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Ordföranden har ordet
Vi nörmar oss snabbt årets viktigaste tövlingar. Det göller i sådana santrrtttttlttttt,q lttr
alla medlemmar att på ett eller annat sätt ställa upp för klubben så att arruttllt'ttt(tttH,c'tt
blir så lyckade som anstår en klubb med våra traditioner.

HEo-Martini Cup ser ut att få lika fint
startfält som i fior. Att propagera för att
Du kommer ut för att se elitgolf borde
inte vara nödvändigt. Vi vill gärna ha en
festlig ram med mycket publik, som får
spelarna att skärpa sig lite extra.
Riksgolfen är ett alrangemang där vi
tidigare har hävdat oss genom att vinna
vår klass. Vi borde ha en god chans även

i år. Det förutsätter

att aIla, som kan
skrapa ihop minst 12 poäng På 18 håI,
ställer upp och spelar så många ronder
som ni hinner pä I7 dagar - helst 5-6. Vi
har satt till en speciell kommitt6, sor-rl
kommer att se till att de flitigaste blir
belönade.
Den 23-25 juli har vi fått uppdraget att
stå som värdar för JSM för pojkar. Tyvärr
faller Göran Knutsson för åldersgränsen han är född 20 dagar för tidigt ! Jag tror att

vi kan ha gott hopp om framsk.itrtrrtt

plir

ceringar för våra kommande stiärrrol'. l)r'l
blir en stor tävling - max 145 clcltagirn'
För att nrinska kostnaderna för våra tilllc
sandc gästcr har det frarnställts önskcrtriil
<lrn att nrccllcrtttttar, sorlt så kan, iltkvarlcrar ckrnr i sirra hcrrr. Annräl alltsii till viir'
cxpoclition ttnt l)tr ltitt't:tt siirtg (ivcr.
På tal ottt .juttiot'ct' sii hitr (irtll'liirhrrrttlct
bcslutat alt i litrlsiillttittgcrr skit'k;r Svt'ttsk
Goll'ävcn lill .iurriortr sottl tit t'tts:rtttslii
ctrclc tlvs itttc ltirt' ttiigorr liirliltlcr . sottt iil

rttcrllcttt i klubbcrt. Vi rtriislt' t'tttcllt'tlttl
ha Ditt pcrsonnllnntcl' liir irll lttltttttpit'ttr
data skall rcagcråt. Metltlt'lir t'x;tcrltlto

liir l)tt irrgclr titlrrirrpq
En önskan till! l()ll2 rtriislt' lrlt t'tt lrl:t
Det blir tlott ttttt vi irllir iit Postlt

nen, annars
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RIKSGOLFEN
reddtävl ing
Poängbogey - minst 12 poäng
B

Lagtävling mellan klubbarna
B grupper, 3 klasser

låsen, Västerås, Lidingö och Falkenberg.

Men inte nog med det, vi i RYA
GOLFKLUBB har också utmanat Vasa-

i stan, där resultaten kommer offentliggöras minst en
gång i veckan genom en barometer eller

torp om titeln bästa klubb

dylikt.
Inom klubben kommer vi också ha en
tävling, som är uppdelad i tre klasser, där
varje deltagares fem bästa ronderna räknas under perioden.

V( ) ('Ut'}o( (

}fENS DAC

Vilka Rya-spelare skall försvara klubbens
färger vid Riksgolfsfinalen i Soto Grande, Spanien, 19-26 november?
Som du förstår gäller det RIKSGOLFEN som spelas 4-20 juni och det står väl
redan helt klart att vi skall vinna vår
grupp, men det fordras att du ställer upp
till 100 procent. Den klubb som blir totalvinnare erhåller Prins Bertils pokal och
en Volvo 760 GLE värd 100 000 kr.
Vidare står 50 finalresor till Spanien på
spel. På Rya'avslutar vi hela riksgolfen
med Volvo Cup, med ett prisbord värt
minst 3 000 kr, den 20 juni.

Att vi har förutsättningar bli gruppvinnare bevisade vi i den första riksgolfen,
där Rolf Sundström, Tore Winnerstam,
Patrik Härner, Agneta Albihn-Lindqvist
och Martin Evertsson, var representanterna vid finalen i Florida.

Lars Olsson Johan Sederholm
Järnvägsgata n 23, Helsi ng borg
Tel 042/12 60 35

Falsterbo, Täby, Kungsbacka, Barsebäck, Karlstad, Mölle, Albatross, Rome-

Nu gäller det att spela så många ronder
som möjligt under denna period och där
varje rond med minst 12 poäng (poängbogey) får räknas klubben tillgodo. Våra
motståndare som vi skall "tvåla till" i

vår grupp är: Saltsjöbaden,

Uppsala,

Den individuella tävlingen har följande
klassindelning:
Klass 1: hcp 9 och lägre
Klass 2:hcp l0-19
Klass 3: hcp 20-30136

Spelare i resp. klass med bästa rond
(man får spela hur många ronder som
helst) får tillsammans med klubbens pro

regionsfinalen ingående i ProSegrarelagen i resp. regionsfinaler möts sedan i slutfinal i Spanien i samband med Riks-golfen-finalen.
Sonr final på hela Riksgolfen kommer
så en lottad tävling, Volvo Cup, att äga
rum på Rya den 20 juni, där förutom den
fina prissamlingen, segraren i varje klass
även får chans till en Spanienresa. Även
efter Volvo Cup på hemmaplan följer tre
regionsfinaler, där klassvinnarna kvalificerar sig till finalspel på Soto Grandebadeltaga

i

Am Sverige.

nan.

Så alla rya-medlemmar upp till kamp
och visa att vi har både topp och bredd i
vår klubb.
Alltså ingen rond under 4-20juni, utan
att du löst ditt RIKSGOLFSCORE-

KORT, som endast kostar en tia....
PS Aven om du spelar på annan bana
se till att du löser ditt kort där och ta
sedan med detta till Rya for registrering.
Lennart

Resultat:

Propaganda

Rolf Lindberg

premiär

OL

,Q

Den alltid lika populdra vårpropagandan
hade lockat 130 deltagare, som stdllde
upp i idealiskt golfväder.
Genomsnittsresultaten blev också myc-

ket bra. Inte mindre iin 38 par av de

65

startande hade 30 poåing eller mera! Hela

4l

p.behövdes för vinst, som gick till
paret Rolf och Hakan Lindberg med Astrid Jönsson/Olle Laurin som god wåa på
40 p. Aven de tre övriga medlemmarna
av familjen Laurin placerade sig bland
pristagarna och

vi gratulerar

den duktiga

golffamiljen!

Hakan Lindberg
Astrid Jönsson

4t p.

Olle Laurin
Cecilia Laurin

4o p.

Paul Ohlsson
Mats Mårtensson
Gunny Pettersson

38 p.

Thore Johansson
Klas Westling

38 p.
37 p.

Inga Laurin
Johan Laurin

37 p-

Margit Danielsson
Magnus Rundquist

37 p.

Holger Borg
Percy Hero

36 p.

[-ena Jakobsson
Jörgen Buhr

36 p.

Måirta Linddn

M.R.

Driverns utrikeskorrespondent i Asien
sitter och bläddrar i Bangkok Post och
vad hittar han dör? Det visar sig att Ryaspelare utmörker sig på ett förtröffiigt

Anders Lindborg

Pilotos

lucky

sött all over the world. Lös själva klippet:

ill

TT I

day
ARNE Bowall beearne the
first golfer to fire a hole-

at the new Thai
Country Club. His fivein-one

iron shot on the 162 yards
sixth hole found the cup
during the last Sunday's
ninehole competition.

It. was, incidentally,

Bowall's second holeinone in his golfing career.

The well-built, Thai

International pilot
Drivern gratulerar.

eelebrated his victory
after the,tournament.

35 p.
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S
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S

SVE N S S ON S

1934 spelades det lite golf på Orby ängar.
Den banan, liksom det första av det som i

dag är Rya" byggdes av en herre som
hette Karl-Erik Pettersson, fast han heter
Nordgren nu. Denne man var också tränare på Rya, och var den som visade
Stig, hur man håller i en golfklubba. Det
var också av honom som Stig fick sin

första klubba, en brassie. Stig,
märklig man, äldst av bröderna

ja, en
Svens-

son, född 1923, varefter följer Åke, Olle,
I-ennart, Rune, Sune och Kjell. Jo, visst
har dom systrar, men bara fem, och inga
som spelar golf.
Men det gör pågarna, utom Kjell. Vi
frågade varför inte han spelar, dom sa,
hanl inte hade tid. Alla dom andra har
vuxit upp på Rya, först som caddies sen
som medlemmar. Om Ingmar Stenmark
har oslagbara rekord i världscupen, så är
det ändå inget emot dom som Stig har på
Rya. Vem tror ni kommer att slå detta: l0

med ett slag

inflikar Stig, "utom 43 och 44, däjag låg
i lurnpen".

Olsson, som då hade 6 i hcp. Aren 43 och
44 spelade Stig, som sagt, inte, men 1945
var han tillbaka och då spelades KM som
matchtävling (man varierade tävlingsfor-

KM på 23 är, mellan 1942 och 1965.
"Och dorn andra åren blev jag tvåa",

Rörigt
Vi satt i vårt nya, trevliga

klubbrum

KarI Erik Pettersson och Stig

men på den tiden). I finalen förlorade
Stig till ULfs bror Torsten Olsson, vilken
då med sina 2 i hcp var stadig i landsla-

och skulle försöka reda ut det här med

ocf

bröderna Svensson. Det var Stig och Len-

I

nart och Sune, som skulle klargöra för
Eivor och mig, men hade vi inte varit yra
i huvudet innan, så blev vi det, när bröderna Svensson satte igång att berätta.
Alla tre samtidigt, men om olika saker.
Det blir så, när minnena är många.
Stig blev medlem 1942. Han skulle få

börja på hcp 18, men "efter en vecka
korn dom och sa, att jag var alldeles för
bra, så jag fick 14", säger Stig. Dessutom var han oförskämd nog att ta sitt
första KM redan premiäråret. Han vann
6

till godo på Ryttmästare Ulf

Stigs kuvert med gamla kort hittar vi
ett med ett fobollslag. Vi undrar, vad det

är för några. Det visar sig vara alla bröderna Svensson, 7 stycken, och dom andra är också bröder och heter Knutsson,
men har inget med Nisse och Göran att
skaffa. "Dom bodde på samma gård som
vi", säger Sune, "så vårt gårdslag utmanade Listorps A-lag". - "Vi spelade min
sju oavgjort med dom", avbröt Lennart.
Nu var det faktiskt så, att Olle, Lennart,
Sune, Rune och Åke alla spelade med i
Listorps A-lag för jämnan och Stig ofta

Bakre raden: lagled. Olle Braun, Kiell 5., Kurt K., Bertil K.,Rune 5., Stig K'
Främre raden: Sune 5., Lennart 5., Åke S. , Olle 5., Lars K. , Stig S.
också. Olle och Sune gick sen

till Råå IF

och Olle var till och med i deras div
Il-lag. - "Olle var mycket bra i bordtennis också", insköt Stig. "Ja, Lennart

stod förresten i mål i HIF", sa Sune.
"Fast bara i B-laget" erkände Lennart. "Sa vi, att två av våra systrar, Karla och
Ella, också var caddies?" undrade Stig
"och talade jag om, att jag gjort en albatross?" På frågan om, hur många hole-inone han gjort, svarade han, att han inte
kom ihåg! Men två var han säker på.

"Tänk", säger Lennart, "vet ni,

vad

man fick som caddy för nio hål? Jo, 25

öre".

- "Ja, och 1946, när dåvarande

tränaren och greenkeepern Bertil Ahlström var inkallad, då skötte jag hela banan", säger Stig, "jag hade 150:- i månaden, kommer jag ihåg".

Vi frågar Stig om

hans andra meriter

och han berättar, att han spelade sitt första SM 1946 i Båstad, där han i andra
matchen förlorade mot Elis Werkell.
Hans bästa prestation annars i SM-sammanhang var i Falsterbo. Visserligen blev
han till slut inte bättre ån 27:a, men han
låg 5:a efter tredje ronden och hade det nu
inte varit så att han druckit för många ö1 i

förhållande till banans buskbestånd, så
hade det nog blivit bättre. "Jag kunde
inte koncentrera mig sista ronden, jag bara letade efter buskar" förklarar han.
Förutom sina rent prestationsmässiga
priser har Stig dessutom erövrat ett alldeles speciellt pris, lika värdefullt som något av de andra. En engelsman vid namn
John Morgan-Roderick, medlem i RYa,
satte för ett antai år sedan upp ett pris,
som skulle delas ut till den medlem som

Forts. nösta sida

ETT DUBBELT HCP _
AR DET ATT VARAATT EI{ GOLFKLUBB
OCH DESSUTOM VARA KVII{I{A?

I

Att vara ny i en golfklubb är aldrig lätt
och är man också nybörjare gör det knappast situationen lättare. Alla har vi upplevt detta att känna sig utanför. Vi i damkommitt6n vill gärna försöka att i någon

mån råda bot för detta genom att införa
ett "faddersystem". (Kanske vi skulle
kalla det ett Modersystem?) Tanken är att
hcp-satta damer tar sig an en nybörjare,
spelar några hål då och då tillsammans,

hjälper och introducerar sin nybörjare i
klubben och på så vis gör det lättare att
komma med i golfklubbens gemenskap.
Du som vill ta dig an en nybörjare,

$KANSKA
GETETTGIUTENIET

anteckna dig på vår fadderlista, och du
som är nybörjare anteckna dig på avsedd

lista. Båda listorna finns uppsatta

KöTTCENTRALEN
Bergavägen 19
Helsingborg

enligt en utnämnd jury, visade sig vara
gentlemannamässig

de

i klubben.

i spel och uppträdan-

Denna f<irnämliga utrnärkelse gick till Stig Svensson. Sen har han
erövrat Oldboys KM 78 , 79, 8l , han har
spelat i otaliga DM, han har varit med i
Råå i bordtennis. Det skulle fordras en
Lasse Holmqvist med Här är ditt liv, för
att reda ut det hela.
Men bröderna har också varit duktiga.
Olle och Lennart har haft riktigt låga hcp,
8

i

da-

mernas omklädningsrum.
Och du, som är nybörjare var inte rädd
att spela med i damernas tisdagstävling.
Har du bara "körkort" och tid anmäl dig
senast måndagar kl. 15.00 så får du börja
spela poängbogey på hcp -52. Det gäller
bara att våga första gången. Du spelar om
inte annat anges med andra som inte heller har något hcp, och ingen förväntar sig
att du skall göra underverk. Som medlem
i Rya har du fått damernas tävlingspro-

står idag på 6 resp 7. Sune har 13 och
Åke, som i år är passiv medlem står på
26. Egendomligt nog har en av bröderna,
Rune, inte gått med i Rya, utan spelar på
Söderåsen på hcp 26. Kanske förenar han
sig en dag med brödraskaran på Rya?
Ja, detta är en bråkdel av vad dom
berättade, men det mesta som gick att få
ut av de rninst sagt röriga anteckningar vi
kom hem med.

AH,

gram där det bl a står "Oppen lottning"
vid vissa tävlingar. Där blandar vi klasserna och där spelar ej hcp-satta alltid
med hcp-satta spelare. Har du möjlighet
att spela vid dessa tillfällen - gör det - det
är både nyttigt och roligt.

Tävlingar med öppen lottning är foljande:
1 1/5 greensome pängbogey
1/6 poängbogey

2916 Jubileumsgolf

scrambletävling

med efterföljande middag

8/7 Sillarundan poängbogey med sillfrukost

till Wittsjö golfklubb poängbogey
719 Poängbogey
12 I I0 Foursome poängbogey avslutning
Vi hoppas att du skall ha lika stor glädje av golf som vi andra som har spelat ett
tag, och du, tänk på att komma till oss i
3/8 Utflykt

damkommitt6n om du vill ha hjälp eller
information, vi är inte bara till för etablerade spelare utan minst lika mycket för
dig.
Välkommen

till golfen.

Fotvård
Fina Fötter
Tjärögatan 55, Rydebäck

Tel.042-223500
Fotterapeut Christina Ohlsson
Medlem av Sveriges Fotterapeuters Rikslörbund

Christina Rodman

JUNIOR.LAGER I HOLLAND

han på l5l slag, samma som Uffe, men
med bättre andrarond.

Revelj halv sju tisdag morgon för avfärd till Zandwort Där spricker hela budgeten direkt! Greenfee 45 Gulden: ca
100 kr även för juniorer. Banan ser inbjudande skotsk ut. Snabbt rådslag. Vi tar 15
Gulden var ur egen ficka till greenfeen
och så ger vi oss ut och spelar.
Laurin har bibehållit formen men får
på eftermiddagen sällskap av Camilla
Kruuse och Johan Remmelgas i ledarbollen. Även idag håller nerverna och Laurin
vinner iZandwort pä 149 slag netto.
Onsdag ska vi gå ner i varv. Träning
förmiddag och sightseeing i Amsterdam
på eftermiddagen. Tyvärr blir både golfen och Amsterdamsbesöket stört av
regn, blåst och kyla.
Torsdag ska vi packa och via "Afslu-

itsdijk",

Halv fem lördag morgon ringer klockan.
Bilen packad - grejorna klara. Klart för
avfärd med DSB-färjan kl. 5.20.
Alla fjorton, elva juniorer och tre chaufförer, infinner sig i god tid och så är vi
iväg.

En lugn färd genom Danmark, Tyskland och Holland och vid sex-tiden är vi
framme vid Harlem. Efter en stunds letande finner vi vår inkvartering Spaarnberg. Spänd förväntan, hur ska det se ut?
RYA GK - Schlaafzaal nr I står det i
entr6n. Vi bor allesamman i ett stort rum
på övre våningen i kojer med en säng och

rinnande vatten, men utan tak och egen
belysning. Här ska vi bo i fem nätter.
En snabb förhandling i köket ger oss en
hyfsad middag i magen. Vi frågar oss,
om maten skall bli lika bra de andra dagarna. (Det blev den)
l0

Revelj klockan sju söndag morgon för
frukost och sedan iväg till golfbanan i
Spaarnwoude. Holland består av mycket
vatten, har vi hört hemma, och detta besannas, när vi skall leta reda på banan.
Kanaler och vatten överallt men till slut
hittar vi och Christers bensin räckte. Söndag är planerad för träning och spel på
9-hålsbanan som uppladdning för vär 72hålare, delad i 36 hål måndag på Spaarnwoude och 36 hål tisdag päZandwott.
Banan i Spaarnwoude visar, hur bortskämda vi är med en välvårdad bana
hemma. Klassen är långt under vad vi är
vana vid, men detta kompenseras av ett
strålande väder. Vi spelar i T-shirts och
shorts. Uffe Jerlebo och Johan Laurin
öppnar starkt och spelar tillsammans med
Peter Bäckbom i ledarbollen på eftermiddagen. Vinnare i nettotävlingen blir Jo-

d v s vägen tvärs över havet som

förbinder södra och norra Holland, ta oss
hemåt. På hemvägen ska vi också spela
l8 hål på 9-hålsbanan i Beetsterzwaag.
Här får vi ett underbart mottagande av
personal som t o m är svensktalande. Här
skall den viktigaste träningstävlingen,
med bästa score från varje dag sammanlagt, definitivt avgöras. Jämnt spelande

Johan Laurin och Camilla Kruuse har
sällskap med alltid säkre Uffe Jerlebo i
ledarbollen. Peter vinner sista dagen på

79 slag och hela tävlingen vinner Uffe på
sammanlagt235 slag. Nu återstår bara att
sova ut på Crest i Drachten och sen åka
hem på långfredagen.

Vi kan summera, att alla spelat minst
108 hål - att vi fått träna i ett bättre
klimat, men på ganska dåliga banor - att
inga böter för brutna ronder eller missad
träning (25 Gulden/gång) har utkrävts att

vi har haft trevligt

tillsammans och

skapat förutsättningar för ett lag

i framti-

den.

Resultat fran triiningslägret i Holland.
Sammanlagt bästa rond 3 banor, netto

1.

2.
3.

UlfJerlebo

74+76+85:235
77 +80+79:236
Kati Remmelgas 76+77 +83:236
Peter

Bäckbom

Sammanlagt bästa rond 3 banor, brutto

l.

2.
3.

PeterBäckbom 78+81+80:239
Frank Maffsson 82+85+90:257

UlfJerlebo

82+84+93:259

Samtliga deltagare uttrycker sin tacksamhet över att ha fått deltaga och vi kommer
gemensamt att utvärdera och ställa förslag till liknande aktiviteter i framtiden.

Frank Mattsson, Patrick Härner, Magnus
Armtoft, Peter Bäckbom, Johan Laurin,
Ulf Jerlebo, Johan Remmelgas, Rickard
Persson, Camilla Kruuse, Christina Jonsson, Kati Remmelgas,

Christer Armtoft, Per Jerlebo
Sven Persson (vid pennan).
11
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Flalmstad

(Enslö,stziEen 22)
Box159
301G3 Flalmstad
Telefor 035-101414
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'10. Rosa, men inte på bal

Bo(1123
25111 Ftelsirpborg
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Tel.042 - 14 29 24
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Vågrätt
1. Bertil S.

Fbsingborg
(Dottnirpatan 28)

Teleficn

Södergatan 20, Helsingborg

2,

"Rutiga" bokstäver
12.Hade förr bara ett Pris
14. Känt för sina tofsar
16. Finns det skrapor för
17. Kämpar stundom oxar om

o Grundförstärkning a VA-teknik
o Kostnadsberäkning O Väg- och spårteknik

bland våra många olika
hemtextilier.

28

27

G O LVS L I P... M

Vi tillverkar madrasser,
kuddar och dynor
efter Edra mått.
Ni hittar nog rätt tyg
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ATT-TVÄTTA N E... STÄ L L N I N G A R... STEGA R
...TAPETS K I VA... BO R R MASK I N... HöGTRYC KSTVÄTT...
G E R LADA... KAKELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...

11.

19.
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It

Ängelholmsvägen 27, Helsingborg
ÖPPet: Måndag-fredag 7 -18
Lördag 9-13
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset
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Appletjuvar

mor, medan far är rar
22. Kanske av buskarna vid 9:ans green
23. Finns gossar för, men även boYs
24. Övertöring, kan man säga
26. Säljer biliiga bollar ibland
27. Firc Oscar
28. Fläskig dam, bannad av kändis
29.En ren ritual
31. Mjukt värmande
33. Därifinns måhända lösningen
34. lnte ser J. Grönkvist ut som sådan.

3Z

3t
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Lodrätt.
1. Promenad med liten boll
2. F d ordförande-initialer
3. Träprodukt

4. Hörs vid 8:ans tee
5. På greenerna
6. För tanken till soppa - eller tvärtom
7. Rallyförarnas belastning
8. Gör rök många
9. Hembakt på Rya
13. Överste Bogies score
15. Kan vissa element ge upphov till
18. Stam-locus

20. Ligger faktiskt norrut
24. Liten, men ofta utmärkt backe
25. Är väl bikini
26. Huvudsakligen positiv bekräftelse
28. Aker

30. lnleder många bort förklaringar
32. "som alla vet".

Lösningen inskickas till Arne Härner, Hästmöllegränden 48,252 20 HBG senast 15 juni'
OBS|-Vår nye pro Jirnmy Grant har lovat ståtta upp med prise-t till först öppnade,.rätta
lösningen, ett duåsin golfbilllar, vilka vinnaren vänligen avhämtar i shopen. Vi tackar Jimmy
för generositeten!

l3

Fin utmärkelse till vår ordförande
svenska Golfförbundets årsmöte i våras tilldelades Jan Sederholm förbundets
förtjänstmärke i silver för sina insatser
inom golfsporten.
Jan har redan under tjugo år haft olika
uppdrag inom Rya GK och verkade t o m
1979 i 10 år inom Skånes Golfförbund
varav 7 år som dess ordförande. Han har
också haft flera andra uppdrag på riks-

Vid

Lätt att öppna och återforsluta.
Pure-Pak.irlattattoppna Manslrppersptlla Mansltpperkltppa
Pure-Pak ar latt att återförsluta Den skyddar srtt rnnehäll från
snrak och lukt
/

'

\

ld//dtLatt
dr latt
Den
UcJl är

I hålla ur ocksa

och distriktsnivå. Som golfarkitekt har
Jan sedan 1972 medverkat till anläggning, omläggning och klassificering av
95 golfbanor

i

de skandinaviska länderna

och på Island!

Golfförbundets utmärkelse till Jan Sederholm hedrar inte bara honom själv utan också var klubb.

Lösl.r ru e

GorFkav,ssm

t/az

Det ar vt som gör

't*t-t&'
Vinnare till Golfkrysset

1

/82blev Boel Boltenstern som alltså är välkommen att avhämta sitt

pris. Grattis!

I4
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TILL TUNISIEN
Än en gång har Rune och jag gjort en
I år åkte vi utan några större
förväntningar, dä vi i förväg hört en del
negativt om bl a maten och köer på golfbanan. För fösta gången åkte vi med
Spies och var lite ängsliga hur det skulle
golfresa.

vara.

I god tid for vi över till Danmark och
Kastrup. Solen sken från klar himmel och
dikesrenarna var kantade av gyllene tussilago, nästan för bra, det borde vara kallt

och ruggigt, när man lämnar norden för
varmare klimat.

Det gick snabbt att checka in och vi
hade en stund över till att studera folk,
innan planet lyfte i alldeles rätt tid. Resan

gick fort med fin service ombord.
När vi steg av planet på Monastir flygvi av en svag, vium vind,
det kändes skönt. Det gick relativt snabbt
med alla formaliteter och även bussresan

plats, möttes

och ett par uppehåll för resande till andra
hotell. Väl på hotellet vid 21-tiden var de
första vi stötte på ett par som vi träffade
på Almeria förra året, som genast talade
om för oss, hur svårt det var att få starttider och att det säkert var fulltecknat alla
dagar av Atlasresenärer, vilka anlänt 16
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timmar tidigare. Så kom nästa par som sa
det samma, så vi började känna en viss
oro, men tänkte det ordnar sig alltid orn
man tar det som det kommer.
Frukost serverades från klockan 6, top-

Vi vaknade
tidigt och efter att i lugn och ro ätit,
beslöt vi att i alla fall ställa in våra golf-

pen för gamla (och) golfare.

bagar i klubbhuset. Hela dagarna gick det
hästskjutq mellan hotellet och golfbanan,
så vi lastäde på våra bagar och hoppade
upp på flakvagnen, som var täckt med

trasmattor som vi fick sitta på och så
skumpade vi iväg till klubbhuset. Vi gick

till flickan i receptionen och presenterade
oss och frågade, om det fanns någon möj-

Kornlhfu,
STOR SORTERING

mfir

V-rinsat
9HEMISE cardisan
TACOSTE

Slipovers

NU FRÅN 2.ÅR

lighet att spela. Hon frågade när och vi

vi fick en tid 10 minuter
senare. Det var fantastiskt och vi fick
även starttider till följande dagar, så vi
var helt nöjda och kunde spela sedan varje dag utan några hinder.
svarade nu och

SPORTSKOR
HAR VI FöR

ELIT/MOTIONS.
LöPNING

Banan är mycket trevlig, ganska kuperad med varierande hål och stora greener.
Vattenhinder framför 9:e och 18:e greenerna, vilka gränsade intill varandra, bestod av en stor damm, vilken man på 9:e
kunde spela runt om, men på 18:e fanns
ingen lättnad. Det var värre än någon av
Ryas darnmar. En ny, rolig upplevelse
för oss var att köra golfbil. Det prövade
vi på sista dagen. Visst var det skönt,
men vi spelar ju för motionen, så det är
nog bäst att gä.

Hotellet är stort med fina och rena
rym, ovanligt väl ljudisolerade. Maten
var annorlunda, men väldigt spännande
och god och det vimlade av snabba uppt6

assare i matsalen. I trädgården finns stor,
uppvärmd pool och bra solstolar.

Ett par minuters promenad från hotellet
ligger en fin, nyanlagd hamn, där det 1åg
många, tjusiga lyxbåtar från olika länder.
Där är också vackra, vita hus runt om
med lägenheter till salu. Brädor för vindsurfing och segelbåtar finns att hyra och
det finns snabbköp, bank och diverse restauranger och presentaffärer. Det påminner om hamnen Puerto Banus i Marbella,
men i mindre skala. Efter middagen tog
vi gärna en promenad dit ner och drack
kaffe och såg på de fina båtarna.

Det är ingen tvekan om, att Tunisien är

ett bra alternativ

till

Spanien och Portu-

gal. Vi kan varmt rekommendera det.
Hälsningar Inger Albihn.

1l

A frågar, i all välmening, om det var

Hur skulle Du giort?
Vi

just avslutat

prisutdelningen.
Vinnaren, låt oss för enkelhets skull kalla
honom B, hade fått sitt pris och på sedvanligt sätt hyllats med ett tal av föregående års vinnare. B hade med andra crd
fått veta vilka utomordentligt dåliga medtävlare han hade haft, hur speciellt dåliga
dom hade varit just denna gång osv, osv.
Tävlingen hade avverkats på Rya några
dagar tidigare. Den tillhör världens mest

hade

exklusiva tävlingar. Möjligheterna att
"kvala in" är närmast att betrakta som
obefintliga. Som alla förstår gäller det
SECLO (Scandinavian Enterprise Clo-

sed) vars tävlingar kan äga rum "all over
the world but helst på RYa" som de

mycket rigorösa bestämmelserna anger.

Samtliga tävlande hade denna kväll
samlats hemma hos K. Här fanns även

tävlingsledningen, funktionsärsstaben
och priskommittdn. Kort sagt alla fyra
var på plats.

SECLO men väl hustru

till K), uppskär-

till bristningsgränsen och ur stånd att
få fram ett ljud. Vi förstår att något allvarligt inträffat, något som säkert hade
med golf att göra.
rad

Alla tystnar Avvaktar det tillfälle då I
bl a skall återta normal färg. Det tillfälle
då andhämtningen skall ha dämpats så
mycket att åtminstone något ord kommer
fram. Så plötsligt efter ett djupt andetag
kommer det: "Rutan!"
Rutan? Vi förstår först ingenting. Visserligen kände maken K i sin ungdom en
flicka som kallades Ruthan, men det var
då det och något som hustru I knappast

till.
blirom möjligt ännu djupare innan förklaringen kommer. Orden
nästan smattrar mellan väggarna: " Jag
har pangat en ruta pä Rya!"
Man ser på I att det innebär en stor
kunde känna
Tystnaden

Vi avnjöt en liten grogg och hade trevligt så där i största allmänhet när följande
inträffade: In stormar I (ej inkvalad till

vid något tillfälle varit nära men

ändå

I, erinrar sig andra, egna
i direkt anslutning till klubbhu-

de gift med
bedrifter

Tystnad

lättnad för henne att få detta sagt. Hon ser
nästan normal ut nu. Vi andra, som alla

Trevligt

många som såg henne. H menar att rutan
kanske var sönder redan innan, så det inte
gorde så rr-rycket. B hävdar att det inte är
något att skämmas över och K, fortfaran-

+
I

set, som skulle kunnat fått mer förödande
konsekvenser än så.
I, nu helt fattad, säger ingenting.
H, som tagit ett par rejäla klunkar sedan det börjat hända saker, menar att det
kanske var en fågel som flög in i rutan.
"Då kan Du lika gärna säga att det var en
torsk", sade B, som ville lätta stämningen. Säg att det var H, sade A, det pallar

han säkert för. Huruvida han liknade H
vid en torsk eller om han verkligen menade vad han sade blev aldrig riktigt klarlagt. H, som började komma i fin form,

tog ytterligare en klunk och såg något
fundersam ut. Det kanske var jag som
gjorde det, sade han.

Stopp!
Det skall nog inte vara mer här, sade I
som var nykter och nu återhämtat sig
helt. Nu vet jag i varje fall vad jag skall

Dagen efter
När hela SECLO-gänget dagen därPå
(nåja, sent dagen därpå) blev sig själva
igen och återupplivade gårdagens begivenheter uppstod naturligtvis frågan: Vad
gjorde nu I egentligen?
Jodå: Tidigt på morgonen, långt innan

intendenten ens vaknat, ringde hon en
glasmästare och beställde lagning av fönstret. Sen ringde hon intendenten och berättade vad hon gjort. Det märkliga var
att han blev så glad. Det visade sig nämligen att det var ytterst sällsynt att någon
skyldig anmälde sig. Klubben fick i de
felsta fall betala kostnader.
Vi inom SECLO, som så att säga uPPlevt problemet på nära håll, anser icke att
det är något att skämmas för om man
misslyckas på tjärde. Anmäl det skedda

till

intendenten så fixar han resten.
Du får gärna säga att Du såg en torsk
eller fågel som gjorde det bara Du är

villig att betala.
Vi kan inte garantera Dig en Plats i
SECLO men vi kan lova att Du blir betraktad som en god medlem
klubb.

klarat oss, känner ett omedelbart behov
av att trösta.

Sniclcarboden
inredningssnickeri
l6 Tel 29 84 3O
Ättekillo ind. omr.

åS

Hyra bit i
Spanien

bitligt
kontakta
Arne Härner

"Tryckfelsbisse" har varit framme
i förra numret av Drivern. På sid.
l2 och 22har ett par rader borttappats. En "teknisk" olycka som vi
ber om överseende för.
Redaktionen

Tel. 042 117900 el. 142210
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Rya Golf-

B (som i Billy)

göra i morgon, god natt!

å3 åS

Fornminnesqoton
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Hur går det till?
Säsongen har knappt börjat, men eländet
är redan igång. Men, hur går det egentligen till?
Styrelsens bestämmelser om starttider
säger, att varannan sådan får beställas
dagen innan, medan meiiantiderna får bo-

kas tidigast klockan 08.00 samma dag.
När jag ringer söndag morgon klockan
0V.59 och (egendomligt nog) kommer
fram, är jag väl medveten om, att tiderna

09.00, 09.15, 09.30, 09.45,

10.00,

10.15 osv är upptagna, men när jag blir
upplyst om, att första lediga tid är 10"37
förstår jag inte. Var har tiderna 49.07,

09.22, 09.37, 09.52, 10.07 och 10.22
blivit av? Jag vet, att det oftast är kö
utanför luckan klockan 8, nten enligt tidigare uppgift från receptionen skall varannan i kön och varannan i telefon expe-

Från redaktionsarbetet

dieras. Hur kan sex tider ha försvunnit på

-l

minut?

Jag tycker, att man kan fråga sig, vad
värdet av starttider är, när man måste stå i
kö klockan 08.00 för att få en starttid vid

l0-tiden.
Så här

i efterhand kan dessutom

näm-

nas, att då jag korn ut på Rya ungefär
klockan 9.40, var första hålet tomt. Strax
efter gav sig en 2-boll ut, en 2-boll som
sen talade om, att de gått i ensamt majestät runt banan, med två tomma hål såväl
bakom sorn framför sig. Framför oss,

ut 10.31 (och som var 4),
gick en 2-boll. Det gjorde det bakom
som alltså gick

också. Nog verkar det, som ofit det fanns
plats för^betydligt fler pä banan?

AH

Det nya bankkontot

Manus bearbetas

som ersätter

alla vanllga konton
Öppna ALLKONTO i Handelsbanken så behöver du aldrig mer fundera på vilken kontoform du ska välja. ALLKONITO ger bättre ränta och
ända 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.

l-Nandelsbanken
StortorEet
Stattena Center o Söderport
Tel. 12A32A

Tidningen ombrytes
20
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Pristävling
Vem är vem?
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