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Tegel, tegel på

vci-

gen diir, scig vem
som vackrast på
Rya ör...

I

JUBILEUM
Jaha, då fyller vi år! Visserligen bara l,
men ändå. Vi utkommer håir - som ni ju
själva lägger mdrke till - med Ett Stort
Jubileumsnummer. Det har varit ett roligt
år för oss som jobbat med Drivern och
naturligtvis hoppas vi, att vårt arbete ska
ha gett våra läsare åtminstone några trev-

liga stunder.
Redaktionen har haft sina sammanträden, vilka varit mycket lzirorika och givande. Gunnar dr ju gammal i tryckarbranchen och har liirt oss mycket om både raster, fotosättning och framför allt ombrytningar. Vi ska också fira vår födelsedag
med att tacka alla som bidragit till att vi
överhuvud taget finns till, nämligen våra
annonsörer. Det tillhör ju den minst roliga sidan av vårt arbete att skaffa annonsö-

rer, men iin så ldnge har det inte varit
alltför stora problem och vi hoppas, att vi
även nästa år får den hjälp vi behöver fcir

att klara ekonomien. Om vi fick önska
något annat också fcir framtiden, så var
det vdl, att det var lite fler som skrev

till

oss. Jag ffcker, att man hör sä mycket,
både på banan och i klubbhuset, saker
som borde tas upp till debatt, varför skriver ni inte en rad till "Chip and run ..."?
En flitig skrivare har vi i alla fall haft och

ORDFORANDEN HAR ORDET.

det dr Ann-Mari Buhr, som kommit med
både små debattinlägg och trevliga historier. Vi tackar med att ge henne en spalt
till förfogande, en spalt som vi fiffigt nog
döpt till "Buhr-språket". Välkommen,

Ann-Mari.

Ni

kanske lade mdrke

till

klarade det iindå.
Vi hörs i Drivern nr 1182.

detbra!

Sniekarboden
inredningssnickeri
l6 lel 29 84 3O
ÄnekJllo ind. omr.

Fornminnesqoton

teckningen,

som visade hur Ulf Jerlebo blåste i sin
putt i Mölle? Den bilden hade vi fått av
Nils Victor, som dr professionell ritare på
Frigoscandia och som lovat att ställa upp
ibland. Vi tackar och återkornmer.
I förra numret förekom tyvär en del
tryckfel, vilka vi emellertid tror, att ni har
överseende med. Sättarna på tryckeriet iir
dessvdre inte hemma i det hdr med golf
och kan inte rätta till våra små missar. I
resultatlistan från Stora Herrdagen stod
det till exempel, att vinnarna i slagtävlingen hade 63 p; ska naturligtvis var 63
slag. Och att Olle Dahlgren inte stavar
sitt namn med G i början, anser vi som
självklart. Korsordet var, enligt uppgift,
så lätt denna gang, att det bara var bra att
diir blivit ett litet fel. Den duktige lösaren

Till

dess ha

AH.

årets första nummer av Drivern bercittade jag om styrelsens planer på att förböttra
l4:e håIet. Vi har under våren tagit fram otikaförstag till total ombyggnad av hela det
aktuella området - dvs håten l0 t o m 14. Resultatet visar klart att det kommer att bli

I

tal om mycket stora investeringar.

Klubben (Rya Golf AB) äger som bekant temet. Samtidigt sdnkes deras årsavgift.
det mesta av vår mark. Den största främ- Detta skall dock ej gälla för pensiondrer
mande biten iir hålen 6 och 15. I syfte att - 65 år och äldre.
Den gamla delen av klubbhuset håller i
bli helägande till banområdet har vi kontaktat niarkägaren, lantbrukare Åke Lars- skrivande stund på att få nytt tak tack
son, och visat vårt intresse för att köpa vare ett litet gäng entusiaster. De befintliden arrenderade marken. Åke har förkla- ga tegelpannorna går niimligen inte att
rat sig villig till försäljning men endast på komplettera längre och vi har då valt att
villkoret att klubben köper hela lantbru- lägga betongpannor, som dessutom håller
ket - dvs även området mellan 6:an och bättre mot bollträffar. Under vintern
kvarnen. En viktig förutsättning för att kommer en del andra nödvändiga reparadetta över huvud taget kan bli realiserbart tioner av klubbhuset att utföras av den
för vår del tir att lantbruksnämnden ger vanliga reparationsplutonen. Nya rekrytillstånd. Åke har diirtcir åtagit sig att ter mottages tacksamt av klubbkommitskaffa fram ett förhandsbesked. Om detta t6n.
Som många redan vet kommer vi till
skulle gå i lås ser vi en utmdrkt möjlighet
säsong att ha en ny regim i restaunästa
månmed
ett
av
vår
bana
att komplettera
ga - inte minst Basse - uttryckt behov ranten. Vi tackar diirtcir Kerstin och Lasav ett ordentligt övningsområde med en se för de år de stått oss till tjdnst och
korthålsbana och drivingrange fcir både önskar lycka till i fortsättningen! Förhyrda och egna bollar. Styrelsen har diir- handlingar pågår med nya arrendatorer. I
för beslutat att i avvaktan på resultatet av nästa nummer av Drivern kommer en utunderhandlingarna med lantbruksndmnd- förlig presentation.
Det har blivit populärt att byta greenfeen inte vidtaga några större dndringar på
es mellan klubbar bl a har vi haft
den nuvarande banan.
De av Riksidrottsförbundet under 1980 förfrågan fran Arila GK i Nyköping. Vi
aviserade kravet på iindring av klubbstad- har diinör låtit trycka upp ett antal gregarna fcir att göra klubbarna öppna för enfeebiljetter, som vi beslutat att även
alla och envar har numera modifierats till erbjuda våra medlemmar att köpa för raen rekommendation. Efter kontakt med batterat pris. De gäller endast för varSGF föreslår vår stadgekommitt6 att vi dagsspel och kostar 30:- I st. Kan detta
behåller våra stadgar oföråindrade. Några kanske vara en liimplig julhdlsning till
andra skäl till moderniseringar finns inte utombys vdnner?
Understött av Skånes Golfförbund har
heller.
privat fciretag försökt intressera skånes
ett
årsmötet
till
kallelsen
Som framgår av
och budgetförslaget foreslår styrelsen för golfklubbar att starta en regional golftidlikformighetens skull att även vardags- ning. Med tanke på den tidning Du just
medlemmar skall omfattas av reverssys- håller i Din hand har vi givetvis förklarat

Ragnar Boltenstern

flyskaptenen
som alltid stått med båda fötterno på iorden.
kcinner Ragnar, eller "Ragge", eller "Bolten", alla på
Rya eller i dom österrikiska alperna. Den 12 november fyller
han år, 70 år! Han debuterade som konstncir med separatutstcillning på Galleri Louise nu i augusti. Drivern har som första
tidning i världenfått en intervju med möstaren.

Alla

- Hej Ragnar! Tycker du inte, att det dr elryckning), ndr jag vann en slalomtävnästan dr ling (lätt axelryckning igen).
70?
- Och så spelar du din golf. Vad har du
vet,
det
men
du
kan
så
tyckas,
det
fcir
handicap egentligen?
Jo,
tar ju tid innan fdrgen torkar.
- Jag har nyligen blivit sdnkt till 19.
- Det dr inte illa vid din ålder, då de
- 70 äLr? jag
ju
lite
med
har
sysslat
går uppåt. Jag måste också gratulemen
flesta
Nä,
-

lite sent att debutera, när man

annat också.
- Du var bonde ett tag, eller hur?
- Jo, men det gick inte. Det växte inte.
- Växte det inte?
- Nä, det regnade för lite vart annat år
och fcir mycket vart annat.

ra till framgangen med din första utställning. Det blev väl nästan succ6?

-

-

Men ddr nere vid Rommelåsen dr det
väl fint klimat?
Inte på dom ägorna jag hade. Men
grannen hade det bra, det hade han.

oss vara helt ointresserade.

SPGA har inför säsongen 1982 fastställt HEO som en av de fyra "order-ofmerit"-tävlingarna. Vi är glada åt att tävlingen nu efter 3 år tycks bli en tradition
och har meddelat SPGA att vi ställer upp
i samma utsträckning som tidigare. Dock
på vissa villkor om ekonomisk ersättning.

Avslutningsvis

vill jag tacka alla för

den gångna säsongen. Hoppas att Du har
haft glädje av spelet även om bollarna
kanske inte alltid gått Din väg. Vi ses på
årsmötet på Råå Wdrdshus torsdagen den
26 november

4

kl. 18.30.

Jan Sederholm

-

Senvarduiflyget.
Ja, i sju år sammanlagt.
Hur vara det då?

kommitten har också fattat beslutet att

Upp och ner, kan man säga. Mest ner.
Var du aldrig ute för några incidenter?
Många gånger.
Jaså, vad då, i luften eller . . . ?
Nä, mest på officersmässen. Men det
dr inget att tala om.
- Och nu dr du miljövårdskonsulent?
- Marknadsförare heter det, men betyder

nästa år blir dgt klubbafton hur få deltagare det än blirl Ingen ska behöva besviket
vända om hem efter att ha läst "inställt"

fått visa legitimation för att bevisa din

Två gånger i år
har klubbkommitten försökt ordna klubbaftnar. Båda har ställts in på grund av för
få deltagare. Nu har vi massor av prylar
att auktionera bort till nästa år. Klubb-

på anslagstavlan. 1982 blir det klubbafton

-

var så sdker.
Klubbkommitten

"väskedängare".

-

Och spänstig dr du. Jag har hört att du

ålder. Stdmmer det?
- Das stimmt, das war in der Osterreich,

ja, förlåt, det blev visst lite tyska, jo,
dom tyckte, att jag akte för bra (lätt ax-

-

Ja, tack, det var roligt. Du vet, man dr

lite nervös inför vernissagen och för att få
sin "dom", så att säga. Men det gick
bra.

Ochduficksåltenheldel,hördejag.
Ja, faktiskt.

Fast du dr dyr, säger dom?

Det dr Picasso också (lätt
axelryckning).
- Vad blir det härnäst?
- Annu dyrare.
- Ja, då ffu jag tacka för pratstunden och
önska dig lycka till med ditt måleri.

OCH SÅ ÄN DET DAMERNAS

..

.

Lätt att öppna och återforsluta-:

Pure Pak ärlätt attöPPna. M
Pure Pak ar latt dll återforsl
sntak

Mycket haver tilldragit sig på damfronten
och säsongen har varit rninst sagt livlig

------_
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med flera större iurangemang på Rya.
Vid Nationella damdagarna den 25 o
26 maj samlades hela24o deltagare. Rya
placerade sig i topp med Sonia Sundström i A-klassen och Annica Friberg i B.
Sonia vann också scratchpriset, som var
en oljemålning skänkt av Ragnar Boltenstern. Foursometävlingen blev smått sensationell med seger för andra året i rad av
Gillelejespelarna Karen Jörgensen och

Kirsten Groth.

En mycket uppskattad tävling

blev

årets nykomling "sillarundan" den 9 juli. Kl. 05.00 på årets vackraste morgon
ställde över femtio damer upp. Ingen försov sig. Två damer måste sdrskilt nämnas. Sonia Sundström, som började sin
5O-årsdag på detta tuffa sätt, samt Bisse
Sederholm, som under blommande parasoll vid 10:ans damutslag bjöd alla på

morgonkaffe med dopp. En fantastisk

överraskning. Tävlingen avslutades med
gemenszrm sillfrukost och prisutdelning.
Under sensommaren har Rya stått som
arrangör for seriegolfen ddr damer från
14 skåneklubbar deltar. En 8:e placering
blev Ryas slutresultat. Vi hade kanske
hoppats på ett lite bättre resultat efter

förra årets fina 3:e placering, men vi
kommer igen nästa är, efter den lilla
formsvackan.
Damernas triangelträff spelades på Rya
SverckaElorykaå

r"t

a42 26224a

Det ar vr som

gÖr rytt'1*t'

Remmelgas över Irdne Kruuse.

Indras Cup vanns av Inga-Maja Andersson efter en spdnnande match mot
Pirkko Lindhe.
Slagtävlingen om Margit Bergengrens

Hederspris spelades i september och
vandringspriset vanns i år av Pia

Palmgien.
Som vanligt har det vdl för de flesta av
oss varit blandad kompott, men ett namn
återkommer sdrskilt ofta i resultatlistorna
- Maret Remmelgas - Vi gratulerar till
en fin tävlingssäsong.
Det dr lätt att glömma bort våra nybörjare och ej hcp-satta damer ndr matchre-

sultat och andra större

tävlingar

redovisas.

Ann-Marie Buhr skrev tänkvärt i förra
numret av Drivern om behovet av blandade s k öppna lottningar vid damtävlingarna. Ann-Marie fick höra önskemål fran
ej hcp-satta om att få spela med hcp-satta
spelare.

Damkommittdn delar helt Ann-Maries
uppfattning och har bara att beklaga att

ndr dessa "öppna" tävlingar spelas, (det
har faktiskt varit fem stycken under denna säsong) sjunker deltagantalet bland ej
hcp-satte meirkbart" Bottenrekordet var
nog foursometävlingen i slutet av september, då I (en) spelare utan hcp deltog.
Men skam den som ger sig. Aven under nästa år kommer det som vanligt att
vara en öppen lottning per månad under

den 15 september. Förutom Rya deltar
Landskrona och Söderåsen. Rya vann

högsäsongen.

stort samtliga tre klasser.
Sommarens matchtävlingar iir fiirdigspelade, och i Annies Cup, segrade Maret

damer, med eller utan hcP.

En kort och trevlig vinter önskas

alla-

Christina Rodman

RYA.ELITEN

-

Elitspelarna i klubben har nog haft sin
bästa säsong någonsin. I Elitserien lycka-

vi

komma på silverplats, vilket vi
anser vara en bra placering. I Lund, ddr
första omgången spelades, hade vi verkligen vårt väder, "Rya-väder", med regn
och hård blåst och vi lyckades ta en ledning med elva slag till nästa lag, som var
Jönköping. I Stockholm, ddr andra om-

des

gången gick, spelade vi bra första dagen
och hade en ledning på sex slag inför sista
dagen. Tyvåim kunde vi inte hålla ända

fram i mål. Nämnas i sammanhanget ska,
att Jan Rube ej spelade i Stockholm, då
han redan övergått till att vara spelande

srÅrsra

Pro.

Av enskilda prestationer vill vi nämna
Viveca Hoffs EM-guld och silver i SISM,
ddr hon för övrigt satte nytt personligt
rekord med nio slag1' 291 slag på 72 häL.
Dessutom gick Viveca ända fram till semifinal i British Ladies Amateur
Championship.
På hensidan har vi Sveriges kanske
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Ovning gerfrirdighet

SVERIGE-ELIT!
bäste spelare just nu, Göran Knutsson,
som för andra året i rad vann match-SM.
Otroligt bra! I SISM ledde han tills det

var nio hål kvar och trots att han saknade
sitt "flyt" i spelet, räddade han en bronsmedalj. Göran har också vunnit Tretorn
Cup, ddr man får poiing efter placeringar
i olika l}-hälstavlingar. Under året har
han varit uttagen både i Juniorlandslaget
och Kontinentlaget och resorna har varit
många, bl a Island, Venezuela, Argentina, England, Frankrike m fl.

I

år har det dessutom kommit fram nya

i prislistorna på de stora tävlingarna, niunn som Carl-Magnus Strömberg,
Mats Nilsson (studerar liksom CarlMagnus i USA) och Peter Bäckbom, vilka har stora chanser att bli verkligt bra
namn

nästa år.

Slutligen vill vi önska Jan Rube lycka
Pro-cirkusen och hoppas, att han
klarar sig lika bra ddr.
G olJhcils nin gar S ti g - Björn Lunds töm
ordf. Elitkommittön

till i

vår verksamhet, ddr vi fångar upp golfintresserade redan fran 7-årsåldern och icke
minst försöker ldra barnen att uppträda
rätt på banan. Vinnare i Mini-cupen, Patrik Bäckbom och TV-cupen, Mats Jerle-

JUNIOR-UPPSLAGET
Att

sammanfatta 1981 års verksamhet

med många ljusa stunder, känns

nästan

övermäktigt. Sammanfattningen får bli li-

te plock ur en omfattande verksamhet.
Vårt juniorlag nådde i år upp till målsättningen, att vinna juniorserien grupp B
norra och avancera till grupp A. Seriesegern sdkrades en regnig oktoberdag på en
tung Rya-bana, ddr våra spelare vann
med inte mindre än 15 slag i lagtävlingen
och Peter Bäckbom vann individuellt. Vi
har i år blivit 3:a, l:a, l:a, 1:a i fyra olika

omgångar, trots att vi har spelat med
många olika spelare och fått undvara våra
mest meriterade i flera matcher pga av
andra engagemang.

Resultaten visar att vi har ett mycket
ungt och lovande material att arbeta med.
Vi vann knatteligan och var ytterst ndra
komma till slutspel i foursomeligan.
I dessa ligor dr åldersgriinsen 13 och 15 år.
Som vanligt knep Rya en plats i Colgatefinalen. Denna gång var det Cecilia
Laurins tur att komma dit.
Klubbmästerskap för knattar och mi-

niorer har spelats för första gången med

Eva Kruuse, Dick Palmdr och

Johan

Remmelgas som segrare.

TV-cup och Mini-cup har genomfcirts
på traditionellt sätt med utslag måndag
morgon från 10:e och l6:e teds. Dessa
tävlingar dr en mycket väsentlig del av

JUNIORERNAS
ECLECTIC,
med en Spanienresa i pris,

bo.

Juniorarbetet kräver

p g a sin stora

bredd, stora insatser av ledare och vi har i
år haft en stor föråildrakader (ca 30 st),

som hjdlpt

till

har pågått under hela sommaren.

med alla förekommande

göromål från träning, tävling, ledning till
bilförare, lottförsäljare e dyl.
Vi har med hjälp av Jim och Pelle stått
som iurangör för knatte- och foursomeligan. Vi hoppas kunna fortsätta på den
inslagna vägen och internt i klubben få
dnnu mera hjälp med ungdomsverksamheten.

Alla kan vi hjälpa till med något. Ni

Sammanlagt har registrerats 496 spelade
ronder, fördelade på 156 sålda eclectic-

kort.
5 ronder har noterats per kort och ddrefter netto räknats, med reducering av
handicap till314.

Vid sammanräkningen fanns två resul-

som har en id6 eller bara funderar över tat lika. Netto 58 slag noterades för John
någonting, hör av Er till oss. Det kanske Ohrnberg och Ulf Löwander. Dessa spedr början

till något nytt.

lade den 18/10-81 en avgörande match

Slutligen vill jag tacka alla våra sponsom John
sorer vid våra juniortävlingar. Tack för i över 18 hål om första-priset,
Öhrnberg vann med 413 trots 9 i på vart
år och väl mött till våren-82.
förrädiska fjåirdehål och l0 slag i på elJuniorkommitten
van. Som kuriosa kan nämnas att John dr
vardagsmedlem och måste lösa greenfee
Sven Persson

för att kunna spela på

söndagen. Med

tanke på den jämna slutstriden och ett
stort deltagande beslöt jun.kom. att dela

ut även ett andra pris, som alltså tillföll

Ulf. Vi kommer

igen nästa år med

nYa

iurangemang.
Sponsorer

till

Rya: s Internationella

Alifa
Basse

Jun.kom.
Sven Persson

Boreus

Gandalf
Juniorlaget som vann grupp B norra på Rya. Fr. v. Peter Böckbom, Frank
Mattsson, Johan Remmelgas och Mats Björk. Flickrepresentanten Maria
Hedbrandh, somf.ö. spelat samtliga matcher, saknas tyvörr.
10

Kontorsutrustning
Lars Carlsson

LB-fdrjor
Peal

11

TRIANGELTRAFFEN POPPIS
spelas

inte sakandes och som dr "still going

med tre klasser på tre olika banor, Landskrona, Mölle och Rya, dr deltagarmässigt
årets Stora begivenhet. I år startade sammanlagt 607 spelare, fördelade pä 265 i
A-klassen, 241 i B-klassen och 101 i C-

strong" dr Mölles Johny Andersson, vilken vann A-klassen på l4l slag, efter
ronderna 72, 69, 74. Vi bugar och

klassen.

pa Basse kunde glädja sig åt dotterns
vinst i B-klassen på 140 (72, 68, 78).
Grattis! Och i C-klassen applåderar vi
Landskronas Nils Axtelius, som vann

Triangelträffen, tävlingen som

Förutom individuella priser varje tävn

lingsdag finns också pris för sammanlagt
bäst (man rdknar då de två bästa scorerna)
samt lagpris och det dr vdl egentligen det
sistndmnda som dr det viktiga. Tyvärr
saknades några av de bättre spelarna i
A-klassen, då såväl Landskronas båda
stjdrnor, Magnusarna Persson och Sunesson, som vår egen Göran Knutsson var
upptagna med spel utomlands. En som

Starttider. . . eller.
Starttider har det talats mycket om både i

klubbkommitte och styrelse. Givetvis
med målsättningen att skapa en ordning
som dr bäst fcir de flesta medlemmarna.
Utan starttider vet vi att det blir kö vid
bollrännan. En kö - som under de bästa
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golfdagarna - har blivit så lang att bollrännan fyllts och bollarna fått läggas på
marken bakom rännan. Den som då har
kommit till Rya med normaltid disponibelt för golfen har bara haft att vdnda om.
Det ger inget rikare klubbliv.
Det har också förekommit rena sprinterloppet fran bilen fram till rännan för att
kunna slänga i en boll före den normalt
gående golfaren. Det stdrker inte klubbandan.

Att äta lunch med tio bollar före i rännan har inneburit ett ständigt fram och
tillbakaspring mellan matbord och ränna

gratulerar.

Annica Friberg har att brås på och pap-

sammanlagt med 68 p, efter två rondsegrar på 36 resp 32 p.
Således blev det en klass-segrare från
vardera klubben, men i lagtävlingen sopade Rya rent och vann samtliga klasser
med Mölle på andraplatsen och Landskrona sist.

för att bevaka platsen. Den som inte intensivbevakat sin plats har funnit sin boll
på marken framför rännan, därtcir att flera
bollar försvunnit på en gång. Att då börja
om i kön med 20 bollar framför sig har
inte gjort någon golfare glad.
Starttider har skapat ordning.

Lunchen kan ätas i lugn och ro. Alla
vet hur lång tid de har på sig för att njuta
av kaffet och bullen. Kom gdrna en timme före Din starttid och sitt i lugn och
upplev klubblivet runt omkring Dig. Den
som vill, får på det viset en lugn, skön
avstressande stund då den goda klubbandan kan odlas.
Ett annat bra sätt att stdrka klubbandan
och komma med i gemenskapen dr att

i de ombyggnadsarbeten som vi
måste göra nu i vinter och framöver. 50
till 100 personer kan sysselsättas" Hjälp
till - så spar vi pengar samtidigt som vi
jobbar och trivs tillsammans.
delta

Styrelsen

l3

Det nya bankkontot

Om golfshopar-

som ersätter
alla vanliga konton

och omvår shop

Öppna ALLKONTO 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.

Under både denna och förra säsongen har
klubbens golfshop diskuterats mellan vår
pro och styrelsen, och också medlemmarna emellan. Jag har därtör "i tjänsten"
varit inne på frågan och vill gärna delge
Rya-medlemmarna mina tankar, eftersom
shopen dr en medlemsangelägenhet i allra
högsta grad.

Handelsbanken
Stortorget
Stattena Center o Söderport
Tel. 120320

scanropa
RESEBYRÄ AB

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

t4

VARFÖR TILLKOM EN GÅNG GOLFSHOPARNA?
Det torde ha varit så att tränarna i de
större klubbarna (det började som allt annat inom golfen i England), uppsöktes av

medlemmar som ville "låna" saker och
ting som de plötsligt behövde t ex pegs,
bollar, ett paraply vid regnvänder etc.
Det hdr tillhandahållandet av nödvändighetsartiklar måste naturligtvis med tiden
systematiseras - "golfshopen" var uppfunnen. Dåtidens trdnare var inte speciellt
väl betalda och trdnaren såg snart att med
ett riktigt sortiment, kunde hans shop bli
en väsentlig inkomstförstdrkning. Förutsättningarna var goda, diirtör att golfartiklar var då (som i Sverige för 3O-talet år
sedan) inte så lätta att finna ens i välsorterade sportaffdrer, vilka f ö var få. Dessutom var kostnaderna då inte så stora fcir
att driva shop; ersättningen till medhjälpare var liten och rdntorna låga.

shop, som på Söderåsen, andrapros övertill klubben så som skett i
Mölle, medan andra klubbar t ex Vasatorp, överlåtit shopen på en av stadens
sportbutiker, som driver den som filial.

låter sin shop

Det finns pros som dr nöjda med

sin

shop-verksamhet och det finns pros som
inte får den att ekonomiskt gå ihop.
Pros egen kapacitet som shopinnehavare spelar stor roll för att en shop skall vara
en hygglig affiir. Ekonomiskt sinne, bra
förbindelser för inköp, säljförmåga och
fin kontakt med medlemmar och andra
köpare dr av avgörande betydelse.
Medlemmars ndrhet till andra inköps-

källor påverkar försdljningen. Varuhustill storstäders sportbutiker liksom till andra
klubbars shopar betyder konkurrens.
Marknadens utbud av golfgrejor dr enormt och skruvar upp medlemmarnas
krav på sortiment i klubbshopen. Ett stort

en, postorderföretagen, ndrheten

sortiment betyder lägre omsättningshastighet och högre rdntekostnader. Ett kapital på ca 150.000 kr torde vara minimum
fcir att finansiera ett shoplager.

Klubbpron måste sjdlv sköte sin shop
anstiilld arbetskraft tar för hart på
lönsamheten.

HUR SER FRAMTIDEN UR FÖR VÅN
SHOP?

HUR AR SHOPVILLKOREN IDAG?
Frågan kan inte besvaras med ett generellt "bra" eller "dåliga", eller ens med
ett "sisådär". Det dr många faktorer som
spelar in. Därtör utvidgar vissa pros sin

Inkomsten fran shopen dr inte tillräcklig
för att vår nuvarande pro önskar fortsätta

med den. Kontrakt om shopens fortsatta
drift finns emellertid också för säsongen
1982. Vilka alternativ finns sedan? Jo.
15

Färgmakarna

Under den fina sommaren som gått har vi
med spänning följt spelet makar mot ma-

Fdrghusets matchtävling "Färgmakarna".
Många förhoppningar slutade på 18:de
och 19:de greenen. Familjen Dahlgren

kar i

KöTTCENTRALEN
Biörnör var i storform fram till mötet med
Carlssons. Storformen hjälpte inte' Carlssons hade bråttom hem och vann med
6/5. Jämnare blev det i matcherna Rosen-

Bergavägen 19
Helsingborg
natudigtvis, att klubben övertar shopen shop på traditionellt sätt. Att vi då inte
och driver den i väsentligt mindre skala har en shop kan alltså hindra oss från att

med ett "nödvändighetssortiment"

dvs

bollar, pegs, handskar, klubbtröja, en typ
av mössa etc. Men vad tycker medlemmarna om det? Vidare kan shopen drivas
som nu men årligen subventioneras via
klubbens budget. Vore det verkligen

riktigt?
Förhandlingar med klubbens pro kan
som oeftersättlig del innehålla att shopen
skall drivas i omfattning som nu. Ekonomin i proverksamheten måste bedömas i
sin helhet dvs med lön, lektionsintdkter,
driving-range- och shopinkomster som ett
paket.

Vi får heller inte glömma

att en eventu-

ell ny pro kanske önskar driva en service-

l6

få en bra pro

Lindhe - Boberg
- Remmelgas,
siffroma 2ll tlll
med
slutade
båda
som
Rosenbloms och Lindhes. I semifinalspelet säkrade Rosenbloms sin finalplats mot
Kruuses med siffrorna 3/1. Kiimpigare
var det i matchen Carlsson - Lindhe dåir

blom

till klubben.

Att jag utlämnat alternativet att helt

slopa shopen har Du kanske mdrkt. Jag
tycker nämligen att någon form av shop
hör till ett riktigt klubbliv.
Styrelsen måste troligen snart fatta beslut i frågan om shopen På RYa, dels
därför att lokalerna kanske måste omdisponeras och dels därtör att Basse uttryckt
önskemål oryr att få slippa att driva shop.
Ärendet koinmer upp på årsmötet. Mina
rader dr skrivna för att ge Dig en flersidig
belysning av frågan, vilket förhoppningsvis skall leda till en konstruktiv id6 som
vi får höra på årsmötet' per-Erik persson

finaldeltagaren inte var klar förrän på
l9:de. gn titt synes omöjlig langputt förde Carlssons till final.

Finalen Carlsson - Rosenblom såg ett
tag ut att kunna bli en sdker arbetsseger
föi makarna Rosenblom, men de välspelande makarna Carlssons gav inte upp'
Efter att legat under med 3 hål så blev
Carlssons gratulerade till segern med l/
0 av makarna Rosenblom.

Tävlingen blev mycket uppskattad har
vi hört. Så nästa år får vi rdkna med ännu
fler deltagare. Diirigenom får vi dra igång
tävlingen redan i början av maj.

Fleia regelproblem fick lösas under
tävlingens gång. Vilket måste ses som

mycket positivt då manga behöver ldra
mer om regler och leva efter dessa med
gott humör.
Vi gratulerar segrzuna makarna Carlsson

till vandringspriset.
till de 4 sista eller

Prisutdelning

rättare

sagt bästa sker vid årsmötet.

Vi

ser fram emot 1982 års Fdrgmakar-

na med lika spännande och omdiskuterade matcher.

Christina och Alf Rodman

t'l

" Buhrspråket"
Hej o Tack för ett som vanligt trevligt
" Drivernummer" och Grattis till alla Er
som lyckats gå ner i handicap i år!

Tänk att jag kan vara så dålig på att köra
- golfbil alltså! På vissa golfbanor får
man ju inte gå, tyvdrr, vilket undertecknad klart reagerar emot, sånt skulle vara

bil

Propagandatävling

ropade så det hördes minst I mil "When
You cannot beat them, kill them" !!!!
Efter den incidenten turades vi om att
köra, en gick, en körde, vilket kändes bra
mycket bättre, vana som vi dr att gå 18håI. Men körningen blev för min del inte
mycket bättre trots viss forsiktighet. Höll
på att köra ner i vattnet på ett av hålen.
Ddr var både bilen och jag bra ndra ett

ofrivilligt "dopp".
Kan

i

andanom se både mig och bilen

lyftas upp med en kran! Fy tusan! Tack
alla klubbkompisar för en trevlig golfsäsong, som ju tyuq" närmar sig sitt slut,
men man ger Ju rnte upp, rnte ens nar

frivilligt.
Vi spelade 4-boll med2 australiensare.
Undertecknad satt vid den s k ratten och långkalsongerna akt på.
var tvungen att backa för att inte vara i
Drömmer redan orn en ny golfvår!
vägen för en av spelarna. Backen i, men
Många häIsningar från vinteridet
det blev för mycket, så jag höll pä att

Ann-marie Buhr

krocka den andra golfbilen och tuscha en
av spelarna. Den nristan pakörde spelaren

Tackför spelet!
Ylva Eriksson, Alf Rodm.an, Olle Laurin
och red. sekr. Eivor Htirner

D'etusenid6ernqs hus
Ängelholmsvägen 27, Helsingborg
ÖPPet: Måndag-fredag 7 -18
Lördag 9- 13
Buss nr 12a,12b,18 och22
stannar vid Färghuset

?
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K
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Den blev instcilld! Vartör? Jo, ddrför att
endast 24 stycken hade anmdlt sig. 24 st
av 800 medlemmar, det betYder 37o.

STÄ

L LN IN

GA R... STEGA R

öGTRYC KSWÄTT...
G ERLÄDA... KAKE LVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...
...TAPETS

Jodå, det var meningen, att det skulle bli
fest på Rya. Middag, dans, auktion och
trevlig siunvaro med medlemmarna- Deltagarantalet var begränsat till72. För att
alla skulle få plats. Förr i tiden gdllde det,
att hålla sig framme, när listan kom upp.
Det behövdes inte nu. I nådens år 1981
behövs inte det. Ty det blev ingen fest!

H

Vart har Klubblivet på Rya tagit vägen? Det tycks försvinna i samma takt som
starttiderna ökar. Kanske finns det någo1

samband?

AH.
19

REMMELGAS Ånnrs coLFFAMILTpÅ RYA
Trots idogt letande har vi inte kunnat
hitta någon konkurrent till titeln Årets
Rya-familj. Vad

sägs om

Om handicap

listan:

l:a i Massolpriset: Maret och Ilmar

l:a i

Generationstävlingen: Maret och

Johan
1:a i Triangelträffen Klass
na: Maret

På uppdrag från Drivern om en liten in-

ventering av Hcp-situationen på Rya
kommer hiir en kort redovisning från

A i Landskro-

Hcp-kommittdn.

2:aiTÅangelträffen Klass A i Landskrona: Johan
4:a i Johnnie Walker Cup: Maret

Hcp

4:a

I

i

Sen.herr. Damer

Scr

Propagandatävl.: Johan med faster

Helgi

2
a
z-

a

Maret har i år sdnkts från 12 till 1 1, Johan
från l0 till 5, medan Ilmar och Katri har 9
resp. 21.
Drivern gratulerar till ett fint Golfår!

J

5

4

T

/1

t4

5

464
161 30
63 36
88 -36 119
386 190

6-9
10-18
19-24

25-30
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spelare, vilket
utgör ca 75Vo av alla aktiva medlemmar.
Ndr man studerar tabellen ovan, kan man
ju tycka, att resultatet ser bra ut, men så
dr det ingalunda, om vi jåimför med internationell standard, deir högsta hcp för herrar dr 24 och fcir damer 30. Risken finns,

i

Sverige ansluter oss

till detta

system!

Trots att det under året görs många
hcp-sänkningar, dr vi förvånade över, hur
många som hcijs och hur många som vil/

bli hcijda. Vid revideringen inför

intendenten.

'ffi::ffi';!:"

9
9

Vi har alltså 673 hcp-satta

att vi

tid lämna in sina hcp-kort. Om inte så
sker, kommer ni att bli hcijda och några
ändringar i efterhand kommer icke att tolereras. Till övriga som vill bli hcijda mer
än ett slag, skriv några rader och lämna

2
I
I
J

ll

2

Juniorer

kanske, att man besöker sin pro och drivingrangen lite oftare.
Inför 1982 års revidering vädjar vi till
alla spelare i hcp-grupp +2 -4 att i god

1981

fick vi hcija nästan 30 Va av medlemmarna. Vi undrar ddrför, om inte alltför många tror, att hcp skall hcijas i takt med
åldrandet!? Ambitionen borde väl i stället
vara, att varje år sätta som mål att sänka
sig ett eller annat slag? Detta fordrar

BRYTA TÄVLINGAR
Att bryta tävlingar har ökat i omfattning
och tyvärr blivit smått halvtufft och populdrt. Som skäl kan man få höra kommen-

tarer som: " jag fick sinne", "jag slog
två bollar out på trean och sen gick prop-

parna" eller "jag var redan fyra över par
efter tre håI".
Det kan finnas skäl till att bryta en
tävling, men att bryta av rent okynne dr
osportsligt och osolidariskt mot såvdl
medtävlare som tävlingsarrangör. Vi zir
inte ensamma om denna utveckling på
Rya, men det gör inte saken bättre.

Inom tävlingskommittden kommer vi
att vara observanta på problemet och om
ingen fcirbättring kommer till stånd tvingas vi tillgripa sanktioner i form av tävlingsförbud. Låt oss slippa det! Låt oss
bryta den hdr trenden omgående.
Tävlingskommittdn
Cm.
2T

DI-]N

Kornihtg,
STOR SORTERING

JACKOR

NU

LA6E

rnÅu

KAPPOR

TACOSTE

2-ÅR

vÄsrAR

GHE[MOSE

BOMULLSPOLO FRÅN

_

Borerrss

I UL-Klappen

a''

KULLAPLATSEN

TEL.

11 37 32

Behöver en klockakunna
visa tiden i NewYork?

6/9

1. Per-Ola Dahlman
2. Hans Mars

Juniorer f lickor
1.P. Bäckbom/M. Nilsson
2. A. Forsbrand/N. Bod6n
3. M. Nilsson/M. Molander
4. N. Carlsson/J. Tilmanis

Hedbrand

Rya147

Karlstad 149
Ljunghusen
150

Mölle 150
Rya 159

9/8 Johnnie Walker Cup, 13 hål slag-

tävl.
1. Jan Dolata
2. Jonas Winnerstam
3. Carsten Magnusson
4. Maret Remmelgas
5. Bo Sperling
6. Karl-Ewert Wahlström

67
68

69
69
69
70

l6/E Massolpriset, 36 hål foursome
poängbogey

1. Maret/llmar

Remmelgas

2. Gunilla/Äke Skagmo
3. EvylStephan Hindemith
5. Brita/Curt

72p.
70
67
67
64

Ekolin
Linander

p.
p.

p.
p

2318 KM

Under november
månad lämnar vi

ca 1.395 kr.
Andra modeller

lU%o

av Ana-Dtgi
frnns från ca

997

kr

Ana-Digi visar tiden både analogt och digitalr Samtidigt
kan du läsa av tiden i olika tidzoner.

mot uppvisande
av annons

Den talar om månad, dag och datum. Den kan diskret påminna om varje ny timme. Den har kronograf som
tar hundra-delar och mellantider.

t#i+"'#t".:;l

Herrar
1. Olle Dahlgren
2. Per-Ola Dahlman
3. Frank Mattsson
Damer
1 . Viveka Hoff

30/8 Generationstävling, 36

3O2
307
3'1'1

155
hål

Maret/Johan Remmelgas 137
2. Lena Jönsson/Stefan Jevinger 138
1.

5. Yvonne/Mats

Malmsjö

147

5/9 Middags-foursome

Klockmäster
STJARNURMAKARE

KULLA-GA-GATAN

22

8-10 o 25220 HELSINGBORG

o TEL. 110580

Gunhild/Lars Ekolin
2. Doris/Benny Rosenblom
1.

3.Kerstin/Carl-HåkanJonsson
4. Gunilla/Åke

5. lnger/Rune

Skagmo
Albihn

1. Maria Hedbrandh

2. Christina Jonsson

169
190

Yngre oldboys
1. Leif Alfredsson
2. Christer Armtoft

163
164

Oldboys
1. Stig Svensson
2. Clifford Yngr6n

164
166

Damer över 50
1. Maj-Britt Paninder
2. Astrid Höckne

90
95

Veteraner
'1.
Tage Ericsson
2. Gunnar Samuelsson

96

Triangelträffen
19/9 Klass A på Mölle
1. Ulf Jacobsson
2. Per Jerlebo
3. Johny Andersson

MGK 68
Rya 69
MGK 69

Klass B på Landskrona
1. Dean Danielsson
2. Sven Klarin
3. Björn Axtelius
Klass C på Rya
1. John Ornberg
2. Anne Lindell
3. Marianne Bandelin

91

LaGK 63
Rya 69

LaGK

71

Rya 33 p
Rya 33 p

LaGK 33 p

2019 Klass A på Landskrona

foursome slagtävl.

3. Lena/Jonas Armtoft
143
4. Kerstin/Carl-Håkan Jonsson 144

(9 CITI Z E N

155
156

tävling 36 hål foursome slagtävling

4. Gunhild/Lars

Crtrzen Ana-Digr
frnns i helstål
(Nr 41-8013)
ca 1.195 kr
Double (Nr 41-8021)

KM

Juniorer pojkar

6/8 Ryas lnternationella Junior

Flickor open
S. Olsson/M.

IililUil|il|ililtililililr

MED DRAGKEDJA 98:
UÄSPR, DOT, LA.COSTE

RI'SUI,TATBORSEN

68,5
70,5
70,5
71,5
72,O

1. Maret Remmelgas

Rya72

2. Johan Remmelgas
3. Johny Andersson

MGK 74

Klass B på Rya
1. Annica Friberg
2. lrene Kruuse
3. Sven Klarin

Rya 73

Rya 68

Rya71

Rya74

Klass C på Mölle
1. Nils Axtelius

2. Siri Svensson
3. Marianne Engberg

LaGK 32 p
MGK 32 p
Rya 32 p
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