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PRISTAVLINGEN SUCCE! ! !
Vår pristövling

i

förra numret av Drivern slog alla rekord.

Vi var visserligen väl medvetna
om, att uppgiften inte var alldeles lätt,
men att ingen enda hade skickat in rätt
lösningen var likväl överraskande. Nu
var det icke desto mindre tråkigt, eftersom vi diskuterat att bjuda finalisterna på
en golfresa till Florida (eller något i den
stilen). Då vi dessutom nojt oss med eftemamnen, borde lösningen legat inom

rimlighetens gränser. Svaret? Enkelt

!

"Svensson" förståss. De två översta bilderna är tagna på gamla 6:an (nuvarande

drivingrange.)

och föreställer Stig

och

Olle, medan de övriga som synes är från

l6:e, föreställande Äke och Lennart.
Vi tackar Stig för lånet av alla bilder-

I samma andetag tackar vi Elis Nilsson
för alla hans fina foton, av vilka många är
rena "beställningsjobb". Vi hoppas, att
Elis även i fortsättningen vill hjälpa oss
med bildmaterial.
Vår andre förnäme fotograf, Nils Victor, ska också omnämnas. Tyvärr kom
hans namn inte med i Drivern 1182, dar
han svarat för de fantastiskt fina vinterbilderna från Rya. Aven det ett "beställningsjobb". Tackar!
Med risk för att bli tjatig, ber jag härmed åter om medlemmarnas medverkan i
Drivern. Ni vet, att alla bidrag mottages
med tacksamhet!

na.

HOSTGRAVNINGAR
Den efterlängtade ombyggnaden av hål 12 och 14
med grävning av dammar innebär stora markarbeten på denna del av banan. Greenerna nr 5 och
6 har genom söttningar fått svackor, som har givit
gräsetableringsproblem på vårarna. För att avhjälpa detta måste gröstorven tas av och marken
fyllas upp. Många hål blir alltså mer eller mindre
ospelbara och döffir har bankommittön föreslagit
att banan under hösten kortas till t hå|.
Från den 20 september skall banan spelas sålunda - hål I ,2, 3,4, 8,9, 16, 17 och 18. Resten
av banan stöngs.

Red.

På så här många ställen
deltar Frigoscandia
i en normal fryskedja
o
o

Levcrerar kontinuerliga industrifrysare
for snabbinfrysning av råvaror och
färdigproduktcr
Ombesörjcr kyl- eller frystransportcr

till

lager

o Kyl- och fryslagrar undcr temperaturkontroll
o Sammanställer lcvcranspallar till grossistcr.
varuhus och storhushåll

o Kyl- öller
Va

o

frystransportcrar till ovannämnda

rumot taga re

Förscr kunden med lagerrapportcr per data

Våra tjänster utnytljas nu i:
Australien, Brasilien, Danmark, England, Frankrike,
Irland, Italien, Sverige, Schweiz, Tyskland,
Venezuela och österrike

FRIGOSCANDIA
Se

rving the International Food Trade

Gör ett besök i vår fabriksbod där Ni
till förmånliga priser kan köpa kera'
mik med skönhetsfel.
Oppet: vard.8- 16
Decauvillegatan 18
(Vid Hästhagsv.)
Tel. 04211 13355

Fotvård
Fina Fötter
Tjärögatan 55, RYdebäck
Tel.042-2235OO
Fotterapeut Christina Ohlsson
Medlem av Sveriges Fotterapeuters Rikslörbund

RII(SGOLF . FACIT
RYA I TOPP (nöstan)
GRATTIS ALLA RYASPELARE!
Grattis alla Ryaspelare, även om vi inte
blev officiella vinnare av årets Riksgolf.
Den moraliska segern anser jag dock gick
till Rya i den tredje gruppen. Täby, som
vann 14-lagsgruppen före oss, hade
ordnat det så att deltagarna i Riksgolfen
slapp att betala startavgifter under hela
perioden. Man hade lycktas ragga upp
sponsorer, som dels stod för ett prisbord
varje dag, dels betalade spelaravgiften.
Medan våra medlemmar personligen fick
punga ut med över 11.000 kronor, kunde
sålunda medlemmarna i Täby spela helt
gratis, vilket ju gforde att förutsättningarna blev helt olika. Till ett annat år måste
sådana orättvisor elimineras.. .

Därför gjorde alla ni 334 Ryaspelare
som medverkat till det fina resultatet
mycket väl ifrån er! Att vi som "Bästa

till Vasatorp, hade väl vatje sann Ryamedlem
räknat med, men att segern skulle bli så
förkrossande var ändå en överraskning.
Men, vi knäckte dom redan i "spelöpp-

Helsingborgsklubb" skulle tvåla

klämde sedan Per Lundström i med 46
poäng och dessa båda tillsarnmans med
Jörgen Fridlund (42 poäng) och Jimmy
Grant gick till "Pro-Am-Finalen".

Per Lundström blev sänkt till ny hcp,
i Volvo Cup blev det en
ny framgång med seger i C-klassen, där
han noterade 40 poäng.
Volvo Cup, som avslutade dessa hektiska "Riksgolfsdagar", blev en fin tävling. Redan drygt en vecka före den ordinaria anmälningstidens utgång, måste vi
sätta stopp för fler anmälningar. Då hade
180 spelare anmält sig och många fler

men dagen efter

ville vara med.
Den deltävling som tilldrog sig mest
intresse var tävlingen över de 5 bästa ronI A-klassen (0-9) segrade Jörgen

derna.

Fridlund på ypperliga 187 poäng mot
Rozzo Reus 175, medan Lars Olsson och
Arne Härner delade på 165 poäng. Klass
B vanns av Ulf Löwander på 182, följd
av Mats Mårtensson på 182 och Anders
Axelsson 177 poäng. I C-klasen blev Birgitta Johansson överlägsen vinnare med
169 poäng före tre andra damer, Anne

ningen", där det redan efter en vecka

Lindell 156, Tiina Magiera och

stod klart, att vi var i en för dom ointaglig

Sandberg, båda 149.

ledarposition.
Riksgolfen blev ändå en stor framgång
för vårt skånska distrikt, där det förutom
Ryas andraplats blev segrar för Perstorp,
Kristianstad och Vittsjö.
Det spelades inte enbart många ronder
under dagarna 5-20 juni, det bjöds också
på en del mycket bra golf. Jens Magnusson spelade redan under den första dagen
runt på smått fantastiska 45 poäng i B-

klassen. På tävlingens näst sista dag

Gerd

Flest ronder totalt hade Mats Mårtensson åstadkommit, 18 st, följd av Anders

Axelsson 14 st samt trion K-E Wahlström, Ulf Löwander och Björn Åberg,

l3 ronder.
Till slut vill jag tacka mina kommittdmedlemmar, Ann Mari Buhr och Sonia
Sundström för väl genomfört arrangörskap, men ett särskilt extra tack till Bisse,
som liksom vanligt fick dra det tyngsta
vardera

lasset'

Lennart Andersson

Beklaglig
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Första dagens tövlingar var det inget att
klaga på, fint väder och cirka 20 grader.
Peter Swallin hade dagens bösta score
med sina 68 slag. Vi var på delad åttonde

plats.

Vi vaknade upp andra dagen,

då regnet

strilade ner och det endast var 3 plusgrader. Det blåste en snål vind. När vi kom
till klubbhuset, började lagmedlemmarna
efterfråga tjocka handskar, tröjor, regnbyxor, jackor m m.. Något av detta lyckades vi skaka fram, men icke tillräck-

ett par sockar som omslag. Efter att spelarna fått dryck och fått värma händerna

i två håI. Jag själv var
iklädd enbart tröja och paraply och inte
Ryas bästa kondition. Varför ligger inte
gick det hyfsat

alla hålen runt klubbhuset? Denna

Knutsson var den ende som hade under
80 slag.

Vad vi får sikta in oss på nu, är att
klara oss kvar i serien. Detta skall inte
vara omöjligt, då vi nu har fått förstärkning av Amerikanarna Mats Nilsson och
Carl Magnus Strömberg samt lillpron

John, som visade fina resultat under
JSM.
Hälsni ngar från lagkaptenen

ligt, skulle det visa sig. Efter första sex
hålen klagade samtliga på att de frös och
inte kunde hålla klubban. Då var goda råd
dyra. Första tanken var varm dryck, men

utan termosflaskor, vad göra? Tomma
vinflaskor och spritflaskor med kaffe och

dags

resultat var inte att skryta med. Göran

Stig-Björn Lundström
(Enkel fråga från red: Hur bäres lämpiigen paraplyn

vid denna lagkaptenens något lätta klädsel?)

DET ÄN VISST SVÅRT
ATT CÖNE HOLE.IN.ONE I ÅR...
Det har lyckats endast för fyra stycken
Rya-spelare hittills i år, nämligen
3/6 Allan Andersson hål 16
2116 Arvid Berglund hål 4
2716 Jonas Lindborghäl 4
2217 Anita Sperling hål 16

Drivern gratulerar De Utvalda!
(lnom parantes kan också nömnas, att
Par gjordes på hål nummer 2 den 3016 av
Driverns T ryckare, Gunnar Ljungberg )

Martini Cup
Helsingborg open
Hur ntr blivit etublerud storlävling, där både de bästa svenska prona och de bösta
urnatörerna mang,ront ställer upp. Eftersom töv,lingen är rankad som l/M-test, vctr
nuturl i gtvi s i ntresset e.dro stort.

Visst var det synd om Ulf Nilsson från
Ljunghusen! Tyvärr blev trycket i ledarbollen sista ronden alltför besvärande och
Ulf lär själv efteråt ha sagt, att han inte
kunnat föreställa sig, att det var så tungt.
Efter tre fina inledningsronder pä70,74
och 71 fick han en nervig 8O-runda och
ramlade ner till l2:e plats. Men han kommer igen
!

Nu blev det ju aldrig någon "tävling",
utan en ren uppvisning. Landskronas
Magnus Persson defilerade hem segern

till godo på tvåan, Peter Dahlberg, Falsterbo, vilken också, som bäste
pro, tog hem de största prispeltgarna.
med 9 slag

Nytt banrekord begåvades Rya med.
Andra dagen klatfäde nästan allt för Krister Kinell, som kunde notera sig för 66
slag, 6 under par! En rent protfsig preltatron.

Vad var det för fel på tredje ronden?'J
När man studerar scorerna, hittar man

Möstare i slcydd

just i tredje ronden flera underliga "ras":

ÅgGK
FGK
Christer Nilsson KGK
Hans lvarsson DeGK
Tomas Lööf
LjGK
Tomas Andersson
Peter Lindwall

71, J3, 80
J1, 74, 82
J2, J3,82
J2, 72, 80
J4, 13, 82
Segraren, Magnus Perssctn, .flctnkeras ov

och det var fint väder...

Peter Dahlberg , Anders Forsbrand,
Krister Kinell och UIf Nilsson

Olle Dahlgren var ende Rya-spelare
som fick spela hela vägen. Med 299 slag
belade Olle 20:e plats. "Bäst av dom

RESULTAT MARTINI

sämsta" var Göran Knutsson, som hade
153 efter två ronder (78,75),liksom Peter
Bäckbom (15,78) och båda hade endast
ett slag för mycket för vidare avancemang. Vår pro hade för mycket annat att

Magnus Persson LaGK 68 69 7l 72 280

stå i dessa dagar och kunde inte koncentrera sig bättre än till 158 och Basse hade
"motflyt" och fick 168.

CUP

HEL-

SINGBORG OPEN
Peter Dahlberg

FGK 72 74

12

7t

289

Anders ForsbrandKstGK68 76 13 74 291
Krister Kinell LG 75 66 j3 14 29t
Ove Sellberg ÅgGK 16 75 13 69 293

Toni

Lundahl

LidGK 12 15 13 73 293

JSM-pojkar 1982

i

Goffirbundet utsåg redan lgBl Rya Goljklubb som arrangörer för 1982-års JSM-pojkar. En 72-hålstövling som spelades den 23-24-25
Deltagarantalet är maximerat

till

156 spe-

lare med Hcp-gräns -3. Tävlingen spelas
open från gul tee med kvalificering de två
första dagarna om l8 hål vardera. De 50
bästa samt de spelare med samma resultat
som 50:e spelar finaldagen de resterande

36 hålen.

iuli.

Tävlingarna gynnades av sol och värme och vår bana var i (enligt spelare och
funktionärer) ypperligt skick, ett betyg
som Rya numera börjar blir bortskämd
med.

Årets svenska juniormästare blev inte
oväntat Magnus Persson från Landskrona

spelats.

GK som med sina 282 slag : 6 slag
under banans par förpassade Ulf Nilsson
Ljunghusens GK till andra plats. Ulf av-

Vad sägs om

slutade med en rond på 69 slag under fm

Årets JSM är utan tvekan det kvalitetsoch resultatmässigt bästa mästerskap som

att: ett flertal av deltagarna ingår

i

vårt

landslag.
att: en deltagare, Magnus Persson Lands-

krona GK, tidigare deltagit

i

British

Open.

till de avslutande 36-hålen blev så låg som 153 slag.

att: kvalgränsen

Carl-Magnus Strömberg

och en 68:a på em vilket gav 284 slag
totalt och därmed 4 under par. Tredje och
{ärde platserna belades av John Lindberg
Ägesta och Mikael Krantz Vasatorp som
båda hade 287 slag: I under par.
På 5:e plats kom en Rya-spelare Carl-

Magnus Strömberg med utmärkta 289

Rya hade inte mindre än 5 spelare med

finalen av vilka Mats Nilsson belade
14:e platsen med 297 slag, John Grant

30:e med 301 slag och Peter Svallin, Dan
Bowall 38:e resp. 53:e platsen.
Skånes lag I vann det i tävlingens kvalificeringsronder ingående lagmästerskapet.

En tävling av denna klass kräver givetvis mycket av klubbens medlemmar och
kommittöer samt inte minst stöd från
sponsorer och prisdonatorer.

Ett speciellt tack till tävlingens huvudsponsor Ramlösa Hälsobrunn AB
som bidrog till att tävlingen kunde föras
ekonomiskt i hamn.
Jag vill även passa på att tacka våra
klubbmedlemmar för det ringa knot som
framfördes över att banan var svårtillgänglig i tre dagar, alla de kommitt6ledamöter, funktionärer, sekretariat som bidrog till att allt klaffade.
Arne Björklund

John Grant

slag endast ett över par.

AvenMats Nilsson var duktig. Blev I4:e.
"

Drinkare"

:

Dan och Peter

l0

ll

MIDSOMMAR
KVÄLLSPOSTEN-SLAGET

Detusen idäernqs hus

I strålande sol och till tonerna av dragspelsmusik från Rydeböck genomfördes årets
Midsommarbogey med genomgående bra resultat.
I

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

I

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

I
I

HYR!!
".

Dick Palmör 36 p med ytterligare handi-

högklassigt spel och vann A-klassen med
40 poäng. Jan Sandberg och Nicklas Käll6n, Delsjö GK, placerade sig på 2:a resp
3:e plats, båda med 31 p.

capsänkning som följd.
I C-klassen noterades den verkliga sensationen. Bo Hermansson, som vann,

knallhårda B-klassen stod striden
mellan Eva Kruuse och Johan Häggs-

eagle på det svåra 9:e hålet. Eftersom han

p, där Eva Kruuse tog
hem segern på bättre inrunda. Som vanligt dominerades klassen av "nedåtgåendJ" juniorer på väg mot A-klqåsån. S" t
ex uppnådde både Cecilia La,prin och

detta utdelning med hela 6 poäng!!
Segrarna i respektive klasser går vidare
till Kvällspostenslaget på Bokskogen 3-5l
9 och vi önskar dem lycka till där!

I

ATT.TVÄTTN N E... STÄ L L N I N G A R... STE G A R
...TAPETS K I VA... BO R R MAS K I N... HöGTRYC KSWÄTT...
G E RLÅDA... KAKELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LÅ NG...
G O LVS L I P.

Viveca Hoff visade som vanligt upp ett

M

tröm, båda med

oa
oa
amika
ring
ntroll I
a
oner O
a
aa
O Energibesparing O Projehledning
O Skötsel och underhäll
O Geologi
o Teknikutbildning
o Geoteknik

byggprciektering

Grundförstärkning

Kostnadsberäkning

Flelsingborg

22)
Box159 3Ot03 Flalmstad

(Dottnrngatan ZA)
Bo(1123
25111 Flelsingborg

Telefor 035-101414

leJex72443 JWHBG S
Telefon
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U2-AWO

*
\
|
il

båda 68 slag. Ingen av dem kunde upprepu sitt fina resultat under söndagen, men
76 slag räckte till seger och en första

inteckning i vandringspriset för söderåsjunioren, före Ilmar Remmelgas och

Carl-Håkan Jonsson som båda med jämna
rundor pä73 + 12 belade andra respektive tred.je plats.

t2

Tävlingsledningen

BOREUS CUP
Efter första dagens spel delades ledningen i A-klassen av Johan Andersson från
Söderåsens GK och Lennart Svensson,

srÅrsxl

gav

O VA{eknik
O Väg- och spårteknik

Flalmstad
(Enslö,svägen

med hcp 29 hade dubbelslag där,

en

******

"

O
O

4O

lyckades med konststycket att göra

Söndagens bästa resultat presterades av
Peter Bäckbom som spelade banan på 4
slag under par,14 par och 4 birdies.
Scratchpriset gick till Göran Knutsson,
148 slag.
Sin andra seger i följd noterade Jonas
Lindborg, som klart vann B-klassen med
fyra slag före Jonas Thunberg. Dessutom
lyckades Jonas Lindborg under söndagen
göra hole-in-one pä 4:e hålet.

Maret
l3

Sett och hört under Omega

Första omgången av Juniorserien
spelades den 8 ma1 pä en mycKet blåsig
Falsterbobana. Nykomlingar som vi är i
serien, klarade vi oss ganska bra i konkurrensen, tyckte jag.
Falsterbo vann, som man kanske kunde förstå, då hemmabana är en stor fördel, speciellt under nedanstående omständigheter. Banan, som praktiskt taget bli-

vit nerblött av ett hällande regn hela dagen innan och under natten, var minst
sagt fuktig. På de flesta ställen kunde
man droppa för tillfälligt vatten. Vinden
var inte så dålig den heller, så det var en
tuff bana för de åtta klubblagen. Greenerna hade oturligt nog också skadats på sina
ställen och 10:e och 1l:e hålet fick spelas
på provisoriska greener. 1l:e, som redan

innan är svårt, blev nu inte lättare genom

get var nämligen inte det enda med scorer
på över 90.

Två blev Flommen och trea Ljunghusen. Det märks vilka lag som är vana vid
att spela på dessa banor.
Landskrona kom fyra och var fyra slag
före oss. Därefter följde Halmstad och
Bokskogen.
Rya-laget, som ska ha stort beröm för
36 håls kämpande i busväder, bestod av:
'Peter Swallin, nykomling från Orebro,
Per-Ola Dahlman, som var jämnast i laget, Patrick Härner och Frank Mattsson,
vilka kämpade bra i 36 hål.
Den andra nykomlingen i laget var Annette Svensson, tidigare spelande för Söderåsens GK. Andra flicka var undertecknad.

att greenkanterna gränsade till vatten på
tre sidor och den fjärde till bunker. Jag

Vi ska inte glömma vår duktige coach,
Lasse Ekolin, som hade lite "problem"

kan tänka mig, att en del spelare förlorade några bollar i den hårda sidvinden på

med oss veka tjejer som bara klarade av
de inledande 18 hålen och ej spelade alla
36 pga diverse krämpor.

detta hå1.
Detta är inga ursäkter till våra till synes
höga scorer. Det var lika för alla. Jag tror
inte heller, att några andra spelare skulle
kunnat prestera mycket bättre scorer än
våra hårt kämpande killar gjorde. Rya-la-

- Farbror har enfluga på näsan.
!l

Hål nr 9, i slänten till höger ner mot
dammen.

Falsterbo

GK genomförde, trots

Efter andraslaget hittas bollen på en
trädgren. Lite snack och man kommer
överens om att spela bollen. Slaget träffar
under bollen, som går rätt upp och rullar
utför slänten ner i dammen. Den hittas på
ll2 meters djup. Fråga från kompisen:
"Du vad ska jag kasta ner för klubba?".
Kort diskussion. Man droppar två gånger
i slänten, men varje gång rullar bollen

ner. Därefter placering. Bra slag upp till
2 dm från flaggan, en putt och sex i. Bra
klarat

!

(observatör och fotograf Elis Nilsson)

att

vädrets makter var emot dem, en bra täv-

ling.

Maria Hedbrandh

l5

?
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"BUHR-sPRÅrnT"
*
korsord, för en
Tack för nya Drivern
gångs skull lättläst, obs! ej lättlöst! Denna gången behövde man ju inte förstoringsglas för att läsa texten.
Som överskrift till nästa inlägg skulle
man förslagsvis kunna sätta MEGAFON

to

eller STORTKRUKOR?
Har Du också upplevt detta, att i lugn
och ro (naturligtvis hållande sin plats på
banan) gå på 9:ans fairway och få bollar
susande om öronen På sig från S:ans
HERRUTSIAG. Jag ger mig katten på att
några (skulle vara intressant få veta hur
många procent) av herrarna från 15 år och
uppåt avsiktligt slår sig ut på 9:ans fairway. Har Ni tänkt P

-

Pappa Björn Malmsjö kontroLlerar att
allt går rätt till... liksom sonen och vinnaren av Arguskannan, Mats , då slutliga
trean Per-OIa Dahlman puttar.

ut På 9:ans fairwaY'

i alla fall

så, att den

som konstruerat banan inte tdnkt sig S:an

på det sättet. Svårigheten på just 8:an
ligger i just risken att bl a slå bollen out,
eller hur?
Hur som helst måste det göras någonting innan det händer en olycka. Någon
enstaka gång hörs ett FORE, men ligger
vinden från söder hörs absolut ingenting.
Alltså en GONG-GONG, alternativt
MEGAFON på 8:ans tee eller förslagsvis
störtkrukor på 9:ans tee, som kan bäras
på 9:ans fairway och återlämnas efter avslutad puttning På 10:ans green.
Ishockeyhjälmar i glada fdrger skulle

'&to?2

vara ett utomordentligt pittoreskt inslag
på RYA, och så sliPPer man dessutom
(med hjälmen på) höra alla dumma kommentarer från övriga med eller motspelare, eller hur?

Trevlig golfsommar önskas Er alla

med eller utan hjälmar av Ann-Mari Buhr

Foto: Elis Nilsson
l6
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REKORD-DELTAGANDE
BLAND KNATTARNA!

v
S
\

r$

-r
R
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N

{
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s

Årets TV- och MiniCup samlade fler deltagare än någonsin. Inte mindre än 38
entusiastiska flickor och pojkar i åldrarna
7-13 har deltagit i de båda tävlingarna,
som genomförts i 6 omgångar under som-

marlovet. TV-Cupen har spelats

som

slagtävling över t hål, medan Minicupen
gått som 3 håls slagtävling från svart tee.
Innan tävlingarna började, instruerade
Jimmy Grant barnen under 6 uppskattade
lektioner på övningsfältet. Resultatet av
dessa visade sig i bra spel och många
sänkta knattehandicap och även i ett par

officiella hcp.
Vinnare av TV-Cupen 1982 blev Mar-

cus Bergström med nettoresultatet I52
slag, medan Minicupen hemfördes av Johan Kristiansson pä92 slag. I TV-Cupen
korades också en bruttovinnare som blev
Joachim Hero med274. Bästa flicka brutto blev Josefin Gullstrand. Samtliga resultat räknades på de 5 bästa ronderna.

Bästa bruttorond i TV-Cupen noterades
av Patrik Bäckbom (lillebror till den etablerade storstjärnan Peter/reds anm/) som
spelade de t hålen pä 49 slag och i Minicupen var Johan Kristiansson bäst med en

N

t

\
{

rond på 15, Johan som för övrigt var
cupens suverän med 5 segrar på lika

d
a

Tårtkalas och prisutdelning avslutade
årets framgångsrika knatteverksamhet.
Vi tackar alla föräldrar som ställt upp

$s
l8

Glctda vinnare

Fr v Patrik Bäckbom,

Joachim Hero,
Marcus Bergströrn, Johan Kristiansson,
Josefin Gullstrand.

Resultat TV-C upen ( netto )

l.

Marcus Be.rgström

2. Joachim Hero
3. Petter Månsson
4. Fredrik Persson

152
161
161

162

många starter.
Re

sultat M inic ttpen

(

b

som handledare och markörer och hoppas

L

på fortsatt gott samarbete.

2. Henrik Engert
3. Anders Berg
4. Joakim Wåhlstedt

Lena Jönsson

Juniorkommittön

rutto )

Johan Kristiansson

92

t00
t07
t0B
l9
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Vågrätt
1. Har strålande badmöjligheter
8. Äggkläckningsanstalt
10. "Notabelt"
11. Long distance
12. Guds är fri
14. Trean
15. Står stadigt
'18. Blir aldrig Carlssons - trots allt
20. Kan det katt
21. Kanske med löjrom
22.Tar flygplan
23. Kirurgjobb
24. Bättre än 2 par
27. "Sömntutor", kan man säga
29. Hennes Majestäts femininer
31. Speciellför green
34. Säges stilla flödet
35. Gubbe från Falsteöo
37. Fär man inte på turen

Lars Olsson
Johan Sederholm
Järnvägsgata n 23, Helsingborg
Tel 042/12 60 35
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38.94-25:69

72

fi

37

Lodrätt
1. Har mässlingsjuk kvinna liksom de flesta
golfbanor
2. Skulle vara bättre pga sexkanter

-

3. Ordf.
4. KKK
5. Överklassigt
6. Kan man tilljubilar
7. Kvinnorna smälte för hans röst
8. Berättigar till runda
9. Förmå
13. Sju blirsjuttio
16. Gör man till en början
17. lnga Gill
19. Yttrade helt enkelt
25. Kan man vara i sitt
26. Står på spel
28. Kär i England
30. lnte klok
32. Smått ivått
33. Finns bl.a. i Stockholm
36. 14.30 t.ex.

Lösningen inskickas till Arne Härner, Hästmöllegränden 48,252 20 HBG senast 30 sept.
Som vanligt står vår förträtflige Pro Jimmy Grant för priset, ett dussin bollar. Tack, Jimmy!
Vinnare till Golfkryssel2/82 blev Håkan Ftirst, Falks väg 25, Danderyd. Vi gratulerar!

2t

Resultat efter Dropping Competition

RESULTATBORSEN

ffiT

1. M. Björk

24/ 4

Pr

qaganda, greensome poängbogey

1. R. Lindberg/H. Lindberg

41
4o
38
38
37

2. O. Laurln/A. Jönsson
3. C. Laurin/P. Ohlsson
4. M. Mårtensson/G. Petlersson
5. T. Johansson/K. Westling

ALCANTARA.
BLUSONEN

är det

idealiska

plagget för dig som
åker bil mycket. Det

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

skön känsla.

1

2.
3.
4.
p.
p.
p.
p.
p.

/5 Omegaslaget, forrsome slagtävling

Karlsson LaGK
Lundahl VöGK/LIdGK
Lunsp
SåGK
Nilsson LjGK
Sandgren EvGK
Syle
GGK
Sandell LaGK
Nil6hn Rya/HGK

1. P. Jönsson/G.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

M. Hennberg/T.
M. Arnekull/K.
M. Molander/U.
L. Sandgren/A.
L. Malm/R.
M. Olsson/N-4.
P. Svallin/M.

FF1ts16/5

157
158
158

159
159
159
160
160

Korpen, foursome matcfi

1. Lärarna (4. Samuelsson/O. Andersson)

2.
3.

Korpen, skollag
1. Nonehed (J. Magnusson/L. Weberg)
2. Nonlyc*e (M. Lindhe/T. Andersson)
Cup

-

1. M. Persson

2.

P. Dahlberg
3. A. Forsbrand
4. K. Kinell
5. O. Sellberg
6. T. Lundahl
7. A. Sandgren
8. O. Strand
9. P.A. Brostedt
10. J. Sonnevi

Helsingborg Open

LaGK 68 69 71 72 280
72 74 72 71 289
KsGK 68 76 73 74 291
LG 75 66 74 76 291
AgGK 76 75 73 69 293
udGK 72 75 73 73 25ts
EvGK 74 76 72 72 2SN
Hogbo 72 74 76 72 294
viGK 75 70 75 74 zgt
Hock 75 70 73 76 294

FGK

3G-31/5 Arguskannan, 54 hål poängbogey

1. M. Malmsp

2. L. Svensson
3. P-O. Dahlman
4. T. Johansson
5. D. Hassler
6. A. Carlsson

41 39 gB 112
34 36 40 110
38 39 31 108

33.34 40 107
32 35 39 106
31 36 39 106

1216 Kullagatan Cup, Kval

llenses $ffi

mds

KULLA.GÄ.GATAN 9, HBG. TEI. 11 45 83

22

68. R. Sjunnesson
69. M. Ström
71. M. Bprk, I Danielsson, M. Undhe, D. Patm6r,

Lindhe

Klass A
1. B. Sperling
2. J. Magnusson
3. J. Laurin
4. H. Mars
5. J. Fridlund

41
38
38
37
37

Klass B
1. J. Lindborg
2. P. Larsson
3. B. Zinn
4. l. Kruuse
5. M. Remmelgas

39 p.
39 p.
38 p.
37 p.
36 p.

p.
p.
p.
p.
p.

Klass A
1. V. Hoff
2. J. Sandberg
3. N. Käll6n, Delsii
4. U. Jerlebo

4o
37
37
35

Klass B
1. E. Kruuse
2. J. Häggström
3. M. Remmelgas
4. C. Laurin

4o p.
4o p.
36 p.
36 p.

Klass C
1. B. Hermansson
2. C. Holmgren
3. K. Jonsson
4. T. Stålhand

p.
p.
p.
p.

36 p.
33 p.

32p.
31 p.

2616 Bor6us Cup

Klass A
1. J. Andersson SåGK
2. l. Remmelgas
3. C H. Jonsson
4. U. Olsson
5. B. Lindhe

145
145

Klass B
1. J. öhlund
2. S. Svensson
3. D. Palm6r
4. A. Lindborg
5. T. Johansson

14'l
142
142
't46

14
146
147

147

4//
J.

Sandberg ocfr S. Svensson

72. J. Boltenstern
73. T. Arvidsson, A. Axelsson, B. Jakösson och

2016 Volvo Cup, poängbogey

2516 Midsommaöogey

Frigoskandia V (T. Arvidsson/U. Olsson)
J & W (4. Bprklund/C. Magnusson)
F 10ll (M. Bprk/4. Axelsson)

21-22-23/5 Martini

5.

B. Jakobsson
D. Palm6r
M. Lindhe
S. Svensson

B.

Nordmende Cup (open)
1. M. Rådberg BGCC
2. J. Remme[as
3. P-O. Dahlman
4. T. Nilgson LaGK
5. S. Gripvall SåGK

1il
155
156
158
158

23

