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Rubrc,

Visst är det nu länge sen vi höll en golfklubba i handen och många av oss
"glömmer" väl golfen under några vintriga månader. Vi på Drivern har emellertid inte släppt kontakten genor-n att vi
jobbat på årets första nummer av vår tidning, vilket härmed överlärnnas. Lite,
n-ren bara lite, besvär har vi haft att få
ihop clet ekonomiska, men vi är glada att

ha några stadiga annonsörer, vilka vi kan
lita på och som utgör ryggraden i vår
ekonomi. Tack för detl
Gläcljande är det också, att vi fått några
"gästskribenter" utöver alla kornmittearbetarna, santt tackar vi Nils Viktor, sot't-t
igen begåvat oss nled en rolig teckning
(på uppclrag) och som dessutorn stått för
de fina bilclerna fiån ett annorluttda Rya

Vi hoppas, att detta blir
tiil ett nytt, mer varierat Drivern-år n'red fler inslag från klubbmed(utan uppdrag).

en inledning

lemmarna. Välkomna rned bidrag! Om ni
inte tycker att ni vill (eller kan) s,triua, sä
har ni kanske någon rolig bild - foto eller
teckning - som kan passa. Det går bra att
lämna in r-naterialet till intendenten f v b

till

oss, eller naturligtvis att skicka det

direkt.
Skärp er nu och lös korsordet, sonr inte
är så svårt, vinn ett dussin bollar! Det är
väl inte så durnt att inleda säsongen nted
Annars är det väl bara dags att göra
I

rrågra lätta anlhävningar

Frarrk
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och

några

provsvlngar, så ses vi snart på Tee. Gott
Nytt Golf--Årl

Johan Sederholm
Lars Olsson
Järnvägsgata n 23, Helsi n g borg
Tel A42l1 2 60 35

Ret[.

l{är

Ordföranden har ordet

JIMMY GRANT

detta skrives ligger snön tjock över banan och våren verkar m),cket at,lögsen. För
mitt inre slqmtar emellertid en högst intressant och spönnande golfsäsong med nya

heter klubbens nye head-pro

friska flöktar.
De senaste åren har vi ofta haft motvind.
En seglare tycker kanske om att kryssa men det är arbetsamt och tar tid. Utsikterna för den närmaste framtiden pekar nu
på medvind. Det skall bli ganska skönt.
Höstens årsmöte gick i lugnets tecken.
Valberedningen hade haft ett styvt arbete.
Styrelsen begåvades med fyra nya ledamöter - innebärande att ban-, tävlings-,

ungdoms- och klubbkommittderna fick
nya ordförande.

Förslagen

till höjda avgifter och infö-

rande av reverser för vardagsrnedlemmar
fast ställde s bort sett från j uniorav gifterna,
som efter votering (36 röster mot 34) blev
oförändrade. Inkomstbuilgeten minskade
på så sätt med 10.000:- och vi får törsöka
snåla in på utgifterna.
Rätten att dela upp medlernsavgiften i

Persson utförligt redogjorde i förra numret. När vi nu har fått en ny pro, som ser

mera positivt på golfshopens framtid, är
läget annorlunda. När årsmötet därför
helt klart uttalade sig för en oförändrad
service förväntar man sig att medlentmarna tar konsekvensen av beslutet och inser
att shopen inte bara är ett skyltskåp.
Jag har alltid hävdat att golfshopen är

en värdefull trivselfaktor i klubbmiljön.
Alla ni sorn tycker likadant uppmanas
härmed till aktiv "miljövård".
Styrelsen har rned stora olustkänslor
noterat att ett flertal medlemmar under
l98l förlagt sin träning utanför Ryas om-

råde. Detta har påverkat lönsamheten på

klubbens driving-range. För att ge vår
nya pro bästa möjliga start har vi beslutat
att stötta den delen av hans verksamhet så

två perioder har medfört administrativa
problem. Styrelsen förslag om återgång
till en betalningsperiod (senast 30 april)

långt vår ekonomi tillåter. Han kommer

kompletterad rned en förseningsavgift om
50:- per påbörjad månad godkändes av

medleminar

mötet.

Styrelsens fräga

om en

begränsad
shopverksamhet kunde accepteras var baserad på höstens situatiorr, för vilken PE

att satsa hårt på personlig service. Vi har
därför all anledning att kräva att kiubbens

är lojerla mot honom

och

niorlandslaget. Prokarriären startade
1960 på Stoneham GC i Southampton'
Efter 3 säsonger i Billerud kom Jimrny

till Norrköping, där han alltså har
i 14 år. Jirnmy sitter med i SPGA:s
styrelse och är rnedlem i PRO-gruppen.
Familjen i övrigt består av hustru Anne
1968

varit

(engelska), sonen John (16 år och hcp 2)
( I 3 år och elitgyrnnast). Alla sorn känner Jimnry har lyckönskat Rya till en förstkiassig tränare. Att
han dessutom är en sällsynt trivsarll och

och dottern Carol

anibitiös kille sorn talar perfekt svenska

kan undertecknad intyga. För att han
snabbare skall tå kontakt rned klubbens
nrecllernmar kotlmer tills vidare scorekorten till tävlingar att länrnas ut i shopen.

Vi önskar Jinrnry välkotnrnen till
tilll

Rya

och lycka

klubben.

Välkommen ut

Han är född i Skottland föt 4l år sedan
och uppvuxen på Inverness' och Nairns
berömcla golfbanor. 1958 blev han skotsk
junionnästare och rnedlem i brittiska ju-

till

Rya och träffa vår
Jort Sederholnt

nya personall
Jctn Sederholm

Förslag till öppettider för expeditionen 1982:

APRIL MAJ JUNI JULI

MÄNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

stängt 9- 16 9- 16 9-

16

B-16 B-16 B-16 B-16
9-16 9-17 9-17 9-17
9 - 16 9-17 I 17 9-17
8- 16 B-17 B-17 B-17
8-17 8-17 8-17 B-17
B-16 B-16 B-16 B-16

LUNCHSTANGT 12.00

-

AUG SEPT

OKT

9-16 9-16 stängt
B-16 8-16 B-16 (tomsistadarnd')
g-17 9-17 9- 16 (tom s:a onsd.tävl)
9-16 9-16 9-16 (V42oV439-15)
B-17 B- 16 B- 15
B-17 B-17 B- 15
B-16 8-16 8 15

12 30

Förlängning av öppettider kan bli aktuellvid större gästbesök (företaEsgolf o d)

vintrigt
RYA

"Buhr-sp råket"
He.jl Tack för den fina Drivern och Gott
Nytt År allesammansl Tänk att nu kan
nran se framåt igen, till en får vi hoppas
angenäm golfsäsongl Men var tusan tog
korsorclet vägen? Själv satt jag en lång
stund och undrade vad det var son-r f-atta-

i Drivem. Klick sa det, jo korsordetl
Vi får förhoppningsvis tillbaka det i nästa

des

nr eller hur? Det fattas kanske rentav knepiga frågor?
På våran golfklubb finns det en otrolig
mängcl trevliga

gånger

"Äkta Makar" soltt f-lera

orl året spelar rtiixed-foursollle

tillsanrrrans. Don-r flesta är väl goa o
snälla tned varann utanför goltbanan,
rnett nar det skall bli spela av, clå låter det
sonr i ett skilsntässodontslut "tills golfen

skiljer oss åt" l
Har själv upplevt en hel del av den
varan när tlan spelat Itred olika äkta rllakar. Det är sonr ottr tttånga killar plötsligt
ändrar sigtotalr när clet gäller sarlrspelet i
en fbursone. Dortt börjar ev reclan på

driving-rangen och itrstruerar sina resp
fruar hur clont skall göra rtted clerl eller
clen klubbalr osv sottt oltl killarrla vore
riktiga golfpros. Sedar-r kottrrlrer cla själva
spelet. Varje slag darnerr i fråga skall sla
konrnienteras på det livligaste. "lnte kall
Du ta clen klubban tör att nå green, Du
konrnrer bara att tttissa, atttirlgerl går Du

i

bunkenr, ellcr också går bollerl resp för
langt eller kortl"
'-Ta nu ut puttinglinjen orclentligt lilla
Vän, Du tär absolut inte lärtltia för liing
.

till rtiig".
"Hur i h-e karr Du chippa sii kort. Du

returputt

är nrinst 2 krtt från hiilet, osv, osv.
Är clet såtrt sotlt kallas psykologi'? Hur
sonr helst upplevclc.iag erl giirlg e rl hustru.
sonr gick o n.tutttliltlc för sig s.iälv "Jag
hoppas han gör err riktig praktrllissl" Det

EnLigt tnakett Jörgetr Buhr: tletr rrva itrertt

atiott e lla pu

tt ni n g s sl i le r t .

Ni! Eller att hon tog I eller 2 klubbor tor
ntycket i avsikt att antingen slå åt helskotta för långt eller kontnta out i skiten Itänstans. Jag är säker på att clessa "pekfirrgrade" hustrur skulle spela en alldeles urtclerbar golf orn dorrr finge vara i frecl utan
extra kontntentarer. eller vacl tror Ni?
Nu skall .ju i sanrringerts ttalt'tlt sägas.
att clonr flesta äkta nrän är verkligt goa o
rara på golfbanan ttär clottt spelar rtiecl
sina fruar, blir inte arga när fruarrta ttrissar. utan tar clet soltt elt trtan, ha, ha. ha.
(Förresten,

kcl

ntännen nrissa?)

Sist, låt oss vara riktigt srtälla tttetl varann på banan, så blir clet rtog bra spel
ocksii. Detta gäller irtte bara foursotttett!
Efter clet här inlägget. blir.iag väl halshuggen.iänrs efier knäna, rttert jag tar clct
sonr en kvinna! Rannsaka Er själva ett
slag först och halshugg sctlart!
Hur sonr helst önskar.iag alla err riktigt
tre

vlig golfvir, nrcrl eller utart "pckfing-

rar"

!

Arttt i\l uri Buhr

vÅnI
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Sorn ni kanske vet, har Rya nu fyra stycki USA. Det är Susanne

en stipendiater

Ohlsson, dotter i rakt nedstigande led till
Hans, "Linjalen" Ohlsson och sorn är
inne på sitt tredje år, Carl-Magnus Ströniberg, som är på sitt andra samt de båda

"debutanterna" Mats Nilsson och

Jan

Olsson.
Susanne har

ju varit flitig rapportör i
Drivern under fjolåret och vi hoppas få
höra från henne också i år. Hon är nu
"värvad" från highschool till Central
Michigan University (C.M.U.), där hon
studerar till gymnastiklärare, vilket tar
fyra år. Drivern fick faktiskt ett brev från
henne i höstas, men det kom tyvärr för
sent för att hinna in i förra numret och är
nur lite inaktuellt (ni vet, med god jul och
sånt). Hon berättade i alla fall, att hon
spelar nred i skolans "Traveling team",
vilket innebär en hel del resor till olika
banor, plus träningsläger i Florida nu i
februari. Hon talade också om, att hennes
bästa insats under hösten var en

f ärdepla-

cering bland 70 startande i Indiana, där
hon var bara två över par efter ll häl,
men på l8:e - ett korthål - spökade nerverna. "Ohlsson slog till nred en lätt trippel-bogey och konr in rned 77; snacka on-r
an'ratör1", står det i brevet.
Susanne skriver också. att en del banor
är väldigt smala och att hon är glacl, att

hon lyckligtvis inte tagit efter sin faders
spridning". Vi tackar Susanne för hälsnr

ngen.

Carl-Magnus ar kanske okäncl för
rnånga Rya-spelare, efiersorri han inte
spelat så nrycket hos oss, sen han korl
från Vasatorp. Han gick 80-81 ut sista
året på Fletcher High School i Jacksonvil-

le, Florida, där harr spelade "f-örstafiolen" i skolans golflag. Sonr dct går till i
USA, erbjöds han därför scholarship trån
flera colleges och valde då Floricla Junior
College i Jacksonvillc tör 198 l-83. De är
l0 rnan i golflaget och cle 5 bästa tas ut
t2

till tävlingarna. Mitn skall vcta, att skolan
är viktigast och klarar nran inte studierna,
petas rnan direkt. C-M klarar sig bra och

har nu avancerat från -5:c till l:a plats i
laget. Hans snittscore unclcr hösten var
75, vilket är niycket bra. Han har fått sin
scr.hcp. Grattis!

Mats Nilsson, sonr sköttc sig fint här
hemma förra våren och sonrr)taren, med
bl aen 9:e plats i SISM. går i sista årskursen i Walter Hines Senior Highschool.
Var? Jo i Greensboro, North Carolina.
Tyvärr har det inte blivit så nrycket golf
för Mats hittills, men i år tar skolan upp
golf på sitt program och då konrnrer han

ffiT

är det

idealiska
plagget för dig som
åker bil mycket. Det

skrynklar inte, är
lätt och luftigt samt
inger en härlig och

att tä spela gratis på en av de bästa banorna. I höstas spelade han ntot greenfee

ungetär en gång
rrellan 75 och 80.

i

N{ats' uttagning

ALCANTARABLUSONEN

skön känsla.

veckan och scorade

till

SGF:s observa-

tionsgrupp tvingar hononr nu till en ganska ornfattande träning och sina resultat
ska han rapportera till SGF en gång i
nrånaden, så nog gäller det att ligga i. Vi
önskar lycka till.
Jan Olsson, "Vegete-Lasses" påg, har
kontmit riktigt i sr-nöret. Han har hanrnat
hos en farrilj, sonr tycks ha tagit till sin

livsuppgift att visa honorn sin del av
USA, nänrliger-r Californien. Han bor och
går i skolan i Freenront, sonr är en villastad på ornkring 135.000 invånare, och
sorrr ligger 3-4 nril söder onr San Fransisco. Golf finrrs inte på skolans progranr,
nren han spelar på clen närbelägna Hayward golf Club, där han är vardagsnrcdlenr till en avgifi av l5$ i nrånaclen. Jan
hade l0 i hcp, när han länrnacle Svcrigc.

nren konrnrer säkert att förkclvra sig
"over there" och har redan gjort en 7-5-

runda. Efiersonr han också plancrar att
söka in på college - troligtvis i San Jose får han gott onr tid pä sig att förbättra
anrerikafonlen.

Vi

säncler en RYA-hälsning

till

vära

cluktiga Arrrerika-Anrbzissaclörer rch ön-

llensos

ffitrtr

mffiw

KULLA.GA.GATAN 9, HBG. TEI. 11 45 83
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Så har det åter varit årsmöte. Allt gick
lugnt och fint till väga. Uppläggningen av
budgeten var mycket intressant och rnind-

Chip
and run ...

re tröttande än vanligt. Den stora bomben
var Basse Fribergs uppsägning som träna-

re. Det har tydligen inte gått sotl

han

tänkt sig. För mig har hela denna historia
varit en ren och oförfalskad cirkus. Här
har Nisse Knutsson lagt rrer ett kolossalt
arbete på bl a juniorerna och varit så
populär att det under hans tid kryllat av

spelare på drivingrangen. Så anställes
Basse Friberg och efter en viss tid sparkas
Nisse Knutsson av Basse.

Och vad blir följden? En dam (tyvärr
okänd för rnig) står upp och vittnar på
rnötet att drivingrange blivit en ödentark.
Hon var helt ensanr. Ar hon helt ny eller

(

har hon glömt Nisse Knutsson epoken?

Herr redaktör.
Som må framgå av vad sorn i övrigt följer
av denna insändare är författaren av densamma icke vare sig särskilt väl förtrogen
vid författarskap av förevarande slag eller
särdeles nöjd med det allrnänna budskap
Herr redaktören under något slags förfäktande av det fria ordets ntakt förnredlar.

Det forhållandet att nred
hän seende

i

förstnämnt

åsyftad ovana sattt nranhängan-

de obenägenhet hos ins. att fatta pennan
övervunnits, äger sin förklaring däri att

ins. funnit det oförsvarligt att låta en

så

pass tvivelaktig figur sonr Jinr "Hundbaj-

saren" Sundströtn, tillika ordförande
hundpåskornmittdn, erhålla

i

fritt utrymrtte

i tidskriftens i övrigt av Herr redaktören
donrinerade spalter. Tillåt endast ins. att

ställa en fråga - förhoppningsvis nren
sannolikt i nästa nunrrer av Ticlskriften
föga besvarad - onr icke i näst föregående
nuinrrer av tidskriften ontf-örrttälcl obenägenhet hos unge Ulf Jerlebo att putta ilrägavarande boll i hål var betingad av kännedonren oni clet faktunt, att golfhuttden
"Strix" Sunclströnt just gästspelat uti
cletsanr nra?

t4

Jag tycker i varje
sina slutsatser.

@
i övrigt gäller herr Redaktörerrs
allmänna budskap vill ins. nu erinra orr.r
Vad

fall att det är lätt att dra

Helt plötsligt har det blivit långt till

drivingrange och brant. Med fullt allvar
föreslogs trappa (Milda nrakter!). Varför
inte ta bilen och köra upp, onr konditionen är så ynklig. Det finns parkeringsplatser.
Inte en enda röst höjdes på mötet för att
tala om hur livligt det gick till under Nis-

se Knutssons tid. Har nran dåligt r.ninne
eller ligger annat bakonr? Han lever nu i
sin lilla värld ett stycke från golfbanan
och topparna inon.r klubben håller sig tysta. Eller har jag blivit lornhörd. Jag tycker det är snudd på skandal.
Mitt förslag var: att nran skulle anställa
Nisse Knutsson sonr tränare och låta honom få shopen. Han är tillräckligt rutinerad att träna juniorer och rrybörjare och
att han kan få franr stjärnor har han tyd-

ligt visat.
I varje fall borde styrelserr

noga ha

undersökt, vacl gräsrötterna tyckte, för
det är ju dorr sonr anlitar tränaren.
Huso Huldr

i någon tidigare utgåva av tidskriften, vilket utvisacle Herr
scratchspelare "Pluppet" Dahlgren uppå
att det bildrnontage

green, alls icke alltigenonr nrotsvarar den
sanning sonr Herr redaktören falskeligen,
uppger sig vilja återspegla. Det har rtänr-

ligen icke städse förekonrnrit, att nänrnde
"Pluppet" konrrtrit så längt, att han beretts tillfälle att putta uppå grr-en. vilket
ins. sannerligen kan betyga.
Es geht nänrlich auch in Anrerika Wasser, auch fur den "Pluppet".
lns. tackar för clrdet och ber att få återkonrnra nred en längre inlaga i ett konrnrancle nunr nrer av tidskriften , avhandlancle Herr reclaktörens bedrifi på Ahursbanans sjättc hål (i dess vänstra och seclennera jänrväl i cless högra greenbunker) vid visst tillfälle sistlirlen sorlmtar,

nred särskilcl beskrivning av clet orclval
sonr clärvid t-örekonr.

Vätt ut, röttt,isa.

SKÅTSKÄ
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O

o
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Beskrivning
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O Byggledning och kontroll
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a
o
o
a

O
O

Datateknik
Energibesparing
Geologi

Geoteknik
Grundförstärkning
Kostnadsberäkning

o

O
O

a
a
o

Landskapsarkttektur
Markteknik
Mätteknik

Ombyggnadsproleklering
Produktionsplanenng
Produktutveckling

O ProjeKledning

a Skötsel och underhåll
a Teknikutbildning
O VA-teknik
o Väg- och spårteknik

Halmstad

Flelsingborg
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(Drottningatan 28)

Box.l59
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Telefor 035-101414
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för att skapa nya hinder och dels för att ge fyllnadsmassor.
Dammen vid 1l:an, som funnits med i långtidsplanen, bör
dessutom dränera fairwayn, som
regnar.

ju

snabbt

blir sank när det

hål 14 och jag kan nu glädja Dig med att lösningen är nära.
På årsmötet presenterade jag ett förslag som blev accepterat

Kostnaderna för flyttning av l4:e greenen blir rimliga
mycket tack vare att vi kan ställa upp med eget arbete Bertil Svensson har god erfarenhet från våra tidigare om-

av medlemmarna.
Enklast uttryckt innebär ombyggnaden att häI 12 förlänges
till PAR 4 och att hål 14 avkortas till PAR 3. Se ritningen.
Till de som vid årsmötet uttryckte farhågor för risker på

byggnader.
Maskinkostnaderna kan dock bli så höga att vi måste gräva
dammarna i etapper.
Ombyggnaden är planerad att genomföras under hösten

med det mellan 9:ans herrtee och 10:ans fairway.
I markarbetena ingår utgrävning av två nya dammar

banan att bestå av ll hål och tävlingsprogrammet har lagts
upp med hänsyn till detta.
Jan Sederholm

I Drivern 1/81 bad jag Dig

ha tålamod med ombyggnaden av

ll:ans green vill jag påpeka att förhållandet är likvärdigt

-

dels

82. Från månadsskiftet september-oktober kommer därför

9
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NYA KROGARE

Got^F-

Kerstins och Lasses mathållning på RYA

kevssEf

är slut och vi får nya krögare. Det är
Bengt Siltberg och Rolf Svensson, vilka
närmast kommer från Kullagårdens

t/az

Wärdshus resp. Golden Days i Malmö.
Rolf har ni kanske träffat tidigare på Linn6a vid Sundstorget där han var krögare.

Dom har lovat att göra allt för att tillfredsställa oss med god mat till hyggliga
priser och kommer även att satsa på söndagsnriddagar för hela familjen, dom
kommer också att locka med hembakade
bullar.
Omkring månadsskiftet mars-april är
det planerat att man ska öppna för säsongen. Under veckodagarna öppnar man
kl. 9.00, lördagar och söndagar kl. 8.00
och stänger under april kl 18.00, resp.
kl. 19.00 för att sedan under somnrarrnå-

VAGRATT
1.

4.
6
o
11.

tz.
14.
15
17
19

20.
21

22
23.

tq
26

29.
30.
na
34
35.
36
Jl.

3B

39
40
42
44
45
47
49
50
52
53

t{

Finns för damm
Har ofta krokig arm
,Aggplats
Den har vi i kÖket
Rött öre
Vagbrytare
Far
Ute i det bla
A rtiku lera
Vanlig öbo
Finns i hemmet
Av lera ibland
Ait'

Från t f lulgran
Sönder
lngen inblandning har, inte
Ej över hövan
Knatte. men ocksa junior
Score, faktiskt
Haute couture
Kan vissa hundar
Nästan wedge
Hjälp pa f läcken
Omskriven stat
Film
Kan en bra sas sig själv,
enl Blandaren
Later bra för golfare men
stavas inte sa
Sherry
Da gäller det alla
Undersokning
Skivbo lag
lntuitiv känsla
Alltid tva, utom i golf
Etl renlevnadskrav

13
14
15
16
17
1B

ZJ
24
27
28

55 Lrgger yu t Danmark
56 Korsordsasna
58 Slica och hooka
60 Svarta förbindelser
-puerto f tnns i Malaga, t ex
62
63 Ar last av manga miljoner
65 Grönt bland det gra
66 Rädsla för sjukhusslukan
69 Ett sorts tillstand
70 Blir ofta trean Pa sommaren
71 Dubbelmästare
73 Gudomlighet
LODRATT
1 Oftast marrn foreteelse men
kan ocksa vara manskltg
2 Kan prof f sen verkltgen
3 Statar inte med ianta fjadrar
4 Förstarker
5 Pa par, ar det tankt
7 Tillg jorda
8 Flyter omkring tte sladdrtgt
9 Högt tal
10 Halsa f int f I cka lt la
Kan även kvinnor njuta
11

31

33
41

43
45
46
47
4B
51

54
57
59

Motvrllrgt
R iktmärket
Star ofta pa bordet
Här I igger en h u nd beg raven
.lB
meters-puttarna som gar
Ar nog
Olympia och Ullevi
De transatlantiska är kända

men vi hoppas först och främst att don-t
ska visa sina färdigheteri köket.
Vi hälsar Bengt och Rolf välkomnal

Ljudlig strömförbrukare
Relativt pronomen
En hog krtstailer
Känd sambo
Kommu n ikattonsmedel
lnnebär ett upptagande i ganget
Omrade
Snedsprang
Norsk v ntersportort

6B

72

Alla golfares dromrrktning

63
64
67

I

Varn ingss ig nal
Dumt i London
Den gamle
Vattnens aska
Den är inte ens tva
Ett dussin sana män har ni hört om

Mand riller
Rent ut sagt daligt
Finns vrsst för svin
Kanske crepe pa Susette
Hon gillar hon

61

naderna ha öppet fram till minst kl.
20.00. Visserligen är båda golfspelare,

1:a pris.

I dussin bollar
Lösningen skal vara oss ttllhanda
senast 30 aprt adress:

A Harner

Hastmollegranden 4B

OMBYGGNADER BYGGREPARATIONER

FASADRENOVERINGAR

252 20 Helsingborg

t9

-

i kombination med
uppgifter har
osanna
av
ryktesspridning

tillika ovan-nämnda ntaka till seger I onltalade Färgmakartävling, är absurd.
Lyckligtvis har en - ont än mycket ovetenskaplig - rundfråga givid vid handen,
att denna herr Carlssons (för det t-örstod

tvingat fram ett förtydligande av syrnboli-

ni vä1, att det var hans) uppfattning

Bäras den som äras bör
Ett förtyclligande är på sin plats. Svårartacle missuppfattningar

ken

i bilden av paret Carlsson i

föna

numret av Drivern. Bilden visar helt sant,
att maken, herr Urmakarnrästaren Lars
Carlssorr, I-ars Carlsson Ur och Present,

Kullagatan

8

(obetalcl reklanl)

bör

nta-

bland våra många olika
hemtextilier.
Södergatan 20, Helsingborg

för

att inte säga missuppfattning - icke delas
av någon. Alla de som vunnit över Hem
Carlsson vet, likaväl sottt alla de sorll
förlorat tnot Fru Carlsson, venl sotrl bär
vacl i den

farniljen

kan, fru Anita Carlsson. Uppfattningen
att cletta skulle vara en syrnbol för hur
ovannämnde nlake skulle ha fral-nburit
Vi tillverkar madrasser,
kuddar och dynor
efter Edra mått.
Ni hittar nog rätt tyg

-

-. --;:!rL

Recl.

sl(uffi
PLAST
HUSET
Tel" 042

- 14 29 24

Man pratar på stan om,
hur dyr Drivenn är ...
Det annars så tråkiga föredragandet

Weekendpaketpris: 2 Pers 5622I priset ingår:

Färjeresal/R for bil + 2 pers med SFL färjorna HelsingborgHelsingör; en övernattning idubbelrum med bal, middag och
frukosl Dans på hotellet. Tillägg vid resa Limhamn-Dragör 27:=
Välj övernattning fred/lörd ellei klrd/sönd. Medf. Person kostar 22lzBoka hos din resebyrå eller
SFL Bokningen, IJelsingborg tel A42-78 3270
Vid utresa från Limhamn tel 040-16 20 70

av

budgeten hade förbytts i ett trevligt skådespel, där utgifter och inkomster presenterades på ett högst spektakulärt sätt av
Alf Rodman. Var och en åhörare kunde
lätt följa med i pengadansen. Men, tyvär
hade Alf - jag antar helt utan baktankar -

gjort sig skyldig till en grov orättvisa. I
"utgiftsbollen" kan man se, att matrikeln

och Drivern kostar 29.000:- tillsarlmans.
I "inkonrstbollen" hittar man en sektor
sonr talar om, att man får in 61.000:- på

reklam plus rnatrikel. Inte ett ord ont vad

vi får in på Drivern ! Vilken är helt självbärande av sin reklarn. Heder åt våra an-

nonsörer! Också heder åt Alfs trevliga
anförande

20

-

trots allt.

1984 Jt'ller klubbett 50 år. Hur tlertcr skall upprttärksanutrus t,el vi ärttttt irfte. Kurthäntla trted etr .jnbilet,uttsskriJi.

Fitttts tlct ttitgotr sotn hor lust
och titl cttt .f'or.sku i v'irr lårtga ot'h
itutehållsrika historia såt vctr srröll
oc'h hör av Dig rill katrslier.

HOLE !N ONE
2/B Frank Schröder Vtp
B/8 Ola Ferm
9/8 Börje von Reis Vtp
1218 Ulf Lindskog
13/9 Olle Wattborg
13/9 YlwaMuller-Eriksson
26lg Sven-Börje Svensson

hår lärn
6
2

6
8

2

B

4
4

5
4

pä Kgk

11

5

14

9på
Wittsjö

AH

24/1O l-eif Råhäll

4

8

2t

ni-Cup-Helsingborg Open i år förlagts till
Kr. Himmelfärdshelgen 20-23 maj. Sen
följer Argus-kannan med den ir-rledande
poängbogeyn, Kullagatan cup, Midsom-

Tävlingskommitt6n
rapporterar

marbogeyn och Boreus cup.
I år återkornmer Riksgolfen, som pågår

Årets golfsäsong på Rya kommer att bi

under tiden 4-20 juni med många aktiviteter, vilka för Ryas del avslutas med
Volvo cup 82. När vi kommit så långt
fram i säsongen, har Du sedan länge haft
hela tävlingsprogrammet i Din hand, varför vi endast nämner juli månads stora
förbundstävling på Rya JSM för pojkar

mycket intensiv beroende av:

O

sen start

p g a den långa och

hårda

vrntern

O flera tävlingar och den beslutade ombyggnaden av l2:e och 14:e hålet.

den 23-25 juli.
damöter, ser fram emot ett intensivt, jobbigt men trevligt golfår, önskar Er alla en
riktigt hellyckad tävlingssäsong.

Alltnog, säsongen inleds med Propagandatävling den 24 april, följd av årets första stortävling Omegaslaget. Så kommer
Korporationsgolfen, som i år går över två
helger, 8 och 9 samt 15-16 maj. Detta
beror på, att Ryas nästa stortävling Marti-

Arne Björklund

RESULTAT.BöNSCru

/10 Gåsatävting

1B håt

poängbogey

Klass A

4/10 Propagandatävling 1B hål Greensome 1. Björn Lindblad
ArneStröm
3. Torbjörn Arvidsson

1. H Eriksson/T Ericsson
2. JLaurin/l Laurin

69.6
71.7

4. J Remmelgas/H Remmelgas

72.6
72.6

3. I Kruuse/P Ohlsson
10

1.

4. Mårten

Vi16n

Klass B
1. Jan Sederholm
2. Camilla Kruuse
3. Jan Lindell
4. Sewerin Ekman

1

2. UltJagöus
3. Nils-Ake Sandell

Rutger Blönningen

25/10"Fyrajärn"

1B hål slag

'1.

Remmelgas

2. Mats Björk
Klass B
1. Rolf Sundström
2. Lars Engmarker, Vtp
3. Sven-Börje Svensson
4. Jim Sundström

34p
33p
33p

32p

2619 Klass A på Rya

Klass A

1. llmar

37p
36p
36p

1/'11 Gåsatävling 18 hål poängbogey

I / 10 Frigoscandia Cup
Rolf Sjunnesson

-

38p

2.

slag

Klass C
'1. Thore Johansson
2. Nils Viktor

I)'etus

31

iZ
71
75
77

Johan Bjurevall

2. Peter Svallin
3. Kerstin Eriksson

MGK 70
Rya 70
LaGK 70

Klass B på Mölle
1. Magnus Ekehed
2. Stefan Dahl
3. Ove Bengtsson

MGK 67
MGK 69
MGK 71

7B

71
vB

Klass C på Landskrona
1. Nils Axtelius
2. Lars Malmqvist
3. Gullan Sandberg

LaGK 36 p
LaGK 35 p
LaGK 35 p

nqs hus

Ängel holmsvägen 27' Helsi ngborg
ÖPPet: Måndag -fredag 7 - 18

Lördag 9- 13
Buss nr 12a,12b,18 och22
stannar vid Färghuset
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...TAPETS KI VA... BO R RMAS K I N... HOGTRYC KSWÄTT...
G ERLADA... KAKE LVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LÅNG...
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