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säsong. Banan har sällan

varit i

så

bra kondition - trots att vi hade
svårt att vattna i slutet på sommaren.

Vi har fått se elitgolf av högsta
klass med två praktfulla vinster ftir
Magnus Persson.

Vi har haft många gäster, vilket
gett oss sköna greenfeeslantar (rekordmånga).

L L N I N G A R... ST EG A R

HöGTRYC KSWÄTT...
G E R LÅDA... KAKELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...
...TA PETS

Jo men visst har vi haft en frn golf-

K I N...

Vår nya personal i kök och

har spritt trivsel genom sin
service. Detta

i

shop

goda
kombination med

det ombyggda klubbrummet har bidragit till klubblivets ftirnyelse.

Jo visst har glädjeämnena varit

många, men...

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

Det är tråkigt att gång på gång behöva notera exempel på dålig hyfs,
brist på'golfvett och t o m ren kriminalitet. Stölder har ju ftirekommit
då och då men i år har de ökat oroväckande i omfattning. Sex hela
golfset (!), tröjor, skor, blusar, byxor,
radioapparater etc. har ftirsvunnit
på sådant sätt att man tyvärr inte
kan utesluta att medlemmar i klubben varit framme.
Till tjuvarnas skara hör även de
som spelar på banan med drivingrange-bollar!
Vi lägger årligen ned rätt stora
pengar och mycket frivilligt arbete
på att underhålla och fiirbättra
klubbhuset. Då blir man både besviken och ledsen när vissa drumlar
med berått mod slår hål i klädskåps-

luckor. Ordningen i och utanftir
klubbhuset lämnar också en del övrigt att önska. Jag ftirstår inte folk,
som i stället ftir att plocka upp ett
glasspapper, kastar sitt eget.
För att så många som möjligt
skall få plats på banan under de
mest frekventa tiderna har vi rekommenderat att endast 3 - eller 4 bollar spelar. Då är det därftir mer
än olämpligt att ensamma spelare
ger sig ut. Och ändå har det hänt
flera gånger. Med en viss tillfredsställelse konstaterar man i dessa
dagar att nästa års Riksgolf skall
kopplas med en stor kampanj ftir
bättre golfvett.
Det har sagts många gånger att

golf uppfostrar till ärlighet och
självdisciplin genom att man ftirväntas att leva efter golfreglerna

och oftast är sin egen domare. Det är

fullt ftirklarligt att man ibland blir

ftirtvivlad och ftirbannad på sin
egen oftirmåga att behärska detta
"omöjliga" spel. Men om det tar sig
uttryck i dåligt humör med kast av
klubbor så ftirstör det inte bara det
egna spelet utan påverkar även omgivningen. Sådana "uppvisningar"
på främmande bana ger dessutom
vår klubb dåligt rykte.
Visst kan golf ibland vara rent ut
rots
både

Jan Sederholm

DAMGOLFEAT PÄ RYA
40 ÅR
1942 startade Annie Börjesson damtävlingar på Rya. Naturligtvis måste vi celebrera detta. Med ett rekorddeltagande av 78 damer spelade vi i somras en scrambletävling
med efterliiljande middag. Valet av
tävling visade sig vara mycket lyckat, då denna tävlingsform gjorde det
lätt ftir både hög- och låghandicapade att spela ihop. Det är inte alla
dagar en 52-hcpare (eller en 15) kan
gå hem och säga "vi giorde 5 par i
rad och sedan en birdie.
Segrade giorde laget Monica M.gnus-son, Lena Lindstrand och Birgitta Äberg med 66 slag brutto.

Vid middagen berättade Annie
mycket underhåIlande om hur det
var då, och vad som har hänt inom
damgolfen under åren. Bl a om när
nymodigheten klubbhcp började inftiras f?ir damer. Alla var ju vana att
när man började spela golf så sattes
man på hcp 36 direkt. Vid ett besök
på en golfklubb studeras en hcptavla, och Annie med säIlskap kunde
läsa - Svea Svensson 52, Elsa Olsson 46 etc, och säIlskapet konstaterade att det var en underlig klubb
som satte ut damernas ålder på en
tavla.
Vi är stolta och glada att ha vår
elitdam (elitmärke nr 25) hos oss,
som har gjort så mycket ftir damgolfen på Rya under åren.
För övrigt har årets damtävlingar
avslutats den 12 oktober med lunch
och efterftiljande 20 hembakade tårtor. Vi håller fast vid vår "tradition"
att alla som har sänkt sitt hcp bakar

Vinnaren au Annies

CuP,

Ingrid Axelsson

en tårta till någon av våra avslutningar. Det är lika onyttigt som
gott.

Vid avslutningen delades också
våra vandringspris ut.
Annies Cup vanns av Ingrid Axelsson över Ylva Eriksson med U0.
I Indras Cup segrade vår nya sekreterare i damkommittdn Maret
Remmelgas över Ingrid Axelsson,
men fiirst på 19:e hålet. Det var nära Grand Slam ftir Ingrid. Margit
Bergengrens hederspris togs hem av
Gerd Sandberg med magnifrka 64
netto.
Vid avslutningen (inkl. tårtor) i
somras spelades om Est6e Lauder.
Parfymeri Electas v-pris,

som

vanns av Birgitta Johansson.
Vi lägger nu damgolfen i ide under vintern men ser fram emot nästa års gröna fairways med många

Vinnaren au Indras Cup,
Maret Remmelgas

bra resultat

:

tårtor och trevliga

rundor.

Christina Rodman

OLDBOYS RAPPORT

I nr 2l8L av Drivern

fanns en rapport över seriernas utveckling i Skåne och den avslutades med förhoppningen, att vårt oldboyslag skulle
hålla sig kvar i Div 1. Denna fiirhoppning grusades ej, och med 15
712 poäng frck Rya spela i Div 1
också under t982. Slutställningen i
serien blev:
Mölle 40 poäng, Flommen 31, Båstad 24 L 12, Rya L5 L 12, Falsterbo
13, Trelleborg 8.
De båda sistnämnda lagen flyttades ner till Div II och ersattes av
Landskrona och Ljunghusen.
Även under 1981 blev Stig Svens-

son Ryas bäste poängplockare. 3
man får räknas i varje lag och om

i laget 3 poäng,
tredje 1, samlade Stig
ihop hela 15 Il2 poäng. Närmast
fiiljde Clifford Yngr6n med 5Il2 oc}r
tredje och fiärde platserna delades
mellan Gösta Bogren och Bertil
Ewald med 5 poäng vardera.
Om 1981 var relativt lyckosamt
ftir våra oldboys, måste vi tyvärr
konstatera, att laget i år misslyckades i sina ansträngningar att håIla
en plats i Div 1. Nästa år blir det
Div II, Norra. Slutställningen i år

man ger fiirste man

andre

2

oc}r^

blev:

Mölle 30 poäng, Flommen 27,
Landskrona 23, Båstad 19 ll2,
Rya 18 Il2,Ljunghusen 14.
6

Nedflyttade blev sålunda Rya och
Ljunghusen med Söderåsen och Österlen som efterträdare. Det bör påpekas, att det var sjätte året i rad
som Mölle belade ftirsta platsen, vilket betyder, att Mölle vunnit alla år
sedan serien startade L977. Men så
har man också hejare som Johny
Andersson, hcp 1 och Sven-Erik
Fridlund, hcp 3, i laget. Anmärkningsvärd är också Landskronas fina placering.
Under tidigare år har Stig Svensson varit vår främste poängplockare
utan konkurrens, men till ftiljd av
diverse krämpor har han i år inte
kunnat göra sig själv full rättvisa,
utan stannat vid blygsamma 7 poäng. I stäIlet har Gösta Bogren visat
lejonklon och uppnått hela 10 poäng. Vi hoppas, att hans nyvunna
form ska stå sig kommande år.
Glädjande nog har Göran Olsson
kunnat delta i tre av matcherna och
med sin låga hcp (3) är han en stor

tillgång, eftersom serien

spelas

open. På sina tre matcher frck Göran ihop hela 8 poäng, dvs två fiirsta
och en andraplacering i laget. Clifford Yngr6n tog fiärdeplatsen med 6
tl2 poäne. Det är nog ingen över-

drift att påstå, att om Göran varit
med alla matcherna, eller om Stig

varit frisk, Rya aldrig behövt ramla
ur Div 1. En extra blomma till Göran ftir att han med sin stationering
i Stockholm gjort dessa uppoffrande
resor f?ir att hjälpa oss i serien!

Nu är alltså våra oldboys tillbaka
i Div II, Norra. Denna serie kommer
att omfatta ftiljande lag: Eslöv, F5,
Kristianstad, Mölle II, Perstorp och
Rya. Preliminära speldagar har
fastställts till: 5/5 Kristianstad, 19/
5 Rya, 2/6 Perstorp, 16/6 Eslöv, 18/8
MölIe och U9 F5 (I-,jungbyhed). Med
den rutin vi skaffat oss i Div 1 och
den allmänna spelstyrka vårt lag
besitter, får sejouren i Div II endast
bli ettårig. Det tummar vi på.
Låt oss övergå till Veteranserien.
vi i norra serien, som
skulle ha bestått av 5 lag, men Båstad hoppade av i sista stund, då
man ej lyckades skrapa ihop något
lag. Båstad har visserligen goda veteraner, men dessa behövdes i oldboyslaget. Övriga fyra lag inbjöds dock
att spela en omgång i Båstad, varftir
totalt fem omgångar kom att genomftiras. Slutställningen blev:
1981 spelade

MölIe 25 poäng, Barsebäck 13,
Rya 11, Söderåsen 6

h
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"Good Lord, Brinkley... What would
become of us if this car broke down?"

Mölle 48 ll2 poäng, Flommen 46,
Rya 35 Ll2,Ljunghusen 25 Il2, Barsebäck 17, Lund I5 Ll2 och Trelleborg 15.
De båda sistnämnda flyttas ner och
ersättes av Båstad och Falsterbo.
Mölle lever stort på Torsten Bunke

Ryas främste poängplockare inom
laget blev Tage Ericsson I0 ll2 poäng, Ernst Sjunnesson 9 och Folke
Mandahl 3I12. I sammanhanget
ska nämnas Ernsts fina prestation i
Trelleborg, där han noterade bästa
bruttoscore, 83 slag, trots att det var
ftirsta gången han spelade där.
1982 ändrades seriesystemet ftir
veteraner till en grupp i Div l med 7
lag och en i Div II med 6. Rya ftirdes
till 1:an, där det gått hyggligt ftir oss
och vi har utan svårighet kunnat
hävda en tredjeplats. SlutstäIlningen efter de 7 omgångarna:

och Flommen har Valter Almkvist,
svensk veteranmästare 1981.
Främsta poängplockare på tidiga-

re nämnt beräkningssätt har fiir

Rya varit Tage Ericsson 14 poäng,
Ernst Sjunnesson 11, Malte Olsson
7 och Kurt Hagström 5. Nästa år
vill väl NiIs Hoff med sin relativt
Iåga hcp inta en plats bland våra
bästa poängplockare.
Preliminärt har ftiljande speldagar fastställts ftir 1984 års Veteranserie: 5/5 Flommen, 19/5 Barsebäck,
216Bästad, 16/6 Mölle, 18/8 Falsterbo, 1/9 Ljunghusen och 15/9 Rva.

FEL -ANSER BOWALL!!!
Den världsberömde flygkaptenen
tillika Rya-medlemmen Arne Bowall går till skarpt angrepp mot
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Skåne fiir oldboys
och veteraner har utvecklats explosionsartat. Det började med 16 lag
L977 och nu är vi uppe i 50 lag,
ftirdelade som f?iljer:
Yngre oldboys 4 lag i Div 1, 3 lag i
Seriesystemet

Div

II

Oldboys 6 lag
8

i Div L,12las i Div II

ktering

O Produktutvec*ling

Geoteknik
O Grundförsärkning
O Kostnadsberäkning

byggproiektering

o

U2-AW

och 11 lag i Div III
Veteraner T Iag i Div

l och T lagi
Div II.
Gösta Fälth, Söderåsen, har varit
den drivande kraften i denna utveckling, varftir vi är honom stort
tack skyldiga .
T.E_n.

Driverns något oftirsiktiga uttalande i sitt fiirra nummer om att det
skulle vara svårt att göra Hole-inone. Såsom alla trogna Drivernläsare, i likhet med alla dylika Bangkok
Post-readers, väl känner till, lyckades ju denne Bowall tidigare detta
är att på nya Thai Country Club, 6:e
hålet (vilket lär vara ganska lätt,
har red. hört) med ett enda slag ftirpassa bollen i håI. Vår asiatiska kollega nämnde även, att detta ingalunda var Bowalls ftirsta, utan fast
mer andra lyckoslag. Drivern ber
härmed om ursäkt ftir sin knapphändiga information i saken.
Nu är det emellertid inte nog
med detta, ty, som Bowall mycket
riktigt menar, TVÄ holes-in-one (eller ska det heta holes-in-two?), det
kan ju vara rena rötan och det kan
ftirmodligen vilken amatör som
helst lyckas med, men, som Bowall
tillägger, TRE (!) holes-in-three (?)
det fordrar SKICKLIGHET (och här
är red fullständigt överens med Bowall).
Från det ena tiII det andra vill vi,
när vi ändå nämner Arne Bowalls
namn, meddela dom senast gjorda
hole-in-one-arna:

519 på hål nr 2 Arne Bowall
I9l9 på hål nr 2 Margit Danielsson

Drivern gratulerar!

Kanske någon annan Rya-medlem
gjort såna härninga slumpaskottx)
nån stans ute i världen? Skriv då till
oss och ni får ett ftirnämt omnämnande!

Utan att ha sett det med

egna

ögon, men väl hört vrålet, kan undertecknad sålunda intyga ett annat hole-in-one, och detta var, helt i
överensstämmelse med ovanstående

resonemätrg, det ftirsta, nämligen
det som den

ll4 pä hål nr 5 på Paradoren (Torremolinos) Lars Carlsson, gjorde.
x)

nämnda beteckning syftar natur-

ligtvis icke på A. Bowalls presta-

tion.
Avslutningsvis ska bara, vilket vi
heligt lovat, meddelas, att birdie
(alltså ett bättre än idealresultatet)
gjordes den 3/10 på håt nr 1 av Driverns tryckare Gunnar Ljungberg.
Red.
9

Elitserien L982
Division 21983
Elitserien 1984
Ni har redan läst resultaten i tidningen. Rya missade att stanna
kvar
om

i Elitserien

vi

med ett slag även
lyckades knappa in hela nit-

ton slag. Jag kan som lagkapten
räkna upp många tillftillen under
spelet där vi kunnat minska antalet

slag med ett, men det skall jag inte
göra.

Regler

i Norrland är tyvärr något

ftir sig. Kommentarer som räddade
Söderhamn kvar: De här stenarna
skulle varit bortforslade, så vi får
droppa ftir mark under arbete. (Nästa dag fanns blåa pinnar runt områ-

det.) Här måste jag få droppa, ftir
här har ju alla kört med sina vagnar. (Självklar dropp "Norrländsk".)

Samtliga i vårt lag spelade bra,
det säger ju också resultatet. Om vi
börjar med foursome 151 slag delad
fiärde plac. och sista dagens singel
306 slag tredje plac.
Lagmedlemmarna har efter detta

lovat att vi vinner division 2 nästa
år och är tillbaka i Elitserien 1984.

Sista putten augjorde

Hur skall vi då klara detta?:
1. Genom mera spel och tävlingar
på andra banor.

2. Utbyte av erfarenheter med Jimmy Grant både på banan och utanfiir.

3. Att vi får en bra inomhuslokal
där träning kan ske under vinterhalvåret.

4. Använda oss av våra spelande
pro OIle Dahlgren, Jan Rube och
vår nya fr o m 1983 Göran
Knutsson i diskussioner, speIuppläggning och annat.
5. Att vi träffas regelbundet under
olika former. Utav detta får vi
fram en bättre laganda.

Det mest positiva är att vi i Rya
under året fått fram många duktiga
juniorer, som knackar på dörren till
elitsatsningen på Rya.

Hälsningar från lagkaptenen ftir
Ryas Divisions II lag

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

bland våra många olika
hemtextilier.
Södergatan 20, Helsingborg
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FÄRGMAKARNA 1982

StiS-BjArn Lundström

sl(ut
PLAST
HUSET
Tel.

O42

-

14 29 24

Det blev ett mycket stort startfält i
årets matchtävling "Färgmakarna".
Förra årets segrare och årets favoriter ftirsvann under den vackra sommaren. I kvartsfinalerna gick Linanders vidare genom seger över
Åströms med 1/0. Paret Hindemith
slog Palmgrens med 5/3, medan Bowalls klarade av Thomassons med
2ll oc}:. Dahlgrens vann över Mårtenssons med 514.
Semifrnalerna vanns av Hindemiths, som i invand stil tog segern
på 15:e, denna gång mot Linanders
med 4/3 och Dahlgrens, som fått frnt
flyt i spelet och slog Bowalls med
312.

Finalrundan såg ett tag ut att
helt sluta i Hindemiths favör - dom

var 4 upp efter 12:e hålet - men med
driven i rosorna på 15:e gav dom
Dahlgrens chansen till upphämtning och på sista green 1åg paren
Iika. Olles fyrametersputt trillade
efter viss tvekan i håIet och plötsligt
blev Stephans f d vinstputt på cirka
en meter väldigt lång. TilI skillnad
från Olles stannade denna retfullt
kvar på hålkanten och makarna

Dahlgren stod som segrare av årets
Färgmakarna.
Resultat
1. Monica & Olle Dahlgren
2. E'wy & Stephan Hindemith
3. Wera & Arne Bowall
Brita & Curt Linander.

Inteckning 1981 Anita

&

Lars

Carlsson.

RESULTAT ELITSERIEN 1982
Jönköping
Landskrona GK
Jönköping GK
Agesta GK
Linköping GK
Albatross GK
Karlstad GK
Västerås GK
Gävle GK
Göteborgs GK
Söderhamns GK
Delsjö GK
Rya GK
Lunds akad. GK
Katrineholm GK
Sollentuna GK

Söderhamn Totalt

729

745

1475

731

752

728

78

741

760

766
765
769

1483
1486
1507
1 523
1 529

752

782

1

748

790

1

761
776
760
78'l

778

1

7g
767

780

78

534

773
790

538
539
1549
1 550

770

1

805

1

559

794

1

561

787

1

567

551

ll

JUNIOR - UPPSLAGET
Juniorernas trtining auslutades i å.r tidigare iin ftregående å,r, beroende på. att trtiningen ftr Jimmy kom igå,ng
tidigare. Aktiuiteterna hq,r liksom tidigare uarit uppdelade på tre grupper, men ui har fått nya ledare. För juniorerna suarar Lurs Ekolin, ftr miniorerna Lilian Persson
och Mona Lindborg samt ftr knattarnu Lena Jönsson.
Dessutom har ett stort antal ftröldrar stiillt upp sonx
gruppledare uid trtining samt sorn chaufftrer till uå,ra
bortamatcher.

Juniorerna
Dessa har i år spelat i högsta serien,
men hade tyvärr ingen större lycka

till att ta steget ner igen. Misslyckandet beror
till en del på att vi inte kunnat spela
med bästa spelarna, då dessa pga
sommararbete ej kunnat ta ledigt.
Nu hoppas vi, att man nästa säsong
med sig, utan det blev

lägger speldagarna till lördagarna,
så det inte ska behöva bli problem
med att få med bästa laget.

Miniorerna
Till Foursome-ligan frck dessa en ny
lagledare. Det var Christer Wåhlstedt som tog på sig det svårajobbet.

Och det gick bra ftir Christer och
hans spelare. De lyckades i hård
konkurrens ta sig till finalomgångarna som spelades i Kristianstad,
där det till sist blev en tredjeplats,
men med snudd på vinst.

Knattarna
Liksom i fioI spelade knattarna i

den s k Knatteligan och även i år
var Per Jerlebo lagledare. Dom hade
en vinst från i fiol att ftirsvara, när
12

Ryas Internationella Juniortäv ling
Tävlingen genomftirdes under
mycket fina ftirhållande. Kanske
var det ett par grader fiir varmt fiir
en del, men 37 par ställde upp. Vi
hoppades att fiolårsvinnarna Peter
och Mats skulle kunnat ftirsvara sin

.f

seger. Det gick nu inte, utan segern
gick till syskonparet Pia och Patrik
Carlsson från Barsebäck. Tävling
och prisbord fick stort beröm från
deltagarna.

AerLingus
Vi skickade ett lag till årets upplaga
fiir Aer-Lingus, som gick i Katrine-

slutspelet drogs ihop på Perstorps
bana. Och det lyckades även i år fiir
våra duktiga knattar att ta hem segern.

holm. Laget bestod av Carl-Magnus
Strömberg, Peter Bäckbom samt Peter Svallin. De placerade sig på 4:e
plats.

Colgate Cup
regionsfinalen, som spelades i
Kristianstad, hade vi 9 spelare med.
Av dessa gick2 vidare till Riksfrnalen i Borås, nämligen Eva Kruuse
och Dick Palm6r. För Evas del var
det fiärde gången som hon var i final
och har en seger i yngsta klassen.
Tävlingen spelades i ett väder med
rnycket blåst och tidvis mycket kraftiga regnskurar. Eva vann sin klass
efter att ha legat på delad 4:e plats
efter de ftirsta nio hålen, medan
Dick blev 6:a i sin klass. Vi gratulerar båda.

I

UTVIKNINGSPREMIÄR
En proffsig produkt, eller hur?

Juniorernas Eclectic
Som ni vet, har tävlingen pågått under hela sommaren och ftirsta priset

vanligt har våra juniorer placeprislistorna.
Nämnas kan Peter Svallins seger i
en stor 72 hålstävling i Tylösand
samt Peter Bäckboms vinst i Vårpokalen i Båstad. Den sistnämnde har
ftir övrigt i år fått scr och varit uttagen i juniorlandslaget.

till Timmendorf ftir 2
personer. Sammanlagt såldes det
104 kort, men endast 45 kort med 5
spelade ronder hade lämnats in. Vi
hoppas, att det kan bli lite bättre
var en resa

Individuellt
Som

rat sig långt fram i

Fjolårsuinnarnq, i Ryas int. juninrtiiul., Mats Nilsson och Peter Btickbom, kunde inte forsuara sin titel.
(foto Elis Nilsson

il

nästa år.
I

Vann gjorde Lars Ekolin på

57

slag netto. Grattis!

Carl-Johan Kruuse.
l3

CHIP AND RUN...

Hölsnirug frå,n Viueka

Rökförbud
Till min stora ftirvåning har jag i
en svensk tidning, funnit
en notis som lyder:

nöxnnn PRoTEsTERAR
GOLF: Ett rökftrbud under de
öppna Holltindska golfmiisterskapen har utlöst en storm
bland de Brittiska spelarna.
Ungefar en tredjedel au de 40
engelska spelarna brukur röka
under spelet.
Rökforbudet har inftrts på
grund au brandrisken i det tor-

ru uödret.
- Det borde kunna göras undantag ftr spelarna, tych,er en
au de biista engelska spelarna,
Bill Longmuir. Jag brukar röha en cigarett per hå,l och kan
inte spela utan.

Enligt min åsikt en skrämmande
upplysning. Jag fiir min del anser, att ftirbud fiir spelare att röka
under alla större tävlingar i Sverige skulle inftiras.

Det är en styggelse att se en
elitgolfare kasta en cigarrett, innan han går in på green och sedan ta upp den igen, när han
kommer tillbaka. Golfftirbundet
har efter påstötningar haft saken

till diskussion, men inte vågat inftira ftirbud. Mycket svagt.
Hugo Huldt
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JULBORD
& JULREA
*****
t4

*****
Den 5 oc};, 12 december serveras julbord på klubben ftir 85:- kr. (Barn
under 12 är 1/2 priset).
Videofilm ftir barn.
Samtidigt har Jimmy julrea i shopen,30Vo på alla varor.
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Från arbetet
med hål nr
12 ochL4

Peter Bäckbom
i landslaget!
Driuern får rapport.
Fredagen den 9 juli samlas laget
klockan 20 i Malmö fiir att åka till
Tyskland och spela EM ftir yngre juniorer (upp tiII 18 år). Laget bestod
av Svanstedt, Krantz, Lindgren,
Parnevik och undertecknad. Vi var
ute i god tid innan tävlingsdagarna
och hann spela flera träningsrundor
på den trånga Frankfurtbanan.
På onsdagen var det dags ftir kvalet, i vilket 16 nationer deltog. Detta
spelades som slagtävling, medan
man sen övergick till matchspel.
Jag gick ut som ftirste svensk och
det kändes ordentligt nervöst, eftersom jag bara representerat Sverige
en gång tidigare (det var veckan innan i SKLM, Skandinaviskt Lagmästerskap). Det syntes tydligt, att
jag var nervös. Sex över par efter tio
spelade hål speglade väI, hur det
kändes. Men jag hade hela tiden
tanken att inte ge upp.Dom återstående hålen gick jag ett under par
och kom därmed in på ftir mig godkända 77 sIag. Det övriga laget spelade också bra och vi kvalade in som
andra nation efter Spanien.
I fiirsta matchen blev det en på
pappret bekväm seger, 5-2 mot
Tyskland.J^g vann min singel, men
ftirlorade foursomen med 1/0.
Semifrnalen mot Wales blev en
riktig rysare. Jag trodde jag gick
mot en säker seger på artonde hålet,
ett par fyra. Walesaren låg på tre
slag 7 meter från hål och jag hade
bara en halvannanmeters-putt. Men

han sänkte och jag missade! 3-3 i
matcher och hoppet stod till lille
Svanstedt. Denne var all square efter 18 och det blev sudden death.
Jag var helt ifrån m_rg. S_kulle min
miss vara avgörande? Svaret lät
dröja på sig över en timme, innan
Tomas Svanstedt kunde vinna på
fiärde extrahålet och därmed säkra
en svensk frnalplats.
I frnalen mot Italien stod det 1-1
efter foursomespelet, men i singlarna gick det lite trögare. Visserligen
vann jag min match efter att ha vant 4 upp efter nio hål och Lindgren
sin på 19:e, men tyvärr räckte det

inte. Det blev italiensk vinst med

4-3'

Peter
t7

Riksmåsterskapen 1982 hur skötte sig Rya-spelarna?

Arttligen

sområdet.

l8

säger fiirmodli-

gen BertilSvensson och hans medhjälpare när vi nu har påbörjat tillbyggnad av maskinhuset. Inte ftir
att de någonsin har klagat på ftirhåIlandena. I alla år har de fått nöja
sig med en gammal arbetsbod som
personrum och varit utan tvättrum
och toalett på arbetsplatsen. Ett
åläggande från Yrkesinspektionen

Årets olika Riksmästerskap höll till
i Mellansverige. Det har ju varit så
de senaste åren att de olika tävlingarna gått på närliggande banor, i
fiol i Skåne, året innan i GöteborgNågra, men fiirvånansvärt få ändå, från Rya deltog i år och några
skötte sig med största ära. Allra
bäst gick det ftir vår nye Pro, som
tillsammans med sonen John vann
RM fiir Far & son i Ätvidaberg!
Grattis Jimmy och John! Deras resultat var I45 (70+ 75). Sture
CA{GK) och Ulf Jagdus höIl sig väl
framme och blev 2L:apar på 160. På
80:e plats kom Lasse och Anders
Carlsson, vilka hade 168 och på
L25:e Carsten och Jens Magnusson
rned L74, endast ett slag bättre än
Leif och Carl-Magnus Strömberg,
som blev I27:a. Lasse Olsson med
sonen Jan kom in med 181 och stannade därmed pä I47:e plats.
En annan framskjuten placering
frck Giiran Olsson, som i Oldboystävlingen belade en fin femteplats,
endast ett slag efter Sven-Erik
Friedlund från Mölle. Görans resultat var 310 (77+78+76+79). I detta
sammanhang kan det nämnas att
tre gamla Vikenbor frck representera Sverige i Oldboys-VM i USA; det
var fiirutom fyran Sven-Erik
Friedlund, dennes svåger Johny Andersson och Jan Olofsson, vilka blev
tvåa, resp trea.
I Katrineholm spelades Mor &
dotter och där hedrade Irene och Camilla Kruuse sin hemmaklubb genom att lägga sig på 17:e plats, vilket vi tycker är bra, men som dom
själva var långt ifrån nöjda med. Vi

-

har varit en tidsfråga

- Vasatorp
frck 1981.
En del maskiner har av platsbrist
måst vinterftirvaras hos vår granne,
Åke Larsson.
Som alla ftirstår är utbyggnaden
en högst angelägen satsning. Men
den kostar många slantar
227.000:--. Och då har vi ändå fått
ftirmånliga villkor från entreprenören, Byggnads AB John Mattson.

Vinnarna i Far & son, Jimmy och John
i deras typiska foursome-utrust-

Grant
nlng.

kan ftirstä, att Irene var lite besviken, eftersom hon på träningen dagen innan spelat så bra att hon
sänkts till 10.
Rya hade också en representant i
Norrköping, där Yngre oldboys avgjordes. Här gick Leif Alfredsson på
327 (80+84+84+79), en score som
gav honom en 39:e placering. Myc-

ket bra gjort, Leif'!
På Arila kämpade de äldste, Veteranerna. Från Rya deltog Yngve
Friberg och även han giorde mycket
bra ifrån sig. Med sina 193 (95+98)
frck han 59:e plats och det är ju nästan bland bästa tredjedelen. Det kan
man.gott vara stolt över.
I Akta-make-RM i Södertälje hade vi bara med fyra par i år, vilket
är ovanligt lite. Bäst bland Rya-paren blev Sonia och Rolf Sundström
med sin 46:e plats med 176 (89+87).
Monica och Carsten Magnussonm
blev 81:a med 183 (92+91) och Eivor
och Arne Härner I2I:a (101+89),
medan Ingrid och Äke Björnör bröt
efter ftirsta ronden.
AH

,

i

\,/

l€-A

T*'^/:n^$D B\ :EKnöJ A-fr ?ÄS \-@
qo.,{o
l}rGo.I-l3sr \ \:ocK. ccH (sr

i,ir+i
?LAIT

4z

p61 sloe.

l9

L
GOLFKRYSSET 4/82

Vågrätt

1.

Lodrätt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
15.

17.

21.
26.
27.

28.
29.
31.
33.

35.

37.
38.
42.

4.

47.
48.
51.

52.
53.

il.

Kan ge fult ärr
Plötsliga
Lite klumpig eller På lek
Färg som saknas På Paljetten
Stinker
Samt
Danspalats på bygden
Slår av
Stod mången vid vår puttinggreen
Betydligt tjusigare än vanlig låda
Lyrisk rad
Prisvärt
Min Driver och din
Känd brunn
Svansjön, nej, tvärtom.
Snaft förestående
Sysslar med urkunder
Sådana spelare måste släppa igenom
Ett alternativ
Forum Romanum
Master-arrangör
Djävulsk stackare
Kan kant
Hjälper
Mästerskapsbana i Skottland
Vattendrag i skol-ramsa
Pliktslag
Utländsh område
Mycket ovanligt i korsord
Villande ivisa
Lopp

,

I

I

a:L

t3

Måttligt

32. Vatten utanför våra gränser
u. lngen "drake" precis

$o

Dom går på vattnet
Sydländsk mamma i utrop
40. Så litet, så litet, så litet
41. Tillhör spinnsidan
43. T.h. om 2:an
Lär vara fromma, men knappast religiösa
45. Utför
46. Kanske tävling i golf
49. Sades förr vara mördande
50. Säker på 78-rundor
55. Gör gambler
56. Den förekommer både för svin och gök.
36.
39.
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Vinnare till Golfkrysset 3/82 blev Bengt Wigart S:r.
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Lösningen inskickas till Arne Härner, Hästmöllegränden 48,252 20 HBG senast den 15 dec. Som
alla väl vet vid det här laget, står Jimmy för priset, ett dussin bollar.
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Telefon 042-12 61 -)
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En speciell sorts damdagar

10. Granne
13. Dess botten är slät
14. Kreation
16. Nedslående som ger nedslående resultat
18. F.d. Rya-kändis
19. Brittisk vändning
20. För synbar bättring
22. Heter numera "sysselsättningsobenägna"
23. Snett uppåt höger
25. Kan leda till lätt sjukdom
28. Ett utåtriktat jobb
30.
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RESULTATBORSEN

JEDE-MATIC
för problemfri
pausdryckservering
Med en JEDE-MATIC är det aldrig något problem om vem som skall koka
kaffet, på 5 sekunder serveras Kaffe Te - Choklad eller varför inte Köttbuljong!

JEDE-MATIC kostar bara 395;- exkl

tunkab

moms.

trl

Ring till Thorbjörn Widerberg på funkab

så får Du prova en JEDE-MATIC un-

Hälsovägen 29

der en vecka.

25238 HELSINGBORG

17 17

67,5
70,0
71,5

2. Birgitta & Tord

3. Brita & Curt

Bergsten
Linander

23-2517 JSM,72 hål slagtävling
1. Magnus Persson LaGK 73 70
2. Ult Nilsson
LjGK 75 72

68
69
3. John Lindberg AgGK 73 74 70
4. Mikael Kranz VIGK 75 71 72

5. Carl-Magnus

Strömberg

70 75 70 74 289
6. Toni Lundahl LidGK 71 73 74 71 289
RvaGK

1/8 Ryas Open

1. L. Nilsson, A.Forsell

G.Liljeström
J.örnberg, K.Svensson
3. M.Engberg, L.Engberg
H Engberg, F.Engberg
2.

B.Svensson,

3.

AIYIff OIJOF
lr

I(OKE;T

p.

121

p.

118

p.

LjGK/FIGK 148

P.Wiberg/P.Wiberg

LAGK 148
67

2. Rickard Köhnke
3. Brita Linander
4. Anders Winnerstam
5. Göran

67
67
68
68

Månsson

visning och försäljning

Sniclsarboden
29 87

58

2. Wera & Arne Bowall
3. Doris & Benny Rosenblom
4. lngrid & Stefan Lind6n
5. Laila & Kjell-Ake Mårtensson

373471p

33 37 70
31 38 69
31 38 69

p
p
p

1. Lars & Patrik Ekolin
2. Lena & Jonas Armtoft
3. Gerd & Jan Sandberg
4. Anne & Hans Frohlundh
5. Henning & Jens Friis-Hansen

KM Herrar
1. Göran Knutsson
2. Carl-Magnus Strömberg
3. Peter Bäckbom
4. Ulf Jagöus
5. Mats Nilsson

86 96

519 KM Juniorer, pojkar

73
75
77
76

158
168
182

1 . Carl-Magnus Strömberg
2. Mats Nilsson
3. John Grant

76 74 150
74 81 155
74 82 156

KM Juniorer, flickor
1. Maria Hedbrandh
2. Christina Jonsson

79 85
91 90

KM Yngre Oldboys
1. Lennart Svensson
2. Lars Ekolin
3. Lennart Engberg

81 80 161
82 80 162
85 79 164

164
181

KM Oldboys

78 82
85 90
83 92

1. Gösta Bogren

z. Ake Björnör
3. Stig Svensson

160
175

175

KM Veteraner
l Ernst Sjunnesson
2.Tage Ericsson

86
B9

Klass A Lagtävlingen
1. MGK

2.

Rya

LaGK ejfullt lag
lndididuellt, 2 bästa scorer
1. Bo Sperling Rya
2. Johny Andersson MGK

72
74
74
76
80 77

147
149
149
149

149

73
73
76
78
76

71 289
72 294
74 301
77 307
77 310

65+71 136
73+68 141

Klass B Lagtävlingen

1. Rya
2. MGK
3. LaGK
lndividuellt, 2 bästa scorer

1. Jens Friis-Hansen

2218 Generationstävling

28,2918

78 80
84 84

1. Viveka Hoff
2. Maria Hedbrandh
3. Cecilia Laurin

Triangelträffen

8/8 Johnnie Walker Cup
1. Karel Matekjka SAGK

15/8 Scandinavian Ferry Lines Cup
1. Margareta & Arne Ström 36 35 71 p

kompl. köf( och maskiner,
luckor till ert gamla kök

16 Hbg Tel 29 84 30'

121

P.Olssom, L-R.Svensson

2. R.Broom6/A.Bengtsson

Fornminnesgoton

71 282
68 284
70 287
69 287

5/8 Ryas lnternationella Juniortävling
1 . P Carlsson/P.Carlsson BGCC 138

Tel. 042-12 60 25

22

Mlddagsf ou rsome slagtävli ng

1. Gunhild & Lars Ekolin

Damer

2. Robert Månsson

RYa

MGK

Klass C Lagtävlingen
1. LaGK
2. MGK
3. Rya
lndividuellt, 2 bästa scorer
1. Bengt Nilsson LaGK
2. lngemar Bengtsson MGK

64+75

139

7',1+70 141

73
69

p-

p.

25,26/9, och 2,3/10 Frigoskandia Cup, match

1. Anders Larsson

2.

3.

Ult Jagöus
lngrid Björnör
Peter Svallin

23

