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Ordforanden har ordet
Sedan sist har det

faktiskt hänt

en

hel del.

Vi har haft årsmöte på

Råå

Wärdshus - ett ganska välbesökt
möte. När det gällde klubbens ekonomi gick diskussionens vågor höga, men styrelsens forslag till budget godkändes trots allt. I efterdyningarna har det hörts ett missnöjt
muller - "vi blev lovade oftirändrade
avgifter när reverserna inf?jrdes..."
Nu är det väl så att Gert Jellnors
uttalande på det aktuella årsmötet
inte finns dokumenterat som något
bindande löfte. I tidevarv som dessa
ges inga ekonomiska långtidsgarantier - endast ftirhoppningar. Ett enkelt räkneexempel ger vid handen
att medlemsavgiften 797I (650:-)
när konsumentprisindex var 236
motsvarar 1974:- enl. 1982 års index
(717). Nu blev avgiften (bara) 1150:, tack vare att vi kunde öka antalet
aktiva medlemmar. Självklart hade
vi inte ftireslagit höjning om vi hade
sett möjligheter att spara på utgifterna.
Ingemar Asplund slutar som intendent efter 10 år. På årsmötet
blev han avtackad med blommor,
presenter och välfortjänt applåd.
Styrelsen hade strax dessfiirinnan
utsett honom till kallad medlem i
klubben som tack f-or plikttrogen
tjänst,
Ingemar kommer ej att få någon
efterträdare. Genom installation av
dator kommer administrationen att
ändra karaktär. Vi minns den siste
intendenten med tacksamhet och
hoppas att få se honom många gång-

er på klubben i sommar!
Martini Cup - Helsingborg Open
arrangeras även i år.
När styrelsen fattade beslutet att
fortsätta var det med viss tvekan.

Förutsättningarna for elittävlingar
i Sverige har nämligen ändrats kapitalt det senaste året. Det finns f n
35 manliga tournament players registrerade i landet. En elittävling
utan proffs är i framtiden otänkbar.
Och konkurrensen hårdnar - i skrivande stund är 15 proffstävlingar
sanktionerade av PGA. För att de
allra bästa skall ställa upp måste
tävlingen ingå i "Order-of-Merit"
vilket f n innebär att prissumman
måste vara minst 100.000:-. Den to'tala omsättningen kan då beräknas
ligga kring 210.000:-. Styrelsen har
därf?ir konstaterat att ett så stort
projekt måste skötas på proffsbasis
och efter rekommendationer har vi
engagerat Lars Wiberg Mediakonsult i Malmö.
Han har i och ftir sig fått en god
start genom att Martini, som tidigare enbart varit engagerade i amatörbiten, nu ställer upp med 50.000:och därmed blir huvudsponsor.

Ur den enskilde medlemmens
synpunkt har en elittävling både
fram- och baksida. En välskött tävling innebär som jag ser det
a) en bra PR ftir klubben (: greenfeegäster)

b) en topptrimmad bana
c) elitgolf på nära håll och
d) en chans for vår hemma-elit att
visa framftitterna.

vi notera
a) att banan stängs ftir vanliga

På minussidan kan

b)

medlemm ar i 3-4 dagar och
att de ideellt arbetande kommittdledamöterna får en stor arbets-

belastning.

Det är en konst att hålla arrangemanget på en sådan nivå att det
inte växer oss över huvudet. Vi vet
inte hur många år vi klarar balansgången. Det beror ytterst på klubbens medlemmar och tävlingens
sponsorer. Hittills har tävlingen inte givit något överskott - vi har varit tacksamma ftir att den gått runt.
Fr o m i år har vi emellertid tänkt
oss ett netto i storleksordningen
15.000:-.

Erfarenheten visar att det är vik-

tigt att tävlingen kommer tidigt på

Vi frirsöker därftir permanenta den i vecka 20. Det betyder
säsongen.

pingstveckan i år och fiir att inte
ftirstöra helgen helt går tävlingen
torsdag-lördag.

I detta sammanhang vill jag påminna om det avtal som vi har med
grannklubbarna - Vasatorp, Mölle
och Landskrona. Alla har en fridag
på de andra banorna. Under Martini
Cups tre dagar kan Du få ta ut ytterligare en fridag på Landskrona.
Du måste emellertid ha handicap.
Vill Du spela ännu mer har Du alltid 10:- rabatt på greenfeen.
Vinterarbetena i klubbhuset har
varit begränsade i år. Omklädningsrummen har fått 3-glasftinster och
samtliga el-radiatorer har bytts ut. I
en f d arbetsbod utanfor klubbhuset
är det tänkt att de olika kommitteerna med tävlingsdito i

spetsen

skall husera.
Denna artikel blev mycket längre
än jag tänkt mig från början. Till
Dig som orkat med till slutet vill jag
säga: Väl mött på Rya! Hoppas att vi
får en trevlig golfsäsong tillsammans!

Jan S ederholm

Om solidaritet
Vid års'mötet den 25 november -82 beslöt

de nörvarunde enhölligt utt instämma i
styrel sens nedun åter givnu uttalande.

"Klubben har fått ett alldeles speciellt

dö

problem.

efiersom våra medarbetare nu börjar bli
allvarligt oroliga för framtiden måste vi
agera och skärpa vår attityd. Varför vänder vissa av våra medlemmar sin egen
klubbs resurser ryggen? Det är inte konstigt om våra medarbetare frågar sig om
deras kompetens inte räcker till. De frågar sig om service och shop inte är tillräcklig och undrar om inte de lektioner
som klubbens egen pro ger är de mest
professionella. Saknas det service på dri-

Inom vissa väsentliga delar av klubbens verksamhet, d v s den som drivs av

Jimmy Grant (främst då drivingrangen
clch shopen) samt restauranten ser man
med viss berättigad oro på framtiden.
Som ni alla säkerligen lagt märke till
har det öppnats en form av golfverksamhet i klubbens omedelbara närhet. Ovningsfdltet är visserligen så kort att det
knappast bör kallas drivingrange. Vid sidan av kolonierna håller man på att anlägga en pitch & putt-bana. Nisse Knutsson,
som driver verksamheten tillsammans
med markägaren, UIf Englund, har sagt
att man nästa år kommer att öppna såväl
shop som restaurant därborta.
Det kan vara av visst intresse att veta

att denna golfanläggning är en fol1d av
tidigare kontroverser mellan Nisse Knutsson å ena sidan och Basse Friberg å den
andra. Det bör understrykas att bakgrunden till att inget samarbete dem emellan
kom till stånd bl a låg i att Nisse inte
kunde acceptera de villkor som erbjöds.

Många medlemmar har uttryckt

sin

forvåning över att klubben inte har agerat
mot den utveckling som har skett. Förklaringen är att klubben inte har några formella möjligheter, eftersom vi i vårt land
har fri rätt till etablering. Detta gäller
självfallet också golfsporten, där det tyvärr inte heller råder något speciellt eller
fbrmellt kompetenskrav för att verka som
instruktör.
Inom styrelsen har vi trott att denna
verksamhet antingen skulle flytta till ett
bättre och lämpligare område eller själv-

v

i

-

och detta tror vi

ngrangen

fortfarande.

Men

?

Faktum är att vi nu anser att vi har en
förstklassig service på Rya. Vi försöker
hålla just den höga standard, som ni med-

lemmar så sent som på förra årsmötet
klart uttalade att vi måste ha.
Rya kommer inte att kunna hålla en
standard som anstår en komplett golfklubb med en konkurrerande verksamhet
så nära på knutarna. Det torde de flesta
medlemmar kunna förstå. Och därför vågar vi kalla det bristande solidaritet mot
klubben och också mot de övriga medlemmarna om man faller undan och använder gammal lojalitet som argument

för att överge klubbens egna

serviceor-

gan.

Vi har vidare noterat att det s k tjuvspelet på banan har ökat, vilket i fortsättningen kommer att medföra ökat behov
av kontroll. För att underlätta denna kom-

mer vi att kräva att alla - både medlemmar och gäster - har med sig ett synligt
bevis på rätten att spela på banan.
Styrelsen kommer alltså att agera med
kraft för att stödja alla våra medarbetare.

tt

Siffror, siffror, siffror... och bokstäver i ett ständigt flöde det är vad
administration är. För att sköta detta flöde snabbare, säkrare och billigare går vi nu över till att använda
datamaskin.

Det frnns många olika maskiner
att välja bland och fiir att fä fram
bästa möjliga maskin och program i
frirhållande till vad vi satsar i pengar har vi tagit hjälp av två Fycket
kunniga "datagolfare" Leif Aström
och Robert Frick. Båda två har sin
dagliga gärning bland datamaskiner och programtillverkning. Robert har bland annat skrivit dataprogram för flera golftävlingar i
Stockholmsområdet.
Vi inleder med att lägga upp hela
medlemsregistret där vi ska få med
allt från avgifter till handicap. Bokfiiring och ordbehandling kommer
också med i starten och forhopp-

ningsvis ska detta till viss del redan
fungera när nu Drivern hamnar i
Din brevlåda. Tävlingsbehandling
kommer också in i datorn, men vi
har satt in det som sista del i den
administrativa uppbyggnaden.
För att starten ska bli lyckad
krävs din medverkan på en punkt
och det är att vi måste få fram Ditt
personnummer. Det används dels
fiir golfftirbundets registrering till
vilka man ska sända tidningen och
dels behövs det i datorn ftir sortering
i äldersgrupper som yngre juniorer,
seniorer osv.
Av erfarenhet från andra klubbar
vet vi att de här uppgifterna är de
som kommer att ta längst tid att få
in och som kan ftirsena vårt arbete.
Så hjälp oss på kansliet med egna
initiativ och meddela familjemedlemmarnas personummer.

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

sr(un
PLAST

Trots att det tir mitt i uintern och snön ligger tjock på'
bå.de fairways och greener, sö. iir han diir, uår greenlzeeper, Bertil Suensson. Vi har stiimt möte klockan 10 och
han har louat bjuda på kaffe. Han iir inte klödd så som
golfarna tir uana att se honom under stisongen. Nu har
han stora ylletröjor och en kraftig skinnjacka, som behöus niir man jobbar ute i -5". Meru annars ö'r han sig lik,
kanshe lite extra uiilkammad m,ed uågorna i eleganta
snirklar. Kanhiinda trod.d.e han, att han skulle bli foto'
graferad.

HUSET

bland våra många olika
hemtextilier.
Södergatan 20,

Bertil Svensson

Helsingborg

Tel.042

-

14 29 24

Vår förste
Bertil är Ryas förste - och hittills
ende greenkeeper. Det började

SKÅTSKÄ
GE}IETTG'UTEBIET

1948, berättar han, då en elgenera-

tor i Ryas klubbhus

(nuvarande

klubbrummet) hade gäLt sönder.

Fotvård
Fina Fötter
Tjärögatan 55, Rydebäck
f el. A42-223500
Fotterapeut Christina Ohlsson
Medlem av Sveriges Fotterapeulers Rikslörbund
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Han arbetade då på Philipssons som
bilmekaniker och skickades ut ftir
att laga motorn. Bertil, "Alis", Ahlström, som var pro, tyckte tydligen,
att hans namne verkade vara en
händig karl och frågade, om han inte ville hjälpa honom på Rya. Eftersom Bertil tidigare sysslat lite med
trädgårdsmästeri och sålunda redan
visste, "att lökarna vill uppåt", som
han uttryckte det, och dessutom inte
hade något emot att byta ut Philipssons gengas-ångor mot Ryas salta
havsbris, så "klippte" (hm) han till.
Och på den vägen är det.
Trots att det bara fanns t håI, alla
nedanftir landborgen, var det jobbigt. Att gå fram och tillbaka över
greenerna med en liten klippare utan motor, krävde sin ork. Och inte
blev det bättre av att man redan
under Bertils forsta Rya-år byggde
till. Det var nuvarande 5:e, 6:e, 7:e
och 16:e hålen, ritade av den kände

golfarkitekten, Rafael Sundblom,
som lades.

- Men fairways

då, hur klipptes

dom? undrar vi.

-

son

Ulf Olsvar banchef och han lånade en

Med häst, svarar Bertil.

häst uppe på Ramlösa gård och den
drog fairwayklipparen.
- Blev det inte märken efter hovarna?
- Nä, det var en sån där häst, som
gick mycket ftirsiktigt, nästan på
hälarna.

Det fanns inte så många golfbanor i

början på 5O-talet, men Weibulls
var på alerten och ordna kurser i
greenkeeping och där har Bertil efter hand fått veta, att inte alla lökar
vill uppåt och att det finns annat än
lökar som vill. Det har blivit lättare,
menar han, att sköta banorna med
alla de fina maskier som nu finns
och de kemiska hjälpmedel, som
håller ogräset borta.
- Förr fick man ligga på knä på
greenerna och dra upp dom ett och
ett.

Som ju alla vet har banan sen inte
bara byggts ut till 18 hål, utan även
lagts om till andra marker och i vin-

ter får den ännu en justering. Bertil
Svensson kan Rya. Han känner jordarna och gräset, han vet var varenda dränering frnns. Jag minns ett av
mina fcirsta år på klubben. Det var
Martini, det var söndag och det var

ösregn. Sjuans green stod plötsligt
under vatten och det fanns inte
längre någon chans for puttning.
Det blev panik. Bertil hämtades.
Han gick ut mitt i vattnet på green,
såg sig omkring. Sen lyfte han sitt
spett och tryckte till. Efter ett par
såna tryck, var det som hade man
dragit ur en propp och vattnet sjönk
undan. Det var då jag gick med i
hans fanklubb.

- Det gäller att veta, var dräneringarna går, sa Bertil. Jag vet det,
fiir jag har ju själv lagt dit dom.
Och nu har han lagt nya borta vid
I2:an och 14:e. Han tror, att banan
ska vinna på ombyggnaden. Särskilt I2:an anser han kommer att
bli ett intressant hål och vad han
menar med "intressant" kan man
ana i det kluriga leendet. Och 14:e
blir svårt, tror han, långt och med
en svårputtad green.

Mycket har ändrats sedan Bertil
vill minnas, att Rya på
den tiden hade runt 300 medlemmar, av vilka de allra flesta kände
varandra väl och även umgicks "privat". Man var mer en stor familj och
klubbandan blomstrade. Framftir
allt, tycker Bertil, verkade det som
om man inte tog golfen så allvarligt
som nu. Man spelade mer match sinsemellan coh tävlandet var inte så
viktigt. Nutidens hårda tävlingsspel ger ett annat rättvisekrav, som
i sig innebär större fordringar på banan. Man begär, att den helst ska
började. Han

vare alla nya hjälpmedel plus att
personalen har utökais. Han har en
heltidsanställd medarbetare, Johnny Hansson året runt och under
högsäsongen anställer man extrafolk. Andå finns det alltid att göra,
alltid något att fiirbättra.
- Kritik tar vi gärna emot och goda tips är välkomna, men tyvårr
finns det också en del kverulanter,
säger Bertil, det har det alltid funnits, men kanske är dom fler nu fiir

tiden!
- Dom säger, att du är envis, är
det sant?
- Om någon vill att jag ska göra
något som jag uet är dömt att misslyckas och jag dessutom fiirstår, att
det blir7o€r som sen får besvär med
att rätta till eländet, då är jag svår
att övertala, det erkänner jag. Och
det ska kanske vi golfare vara glada
{iir.
Bertil Svensson har varit på Rya i
35 år och säger själv, att han trivts
bra. Green-keeper-jobbet är ganska
fritt och Bertil är "ute-människa",
r0

och tycker om naturen. Som med al-

la arbeten, finns det naturligtvis

nackdelar även med detta och kanske skulle vi bortskämda golfare,
när vi på söndagsmorgonen klockan
7 står på green, ibland sända en
tacksam tanke till den som sett till
att den redan är nyklippt!
Om några år blir Bertil pensionerad och vid sidan om jakten, som
alltid varit hans stora fritidsnöje,
ofta då tillsammans med sin ftirsta
bekantskap på Ryu, Ulf Olsson, kan
det månne hända, att han slår sig på
golf?! (Som han faktiskt frck lära sig
av "Alis" fiir många år sen och hade
han inte slutat, då han ungefär spelade på 12-13 i hcp, hade han ftirmodligen blivit scr-spelare, tror
han.) Och visst skulle vi gärna se
Bertil i den rollen på banan, bara
han forst skaffar oss en likvärdig
ersättare i den nuvarande.
Tack f?ir kaffet.
A.H.
II
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HCP-KOMMITTEN
KAIV DU DELA MED DEJ?
Vi har en lång kö för bagskåp. Om
Du har ett skåp, som Du tror att Du
kan dela med någon annan, så hör
av Dig till Bisse på expeditionen.

Vid genomgång av 1982 års hcpkort måste vi återigen konstatera,

att alltftir många inte ftirsvarat sitt
hcp och därftir blivit höjda. Vi tycker, att detta är märkligt med tanke
på att året som gått bjöd på ett underbart golfväder och en golfbana av
högsta klass.

Som synes alltf<ir många!

Tänk på, att det tar ca 4 timmar
att spela 18 håI, men att slå hundra
bollar på drivingrangen går på ca 1
timme! Om du träffar bollen dåligt,
gör ett besök hos Jimmy (obs! icke
betald reklam. red.anm.). Där kan
du få goda tips för bättre golf och
lägre hcp.

De sålunda nödvändiga hcP-höjningarna ftirdelar sig så här:

Damer 1982 43 st 1981 51 st
Herrar 1982 133 st 1981 120 st
Juniorer 1982 32 st 1981 15 st
186 st
208 st

Något som vi däremot kan glädja
åt är att Viveca Hoff blivit Ryas
ftirsta kvinnliga scr-spelare och att
junioren Peter Bäckbom också fått
oss

scr'

Hcp-kommittön
Rune Albihn

Howard, K. Smith bor i Oakharn,
Leicestershire, England. Han har
föresatt sig att stilja golf i Danmark
och Slzåne till engelsmtinnen och
startar på, försök golfresor 1 maj - 11
september.

I Slzåne iir tre banor utualda Falsterbo, Barsebiick och Rya! Deltagarantalet iir begrtinsat till ca 20.
Arrangörerna har uttrycht önskem&l om att några klubbmedlemmar
sttiller upp i en improuisero.d "landskamp". Enligt programmet får ui
besök uaranruan tisdag från den 3
maj. Den som tycker det skulle uara
roligt att representera hlubben kan
anteckna sig på en lista öuer uiirdfolh i expeditionen. Det kan lzanske
bli en nyttig hontaktpunkt för en
Englandsresa!
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HELSINGBORG OPEN
MARTINI CUP 1983
HeO/MC är en av de stora proffstäv-

lingarna i Sverige. Med 120.000:- i
prispengar ingår tävlingen i PGA:s
"Order of merit!" som kvalifrcerande
for VM-deltagande. Detta garanterar det absolut bästa startf?åltet i
HeO/MC och kommer att göra årets
tävling högintressant och spännande också ftir publiken. Därftir ber vi
dig att hjälpa till med reklamsponsoring till HeO/MC. Vi behöver ytterligare några företag som satsar

på reklam och good-will i ett av HeI-

singborgs största sportevenemang
1983!

Kontakta gärna någon av oss i
styrelsen ftir närmare detaljer - det
finns plats både för VlP-sponsorer
(9.800:-) och Pro/Am-sponsorer

(3.000:-). Eller ring vår kontaktman
ftir HeO/MC: Lars Wiberg 040-96 00
34 (bost. 040-60 189) Box 5182,200
72 Malmö, f?ir ytterligare information.
l3

Klubbmatcher

Kotnlhfu,

Lördagen den 2:e oktober hölls den

SPORTSKOR
HAR vl rön

STOR SORTERING

V-rinsat
fir
GHEM-0SE
ua

Cardigan
LAcosTE
stipovers
NU

Helsingör

ELIT/MOTIONS.
LöPNING

nnÅx z-Ån

årliga klubbmatchen for juniorer
mot Helsingörs GK. Det var ett
mycket starkt lag som skulle bjuda
danskarna motstånd. Inte mindre
än 3 spelare är med i Ryas berömda
elitlag. Men låt oss inte förhasta

oss

ftir det skulle nämligen bli tuffare

än väntat. Matchen spelades över 18
håls foursome och 18 håls singel, båda som slagtävling. Som sagt blev
det rätt tufft och redan efter foursomen låg det starka Rya-laget efter
med ca 10 slag. Stämningen var en

smula dämpad under lunchen trots
att maten smakade bra. Jag skulle
väl ana att många satt och grubblade över sina misstag, däribland undertecknad. Det var tydligen rätta
medicinen ftir på eftermiddagen visade sig Ryalaget sig på styva linan.
Laget från östra sidan av sundet
spelade bra och när scorerna lades
ihop var segern ett faktum. Rya hade slagit till igen. En ganska informell prisutdelning hölls och därefter bar det hemåt. Som tillfällig lagledare har jag därmed bara att säga
Tack och bra gjort boys and girls.

*****
Kevinge-Rya
Fredagen den 15 oktober samlades

Rya's absoluta juniorelit vid centralstationen i Helsingborg. Under
den kunniga ledningen av Göran
Knutsson och Anders Carlsson skul-

retefon

042_1261501

llll

_fiItl!T!RNlT1ory+LA

Box 1257
251 12 Helsinqborg
Kullagatan 3

BILTRANSPORTEB

le vi åka till Stockholm och spela

klubbmatch mot Kevinge Gk. Resan
gick fint och alla var i fin trim när vi
på fredagskväilen nådde huvudstaden. Vi omhändertogs och inkvarte-

rades av våra motspelare på ett

Kullagatan

3

Telefon 042-12 61 50
251 12 Helsingborg
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mycket trivsamt sätt.

Lördagen påbörjades

ganska

lugnt eftersom själva tävlandet inte
bö4ade forrän kl 13. Dagens tävIingsform var foursome. Stockholmarna måste ha tjuvtränat denna
nobla spelform fiir något direkt motstånd kunde inte Rya-laget bjuda
på. Vi vann bara 1 st av de 4 matcherna och halvtidsresultatet 3-1
var ett faktum. Den vunna matchen

stod undertecknad och Peter Bäckbom ftir. På lördagskvällen firade
Kevinge Gk sitt 50-års jubileum och
Rya-laget var inbjudna till detta
evenemang. Men eftersom singelspelet började redan kl 09.00 morgonen därpå så blev det inte så sent på
kvällen. På så vis var det ett ganska
piggt och utvilat gäng som gav sig i
kast med Stockholmarna. Rya-spelarna vann match efter match och
efter ordinarie matcher var ställningen 6-6. Ett Sudden-death omspel fick tillgripas och där råkade
undertecknad utses till Ryas representant. För att göra en lång historia kort så forlorade jag på andra
omspelshålet. Det var i och fcir sig
synd, men det var ändå en resa man
sent kommer att glömma.

Golfhalsning
C-M Strömberg
l5

En särpräglad golfrunda
Jag lade -ig tidigt kvällen ftire.

I

NTERNATION ELL TRAI LERTRAFI K
Tel. 042.12 01 OO o Teler 725OO

ER.T. TRAII.ER & SPEDITPI{ AB

Landskronavägen 18, Box 5053, 25005 Helsingborg

l6

Vad gör man inte när man skall ut
på en morgontidig runda och man
vet att formen är god nog for en
hygglig serie. Mina kamrater och
jag skulle tävla. Ingen större tävling utan en sådan där intim, Ni vet,
där äran inom den egna bollen och
segerölet efteråt betyder mer än en
god placering totalt.
Klockan väckte mig på utsatt tid
och snart var jag iväg. Ja, Ni vet
själva hur lätt ä"t'ar at"t komma upp
och ordna till sig i sådana här sammanhang.
Vi spelade på Rya och hade snart
nått fram till nionde hålet, ett par
4-hål med en högt och mycket vackert belägen lutande green. Greenen
är väl bevakad av en framf?irliggande bunker, men också omsluten av
täta snår och annat elände som definitivt inte erbjuder något framgångsrikt inspel.
Jag låg hyggligt till. Bäst efter
nio hål innebär alltid positiva antydningar från kamraterna och ett
och annat erkännande. Då detta bl a
höjer självkänslan och därmed påverkar det kommande spelet är en
etappseger efter nian något som
man alltid strävar efter. Följaktligen koncentrerade jag mig extra noga på utslaget denna gång. Nu skulle jag slå långt.
Ja, det gick som det gick, det har
Ni redan ftirstått. Efter andra slaget, bollen låg faktiskt spelbart placerad i ruffen, frågade en av mina
kamrater mig om jag var ute efter

någon slags längdrekord med torv.

De andra båda beundrade diskret
utsikten över Öresund.
, Infiir tredje slaget hade jag mina
känslor under kontroll. Jag hade i
alla fall kommit en bit på väg och en
sjua var lagom för att gå in. En liten

hook medfcirde nedslag till vänster
på greenen. Och naturligtvis - en av
dessa oftirklarliga studsar som dessutom alltid går åt fel håll, ftirpassade bollen i en (det får jag väl medge)
elegant båge rakt ut i vildmarken.
_ Jug fann bollen, visst gjorde jag
det. Prydligt låg den där och lyitä
mot den mörka bakgrunden. Just
inget gräs och fri linje till hålet. Atlt
var bra om det nu inte varit ftir busken. En stor taggig buske bredde ut
sig över alltsammans.
Inom mig hände
en och samma gån
jag funderade öve
bära mig åt för at
ationen räknade jag ut att jag maximalt hade två slag på mig for att ta
hem etappsegern. Kamraternas
kommentarer om jag nu skulle missa en given seger ville jag inte ens
tänka på. Och hur skulle fortsättningen bli? Ja, Ni ftirstår säkert hur
jag kände det i det läget.

att

se framfor Er de spelare som liksom sniglar kryper på greenen fti4e
t7

Er då också att de i
liggande ställning tar sin Putter
men vänder den och istället använder skaftet som kö cch s.a.s. stöter
bollen i hål. Detta kanske skulle se

en putt. Tänk

sade en kvinnlig röst som jag så
småningom kände igen som min
hustrus, så där kan Du väl inte ligga.

Sällan har jag varit så nära att
fattningen som den gången,
tappa
än mer imponerande ut.
Alltnog, min lysande id6 var att men någonstans i mitt inre började
stöta bollen mot hålet från läget un- jag också fundera över hur jag låg.
der busken. Regelboken ägnade jag När så min hustru frågade om jag
inte en tanke. Jag fick krypa in bak- inte skulle gå upp och spela golf haifrån for att inte riskera rubba bol- de jag situationen helt klar for mig.
len. Det var besvärligt och trångt Något snopen men med en känsla av
och framftir allt var det mörkt. Det lättnad kröp jag fram under täcket.
Mina blandade känslor ftirbyttes
intrycket hade jag inte haft innan.
ganska
snart mot glada forväntytterligare
lite
Jag fiirsökte ta mig
längre fram när någon högg tag i ningar infor dagens runda. En bemin fot. Det skall erkännas att j.ag stämd känsla sa mig att det skulle
blev arg, alldeles våldsamt arg. An gå bra. Jag visste i varje fall vad jag
värre blev det när någon frågade skulle undvika på nionde hålet.
vad jag gjode där, precis som om det Golf är känslor!
inte skulle framgå av situationen.
Bilty
Vad sysslar Du med egentligen,

MITRA

MISR TRADING AB
DRIV}NN

c/o Rya Golfklubb

Cairo

HELSINGBORG. Sweden

VIA

Dec

11tIl- 1982.

KURIR.

Kara ( -e

) Redaktionsl-edningen,

Var stolthet hade sa nar forhlndrat oss att delge Rr pressuppgifter
1 kanda egyptlska tidningar, men hall tl1Igodo.
Notary lYanslator har statt for oversattningen.
ttalsningar

med svlng

Ingvar

'lom

(Copyright erlagd.r, kvj-tto uppvisas efter anfordran)
RYA Cmrs STORSTA INTERNATIONEILA !'hA

UGANG.

I den storinternatlonella tavllngen

CAIRO PYRAMI|AL OfEN

mottes tva RYA-spel-are 1 finalen, Ingvar Linfelt och tom
med en del av den begeistrade publiken).

.uorglin(pa bilden

havdade lvlr lngvar segarn,
Deligt gangse(St Andrew) golfregler n"1r
nen Mr Tom cl-aimade vlnst eftersorn
Ingvar undertecknat
scorekortet pa icke helt til-Iforlitllg
arablska.
Tavllngsledningen hade raknat med ett omfattande spe1fa1lt,
men alla utom RYA-spelarna drog sig tillbaka just fore forsta
u

ts 1ag.

sponsor for tavlingen hade arrangorerna anmal-t Odakra
Sadesbrannvin, en lapsus sorn forkl-aras av dom daliga kommuSom

nikationerna. Efter prisutdelningen flck darfor RYA-spelarna pa basta satt kompensera bortfal-Iet av sponsor vil-ket
enligt uppglft(euddig) Iyckades. Rrfarenhet ger Ju som
bekant styrka.
PS. Notary transLator beklagar brist pa vlssa prlckar
och rlngar.

Postal address
Box 17042
250 17 Helsingborg
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Otfice address
Brånnögatan 14
253 72 Helsingborg

Telephone

Telex

Bank

a42-22 22 07

72333 ANITA S

Hel si ng bo rg

Svenska Handelsbanken
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Vågrätt
1 Sägs allting vara vid sådant slut
4 Kan man börja på
7 ldrottsperiod
12 Tidsbegrepp
14 Den svages höst
15 Makta

16

Viil

18 CIta med hej
19 Pron
21 Säsongsdansös på film
23 Mat för både fisk och fåget
24 Appia och dolorosa
25 Bang men inte Barbro
27 Del av ton
28 Förening för kaffekonsumenter
30 Spackla och måla
32 Gjorde du väl 2 dm-putten?
33 För bättre grepp
35 Larv som kan bli sur
37 Kan man både ton och reson
38 200 i bowling
39 Har Alan's puffror
41 Säkra på linjer
43 Fångas bildlikt och bokstavtigt
44 Tulltjänst
45 Kanske verben som styr dativ

47. Riktning
48. Mc

50. Mot högre höjder
51. Prinsessa

U
55
56

Dånande munterhet
Kaffe med bröd
Nasalt

Lodrätt

1. Behöver inte vara nyborjare för att hacka

2
3
4

Utslagsgivande
Rolig i litet gäng
Tär på adrenalinet
5. Gör vädret från Trollhättan
6. Lagom te-sällskap
7. Kräver ibland skadereglering
8. Representant
9. Den vita inger skräck
10. Följer kanske dig om inte du följer dom

11

Banbrytandeslagteknik

'13. Saltkomponent
17 Aprilgöra
1B Dass-lås
20 Ar vära drömdrives
22. Länga mästare
26 Ar ofta 'inbunkrat"
29 Hade från början bara ett pris
31 Turgubbe
34 Bedrups storebror
36 Fult att göra i tävling
38 Rinner i "stöveln"

40 1.
42 Vär finansminister
43 lnte alltid varldens lön
46 Behövs ibland ett femte
49. Nämnde
50. Nämnd

52
53

Flytetyg
Förr kallt för Källe

2t

Resultatbörsen
Fllttttg

25,26 sept,3,4 okt Frigoscandia Cup

1. Anders Larsson

2.

3.

Ult Jageus
lngrid Björnör
Peter Svallin

10 okt Propaganda, greensome slag

1

M. Nilsson/M. Svensson Vtp
Fröberg

4.

P. Airdersson/8. Zinn
T. Ericsson/B. Welander

2. K-^ Mårtensson/8.
3. M Ström/4. Ström
5.

69
70
71

72
72

17 okt "Fyra järn"
Klass A

Lars Olsson
Järnvägsgata n 23, Helsingborg
Tel 042/1 2 60 35
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1. Johan Remmelgas

2.
3.

Kjell Olsson
Arne Ström

Klass

Billy Dinö
Göran Månsson

1. Börje Welander

7B

Gunnar Nilsson
Beftil Persson

BO

3.

23 okt Gåsatävling, Klass A
John Grant
2. Johan Remmelgas
3. Bror Jönsson
a. Kjell-Äke Mårlensson
Mats Nilsson

1

5

Lördag 9- 13
Buss nr 12a,12b' 18 och22
stannar vid Färghuset

HYR!!
G O LVS L I P... M

ATT-WÄTTN

N E...

STÄ

L L N I N G A R... STEG A R

...TAPETS KI VA... BO R R MAS K I N... H öGTRYC KSWÄTT...
G E R LÅDA... KA KELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LANG...
'r)

Nx$$

77
77
78

Klass C

2

Angel holmsvägen 27, Helsi ngborg
ÖPPet: Måndag-f redag 7- 18

74
75

B

1. Rolf Sundström

2.
3.

71

84

32
31

29
27
27

24 okl Gåsatävling, Klass B

1. Bengt Winkvist

2 Ulla Löf kvist
3. Curt Palmer
4 Thore Johansson
5.

Bertil Berg

29
28
27
26
26

P.S. Du golfare. Varfor inte passa
på att studera regelboken lite
närmare under vinteruppehållet. Man vet inte vilken situation man kan hamna i när spelet kommer igång i vår.
23

