amna

il.

tt

F

Lösningen skall vara inskickad senast den

Utbytesmatch
G.C.
Fredagen den l2:e

n
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28.
32.
33.
34.
36.

t
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å
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6. Efter toppen

7. BådeSundström och den andre
8. Som en persika
9. Köpenhamns GK
Ett vanligt ord - om än lite avslaget
Slag utan klubba
Korsords-Niklas, som dansar
Öppnaför diskussioner
Nej, nej och åter nej.
Går att äta, även om den är luad
23. Ett slags skydd
24. Tar t o m nykteristen ibland

10.
11.
12.
14.
17.
19.

25. Där kommerfastan.
26. Sjunger bättre än han simmar, trots allt

29. Press och Kim
30. lnget för Press och Kim
31. Tog guld

32. Mästerskap

33. Avyttras till kundens fördel
35. Kan bådesyoch diska
36. Har säkert dina golfskor

40. Kan man tillsammans med välja
42. Något för tullarna
zt4. lnte lätt

45. Förekommer två
46. Knattrade under kriget
48. Tyska
50. Tor
53. Serveras kallt och sakligt
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Hej GoWcinner!
Tack för ännu ett bra Nr. av Drivern

*

knepiga korsordet! Egentligen skulle man
ju inte sitta o "författa" insändare i högsommarvdrmen, utan vara på golfbanan
eller stranden, men jag iir som zebran,
ränderna går aldrig ur!
Har under våren o försommaren av en
slump talat med en massa damer som
ännu ej tått handicap, och alla har undrat
sarnma sak, varfcir får vi aldrig spela med

icke handicapsatta damerna flera

gåtrger

och dessutom kunde kanske de icke handicapsatta låira sig ett o annat om regler,
hur man rör sig bäst på banan och på
greenerna, hur man släpper igenom en
snabbare boll på bästa smdrtfriaste sätt o

s

v.

Som det nu iir går dom bara o harvar
med varandra på banan och får ingen som

helst hjiilp, utom ndr dom går

till pron

förstås.

damer som har handicap?
Vi hade en tävling i år diir icke handi-

Jag tror faktiskt det skulle vara till nytta o glädje fcir hela kJtbben, så låt oss

capsatta spelade med handicapsatta damer, en greensome. Själv deltog jag i

damer ndsta åtr fä ett par tävlingar dar alla
klasser blandas. Dom som inte vill gå har
ju friheten att avstå, eller hur?
Det var bara ett förslag i all ödmjukhet,
men Tack på förhand, Ni som orkat läsa

denna tävling

o vi

hade verkligt roligt

tillsammans ingen tog det hela så allvarligt, utan alla försökte göra sitt bästa fcir

attfäpoiing på hålen.
Det tog kanske litet längre tid dn vanligt, men vad sjutton gör det? Vi andra
skulle kanske må bra av att gå med de

till slut!
Trevlig Golfsommar önskar
Ann Mari Buhr

Vi ses på banan!

Stor

för biljetter till

STORA HERRDAGEN
Resultaten då? Jodå, vad tycks?:
Singel potingbogey:

Gre e nsome slagtdv ling :

l.

Th. Widerberg 4l p.

l.

2.

C.

Lidal 4l p.

3. T. Sundström

4.

2.
40 p.

Andersson/O. Johansson 63 p.
S. Andersson/Th. Johansson 65 p.

3. G. Dahlgren/G. Månsson 65 p.

Kruuse

40 p.

4.

5. K. Nyström

39 p.

5. G. Stålhand/O. Karlsson 66p.

K-J

R. Sundström/T. Sundström 66p.

(Jo visst, Stora Herrdagen spelas alltidfrån röd tee.)
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Resultatbörs

Bor6us Cup2O16-2116

Korpen 2815.3115

Klass A
1. Maria Hedbrandh

. Vegete
2. Snickarna
3. Brassplayers
Frigo V
4. Bosdahl&Co

2.
3.

'l

9.

Poängbogey 6/6

1. OscarSundström

GETETTGIUTERlET

2.
3.
4.

Ulf Löwander
Rolf Lindberg
Bertil Persson

2.
3.
4.
a

O
O
O
O

o

O
O

Bergrteknik

Beskivning
Bygg- och geodynamik
Byggledning och kontroll
Byggnadskonstruktioner
Datateknik
Energibesparing
Geologi

a Geoteknik
O Grundlörstärkning
o Kostnadsberäkning

byggproiektering

o Landskapsarkitektur
o Markteknik
o Mätteknik
O Ombyggnadsprolektering
o Produktionsplanering
a

ProduktutvecklirE
O Projekfledning
O Skötsel och underhåll

O Teknikutbildning

o

O

VA-teknik
Väg- ocfr spårteknik

Flalmstad

Flelsingboe

(Ersbaraigen 22)

(mtnirpdan23)

Box159

Bo(

30103 F{almstad

25111 Flelsirpborg

Tdefon 035-101414

Ielex.72443 "IWHBG S

1123

Telebn O42-149O4O

5.
6.
7.

8.

Mats Nilsson
Björn Sjunnesson
Alfred Degler
Peter Bäckbom
Greger Linander
Anders Starkman
Björn Aberg

MagnusArmtoft

142

34p

2.

Hans Norrlöw

Sewerin Ekman
Hans Ohlsson
Jan Lindell
Alf Rodman
Anita Carlsson
Ulf Löwander

119p.

Wlde

107 p.
'105 p.
105 p.
104 p.
104 p.
103 p.
1O2 p.

Ulf Jerlebo

2. Leif Alf redsson
3. Björn Aberg
4. LennartSvensson
5. Jörgen Fridlund
6. Mats Björk
7. Mats Lindhe
8. Peter Olsson

1.

135
144
145
145
147
148
149
150

OscarSundström

5.
6.
7.

8.

143
143
144
144
145
146

Klass B
Mats Lindhe

34p

Kullagatan Gup 1416

1.

.
3.
4.
'l

36p
36p

Arguskannan 7/6

1.

Mats Nilsson
Thorbjörn Widerberg
Jörgen Fridlund

4.
5.
6. MagnusArmtoft
7. Anders Larsson
8. JonasArmtoft

Trävaruhand larna
B. Hernsö
Krimvården

srÅrsn

140
141

PeterBäckbom

Open

1917

Fam. Engberg, Marianne,
Lennart, Kristian, Fredrik
Margareta & Arne Ström

124poäng

2.
12'l p.
Olle Dahlgren, Toöjörn Arvidsson
3. PeterJevinger, Jonas Lindborg
Dlck Palm6r, Oscar Sundström
4. Aina, Folke, lngrid MUller
Dan-Axel Lindberg
112 p.
5. Bo Zinn, Jim Sundström,
'fi7
Olle Laurin, Björn Wahlgren
9.
6. lnger & Rune Albihn,
Agneta & Anders Lindqvist 't14 p.

119 p

DM 2/8
1.

2.

9.

Christian Magnusson
'10. Ult Löwander

3.

4.

11. Per-OlofMöller
12. Carl-Otto Tolstoy
13. Olle Johansson

5.
6.
7.
8.

9.

Mldsommaöogey 19/6

10.

Herrar
lngmar Lundström
Ulf Nilsson
Peter Dahlberg
Olle Dahlgren
Nils Sandell
Carl-Magnus Strömberg
Peter Hoberg
Mikael Krantz
Lars Tam6n
Philip Nevhage

PPGK
LjGK
FGK
Rya
KaGK
Rya
LAGK

144
14s
146
147
147
148
149
VtpGK 150
TBGK 150
FIGK 150

Klass A
1

2
3

4

f

ör all f örsäkring

Vegete

1

Lars Olsson

Johan Sederholm

Järnvägsgatan 23, Helsingborg
Iln 042112 60 35

2
3
4
5
6

Peter Bäckbom

Thorbjörn Widerberg
Leif Alfredsson
Fredrik Schlasberg
Klass B
Leif Aström
Kristian Engberg
Annette Svensson SåGK
lrdne Kruuse
Rune Albihn
Sven Klarin

38p
37 p.
36 p.

39
37
36
35
35
34

p.
p.
p.
p.
p.
p.

Damer

1. AgnetaOthberg

2.

Birgit Forsman

6.
7.
8.

Katrin Möllerstedt
Monika Kjellker
Susanne Ohlsson

10.

Maria Hedbrandh

3. Lena Rosdahl
4. Anna Törnell
5. Eva Engström

9.

LiselotteBergendahl

EVGK 163
FGK 166
EVGK 167
LjGK 168
VtpGK 169
MGK 169
FIGK 171
Rya 1 73
KGK 173
Rya 175

Lagtävlingen

Normende Gup 2816
'I . Lars
Sandgren
2. Mats Björk
3 Per Lunsjö
4 Nils Sandell
5. Ulf Olsson
6 Niklas Carlsson

7.
22

4o p.

Anders Lundblad

Herrar
EvGK 147
Rya 1 49

1. Rya 466
(O. Dahlgren, C-M Strömberg, U. Jag6us)

såGK 151
LaGK'15'l
Rya 152
MGK 152
EvGK 153

Damer
1. Rya 524
(S. Ohlsson, M. Hedbrandh, L. Schtasberg)
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