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Ordföranden har ordet
De flesta har uöI uid. det hör laget ryktesuögen hört att
hlubben triiffat autal med Ulf Englund, sorrl öger koloninmrå.det uid. infarten och som auser att bil.da en pitchoch put-klubb dör.

Ett klarliiggand.e tir på. sin plats.

till avtalet togs av Etrglund redan i januari månad och avtalet slöts i mitten av mars.
Avtalet innebär i stort
a) att Englunds pitch-och put-bana
flyttas till det tidigare övningsfältet,
b) att våra medlemm ar fär rätt att
utnyttja denna bana ftir samma speIavgift, som medlemmarna i Englunds klubb,
c) att Englunds medlemmar hänvisas till vår drivingrange och Jimmy
Grant samt
d) att vi åtagit oss att sköta klippningen av banan.
Inom styrelsen hoppas vi nu att
ha skapat ftirutsättningar fiir en
Initiativet

viss arbetsro.

*

Vi har varit relativt ftirskonade från
inbrott under lång tid, men den 9
april (historisk olycksdag!) frck vi

påhälsning av kassaskåpstjuvar.
Skadorna begränsades emellertid

till tre ftirstörda dörrar ftirutom

kassaskåpet, som man med viss möda
hade släpat ner på stranden och bru-

tit

upp. Bytet blev skäligen magert
vi inte ftirvarar kontanter
på klubben. Protokollsböcker och
originalreverser frck givetvis fuktskador, men ingenting saknas så
vitt man kan se.
eftersom

*

Den 7 april hade klubbkommitt6n
2

samlat ett 35-tal nya medlemmar
tiII en introduktionsafton på klubben.

Förhoppningsvis knöts en del
kontakter och träffen ftiljdes upp av
Jimmy på drivingrangen två dagar
senare.

*

Bland de stora problemen i dagens
golfklubbar är dåligt golfvett. Ovänlighet och brist på hänsyn blir allt
vanligare. Spelet går långsammare.
Man lagar inte nedslagsmärken och
greenernafär fula sår.
Under innevarande år och särskilt under Riksgolfen kommer det
att bedrivas en kampanj ftir bättre
golfvett. På expeditionen finns nu
en nytryckt utgåva av "Golfvett ftir
gladare golf', sorn alla har behov av
att läsa, Den är lättfattlig och rikt
illustrerad.
Det ftirtjänar i detta sammanhang
att påpekas att gång- och cykelstigen utefter stranden inte ligger på
Ryas mark. Allmänheten har altså
ftireträdesrätt. Det är därftir både
tråkigt och onödigt att få rapporter
om ohövligt uppträdande från medlemmar mot ftirbipasserande. CykIister har blivit träffade av bollar.
TilI golfvett hör i hög grad även
tolerans mot folk som inte vet vad
golf är. Ömsesidig hänsyn ftirebygger många onödiga konflikter.
Jan Sederholm

Banchefen talar
RAPPORT OM BANAN

När jag skriver detta, den 17 april,
så verkar det som om våren är på
väg - det har ju varit uppehållsväder i 5 dagar.
Tyvärr har den milda och blöta
vintern stäIlt till med stora problem
vad gäIler ombyggnadsarbetena av
banan och vi har ännu inte kunnat
komma ut med maskiner ftir att reparera de skador, som uppstod i
samband med höstens schaktningsarbeten. Ej heller har vi kunnat
finplanera 14:de green.
Under tiden vi väntat på bättre
väder har vi toppdressat greenerna
5 och 6, som vi byggde om i höstas.
Vi blir dock tvungna att dressa dem
ett par gånger till ftir att få dem
riktigt jämna.

Vi har också planterat ett hundratal popplar, främst ftir att ftirbättra säkerheten på banan. Således har
ett trettiotal av dessa planterats i
ruffen mellan håIen 8 och 9 och därmed hoppas vi forhindra att man avsiktligt driver in mot 9:ans fairway
från 8:de utslaget. En mindre grupp
träd har planterats vid gräsbunkern
mellan håIen 1 och 3 och på gamla
14:de green har vi också satt ett
trettiotal träd ftir att täcka 11:ans
green ftän l2:ans utslag.
Vi hoppas nu bara att vi skall få
ytterligare några dagars uppehållsväder så att vi kan lägga ut den
nya greenen på 14:de och därefter
skall det inte dröja länge ftirrän vi
har en fullgod 18 håIsbana igen.
Crister Armtoft

Halm! Ar det Viueca?
- Ja, det är jag.
- Det var svårt, att fä tag i dig.
Jag ftirsökte hela ftirra veckan.
- Då var jag i England.
- Och veckan innan.
- Då var jag i Spanien.

- Berätta

-

om det.

Spanien, jo det var utanftir Va-

Iencia. El Saler hette stället, jättefrnt. Vi åkte den 20 mars och "vi"
det var alltså en blandning av herroch juniorlandslaget, 18 killar plus
två från damlandslaget. Det vara
bara Eva Cederwall och jag som
kunde komma.
- Och tränare?

- Det var Jonny Andersson från

Delsjö, mycket bra. Hans käpphäst
var de tre F;en, fantasi, ftirståelse
och ftirtroende. På kvällarna hade vi

golfteori. Vi fick lära oss att tänka
noga, hur bollen skall gå i luften,
hur den landar och, ja, hur den beter
sig överhuvud taget, sånt som man
kanske inte alltid tänkt på ftirut.
Det var mycket intressant och gi-

vande.
- Spelade ni inte?

- Knappast alls. Rolf Wirehed, Iedaren, hade varit nere tidigare och
underhandlat med arrangörerna,
hur vi frck utnyttja banan. Vi frck
till exempel stå runt greenerna och
träna chippar och inspel från foregreens. Det var faktiskt en veckas
intensiv närspels- och puttningsträning, kan man säga.
- Då får vi hoppas, att det gör
nytta.
- Det tror jag säkert. Vi avslutade
träningsveckan med en liten tävling
och jag gjorde 77, visserligen från
röd tee, men det var en mycket lång
bana, så jag är nöjd. Det är ju tidigt
på säsongen, men jag hade fin bollfuäff och kände knappast av vinteruppehållet som man annars brukar
och det kan jag tacka vår egen Jimmy ftir, som har hjälpt mig mycket i
vinter.
Lycka tilt med säsongen och
tack ftir samtalet.

Buhr-språ,het
Hej alla golfuiinner!

Detusen ileernqs hus
HAR MER

Vår i luften, solen skiner och värmen bör{ar komma, tänk så skönt
att sätta igång med golfen igen! Vad
fagerlund gör dom som inte sportar
alls?

Ätt MYcKET

Inte minst undertecknad har saknat att svinga på bollen. HeIa hösten ftirsvann genom en vrickad fot.
Ta't lugnt så det inte händer Dig
också, fiir det finns inget värre än
att linka sig fram här i livet och inte
kunna spela golf (eller hur, Eivor?).
Hur som helst, nu är vi igång
igen. Efter ftirsta 9 undrade jag, om
jag inte borde ha 100 i hcp, men så
kom det några riktiga drömslag på
slutet och till och med puttarna
stämde och då vart man lite mer
optimistisk igen.
Over julen var vi på ett ftirsta (och
troligen sista) besök på Teneriffa.
Vädret var toppen, baden likaså,
men så skulle vi ta oss till golfbanan, som ligger på norra sidan av
ön. Golfbanan hittade vi (alla golfare hittar till okända banor, tro't eller ej) och klubbhuset var trevligt

ruÄn DU SKALL vÄt-.ln

ity det var ju
kallt, bara 160. Hu, sa dom, men for
oss var det ju ett gefundenes Fressen. Vi nordbor spelar ju golf t o m
med en brasa på gång,

Välkommen till
Ängetholmsvägen

Tel.

12 60 60

vid fryspunkten, så det sä.
Jag haltade med Jurgen. Banan
var trevlig, lite backig med många
"ravinas", men usch så dåIiga greener. Spelet gick lite upp och ner,
men så kom den s k Lidnerska knäppen och det med publik till råga.
Två engelsmän som på ett par 3 hål

gjorde sig redo att slå, men väntade
ut Jtirgens slag på håIet dessftirin-

nan, ett par 4häL. Gossen sänkte ett
slag utifrån direkt i koppen. De båda engelsmännen lät sen Jtirgen slå

ut på par 3 hålet, vänliga nog att

släppa igenom, trots att ensam spelare ej har rätt på banan. Hur som
helst, Jurgen satte sitt slag 1 dm
från hålet. Antingen var engelsmännen trötta eller chockade, ftir
dom tackade ftir vad dom fått uppleva och dröp av mot klubbhuset, antagligen fcir att dränka sina golfsorger i ett eller annat glas av någon
sort, eller kanske t o m te. När dom
avdunstat, blev emellertid allt som
vanligt igen, dvs outbollar och treputtar och tur är kanske det. Inga
träd får som bekant växa till himlen.

Jag kan i alla fall konstatera, att
Teneriffa inte är någon golf-ö. Där
solen finns på sydsidan finns ingen
bana och att köra 9 mil fiir att spela
golf tycker vi är ftir långt. Plus 9 mil
hem! Dessutom tar dom lika mycket
i greenfee som på fastlandet och sti
bra var inte banan.
Jag tror, jag stannar hemma på

Rya i sommar och gör en och annan
utflykt till MöIle eller Vasatorp. En

kaffekorg en solig och skön dag bakom 9:ans green är heller inte så
dumt.
Lycka till alla klubbkompisar
med hcp och spel 1983!
Med golfhiilsning

Anna-Mari Buhr

Slå ett slag

för seriegolfen damer!
Att Skåne har många ftirdelar framftir andra landskap när det gäller
golf, det vet vi aIIa. Ett utav de in-

*HILLESHIJG

tressantaste inom damgolfen måste
vara vår seriegolf med 16 deltagande klubbar.

När man studerar "villkoren" fiir
enskild spelare att deltaga i seriegolfen och sedan tittar på våra
anmälningslistor till den, så kan
man inte låta bli att undra; är det
ett bra "villkor"? Ungefår som att
hitta en magnifik klänning på rea
och sedan upptäcka att den kostar
39:-. Vad är det ftir fel, så här bra
kan det ju inte vara. Seriegolfen är
så bra. Följande gäller ftir deltagarna:

Två hcp-klasser A O - 27,8 22-36,
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med två deltagare i varje klass.
Tävlingen spelas som slagtävling
över 18 håI, där dock OBS! det sämsta resultatet av dessa fyra damer

räknas bort.

Vad krävs då av deltagarna? Att

ha möjlighet att spela just den dagen. I och fiir sig nog så svårt ftir
många, men det är faktiskt allt.
Deltagarna får ftiljande:
Bensinersättning (ftir två bilar).
Traktamente till lunchen.
Gratis spel (ingen greenfee eller
startavgift).
Chans till priser, som delas ut efter varje tävling.
Denna möjlighet att få spela på
andra banor och t o m få betalt ftir
omkostnaderna är ju rätt unik. Ändå har vi många gånger svårt att fä
ihop ett fullt lag.
Vi har inom damkommitt6n
ibland diskuterat att dra oss ur seriegolfen, (det står många klubbar i
kö ftir att få vara med) då vi ser att
det ständigt händer att ansvarig inom kommitt6n får ägna lång tid åt
att ringa runt och ofta övertala våra
damer att deltaga. Varftir? Har vi
damer sämre självfiirtroende än herrar också när det gäller golf?

+
HILLESHöG AKTIEBOLAG
Box 302
261 23 LANDSKRONA

Fotvård
Fina Fötter
Tjärögatan 55, Rydebäck
Tel. O42-2235OO
Fotterapeut Christina Ohlsson
Medlem av Sveriges Fotterapeuters Riksförbund

Naturligtvis blir alla aktiviteter
utanftir tisdagar svårare att arrangera, då fler och fler damer arbetar,
men ofta ftirsöker göra sig fria ftir
spel på tisdagar. Men ett faktum är
att vi ofta får svar liknande; "Jag
spelar så dåligt just nu, tag någon
annan. - Slagtävling, nej de törs jag
inte åka på. - Den banan har jag.
aldrig spelat på det vågar jag inte."
Glöm de argumenten!
För ev. moraliskt stöd kan undertecknad avslöja sig i all sin skröplighet. Förra året deltog jag vid Falsterbos seriegolf ftir att få ihop ett
fullt lag. Här bör påpekas att jag
aldrig tidigare spelat där ooh lyckades med konsstycket att gå runt På
100 slag netto. Naturligtvis blev jag
sämst bland Ryadamerna och min
score ströks till ftirmån ftir de tre
andra.
Glöm det där med att Du måste
spela bra bara ftir att du deltar i en
seriegolf. Se det som ett trevligt tillftille att spela på annan bana under
mycket ftirmånliga former. Skulle
det dessutom gå bra, så är det ju
ännu trevligare.

Seriegolfen spelas i år enligt fttljande:
Onsdagen den 25 rnaj på Flommen
tisdagen den 7 juni på Romeleåsen
tisdagen den 9 augusti på Perstorp
tisdagen den 23 augusti på Bokskogen

onsdagen den 14 september på
Landskrona
Listor ftir anmälan finns i god tid
ftire tävling uppsatta i omklädningsrummet. Anmäl Dig gärna till
flera om Du har möjlighet att åka.
OBS! Även om det redan finns fler
namn på listan i Din klass, skriv
upp Dig ändå!
Damkommitt6n tar ut laget och
fiirsöker att vara så rättvisa som
möjligt. Anita Carlsson har huvudansvaret ftir seriegolfen, och Du
kan alltid kontakta henne i dessa
frågor.

Slutligen, låt vår seriegolf få leva
kvar. När seriegolfen startade for
många år sedan var Rya en självskriven deltagare. Låt oss vara det i
fortsättningen också.
Christina Rodman
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byggprofektering
o
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Bergteknik
Beskrivning
Bygg- och geodynamik
Byggledning och kontroll
Byg g nadskonstru ktioner
Datateknik
Energibesparing
Geologi
Geoteknik
Grundförstärkning
Kostnadsberäkning

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Landskapsarkitektur
Markteknik
Mätteknik
Ombygg nadsprojekteri ng
Produktionsplanering
Produktutveckling
Projektledning
Skötsel och underhåll
Teknikutbildning
VA-teknik
Väg- och spårteknik

På J&W arbetar idag över 750 ingenjörer inom ovanstående verksamhetsgrenar.

l:i:i"l'ffi,r.,

,J

Box 1257
251 12 Helsingborg
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6I1\r1RNAToNELLA q!-LTRANSeoRTER

Kullagatan 3

Kullagatan
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Arligen deltar vi i byggprojekt för privata och offentliga beställare till en total
byggkostnad av ca 3 miljarder kronor.

Huvudkontor
AB Jacobson & Widmark
(Herserudsvägen 1)
Box 1214
181 23 LIDINGO
Telefon 08-767 00 60

J&W-kontor
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg
Helsingborg

Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kristianstad
Linköping

Luleå
Lund
Malmö
Norrköping
Nyköping
Skövde

Trollhättan
Umeå
Västervik

Väjö

Orebro
Ostersund

Telefon 042-12 61 50
25I L2 Helsingborg
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GOLFKRYSSET 2183
Vågrätt
1. Orsakar tillbakagång
7. Klaras otta med Regel32
10. Torken
11. Gudomligt
12. Strålande
13. Motståndsmän
16. Även såna kan ståupp
17. En sorts rond
18. Kan dom ligga på
21. lbland med utan
23. Med utmärkt beröm godkänd
24. Vanlig smålandsgräns

26. En
27. Böier Rudolf leende
30. Del ll
31. Dryck
33. Kanske villande
34. Vårt andra hem
36. Flicka med hästsvans
37. Liten som kan vara så god
40. Torgskräck
42. Måttligt
43. Banmått
44. Retligt

t2

Lodrätt
1. Klubbnamn
2. Förr excellent hustru
3. Legendarisk
4. Ska vara i bunkern
5. Lärare
6. Känd för sin nummerman
7. Har alla golfare, väl?
8. lnnehåller kronan till 100%
9. Ett sånt har gått på W
12. Dom gillar gamar
14. Downing Street
15. Där behöver man inte gå över ån etter
en gotfbana
19. Kan man gå i sa
20. Forskningsresuttat
22. Försöker alla öka - utom golfarna
25. Starkt till katfet
28. Stig-Björn Lundström, vår egen "Anka"
29. Sista skriket
32. Riksgolfkändis
35. Ponera
36. Därifrån kom dess chef
38. Bliga
39. Best.art.
41. Kort irländare

Elitserien
Vad har vi sysslat med hela vintern? Eftersom vi inte lyckades särskilt bra ftirra året, måste det göras
något. Vi analyserade fram att en
stor brist var laganda och klubbkänsla. Beslut togs, att vi skulle
träffas oftare, närmare bestämt tre
gånger per vecka. Fysisk träning på
söndagar, slag- och teknikträning
på torsdagar och lördagar. Den fysiska träningen har Ake Skagmo
hjäIpt oss med på ett professionellt
sätt och Ingrid Axelsson har visat
oss, hur man använder sig av stretching.

Förutom elitgruppen har vi haft
med flera yngre flickor och pojkar
som visat träningsvilja och som haft
bra resultat från ftirra året.
Träningen bör{ade redan andra
veckan i januari och har ännu inte
slutat. Vad har vi då lärt oss under
denna tid?
Först och främst har vi skapat ett
sammansvetsat gäng, som träffas

inte bara under träningen, utan

även andra tider. Vi har av Jimmy
oss mer om golf, än vad vi gjort
under alla år vi spelat. Det kommer
att märkas i resultatlistorna. Ordftiranden har dessutom varit på en coaching-kurs i Golfftirbundets regi,
en kurs som mest handlade om, hur
man planerar träning och motiverar
lagmedlemmarna att göra sitt bästa

lärt

vid rätt tillftille.
När detta skrivs, har ftirsta svenska stortävlingen spelats på Torekov och ftirstås var Rya med i topp.
Mats Nilsson placerade sig nämligen på 6:e plats med 291 slag. CarlMagnus Strömberg har varit med
landslagstruppen i Valencia på träningsläger och placerade sig som 2:a
i den tävling som där ordnades. Vad
månde bliva av golfsäsongen 1983??
Vi i elitgänget vill särskilt tacka
Jimmy ftir en hård och intensiv träning, men sänder härliga golfhäIsningar till er alla!
Stig-Björn Lund.ström
ordf.

l3

Ragnar

B ol tens

t

ern, elits tar ter

Omega-slaget i maj 1983
Fuktig, kylig morgon, osäker väderBlir det hagel, åska eller
bara regn och blåst? 07.00 roPade
Ryas "starter", Ragnar Boltenstern,
den ftirsta bollen. Den till viss del
nya tävlingskommitt6n irrade fram
och åter for att kontrollera planeringen. Lägesftirbättring infordes i
sista stund. Hur var det med droPPning på 11:an och 12:an? Vad gäller
mellan 1^2:an och 13:n? Som vanligt
gäller alltid regelboken och bestämprognos.

da besked måste ges.
t4

Valborgsfirandet kvällen innan
medforde kanske ringa sömn, då
morgonens resultat inte var de bästa. Spelarna ansåg banan vara tuff
och tung, men Bäckbom/Strömberg
startade med frna 72.
Vackert väder - sol, värme och ingen vind.
Som alltid ökar påfrestningarna
till andra ronden. trfter en for
många alltfor snabb lunch (långsamt spel var orsaken) gjorde Dahlgren/Jageus dagens bästa runda På

Carl-Magnus Strömberg ftrsöker hjiilpa i partner Peter Biiclzboms putt.
foto: Elis Nilsson

71. Enligt Olle var det "dagens rätt"
(Ryas restaurang rekommenderas)
som stärkte, medan Ulf ansåg att
det friska fläderbärsdrickat gav
kraft och skärpa. Hade "fladdret"
kommit tidigare än på 13:de tee hade vinsten varit klar.
Bäckbom/Strömberg hade svårt
med puttningen på eftermiddagen
och Peter kände av 36 hål från dagen innan.
De mycket jämna göteborgsspelarna Syle/Otterström stod slutligen
som segrare och mottog fina klockor
av Lars Carlsson.
Vår pro, Jim Grant, och Jan Sandberg fyrputtade på 15:e, varftir Jan-

ne blev bekymrad och chippade rätt
i hålet på 16:e. Ragnar Boltenstern

lär ha erbjudit Jim en golflektion i
veckan ... Aven solen har fläckar,
men inte denna dag ty solnedgången över sundet avslutade den vackraste vårdagen 1983 och ett fint
Omega-sIag.

Resultatlista:
Syle/Otterström
Dahlgren/Jageus
Ström/Nykvist

Bäckbom/Strömberg

75,74,149
I49
79,71,150
77 ,74, Lll
72,77 ,

10:e plats Grant/Nilsson 79,77 , L56

Anders Lindborg
l5

Lars Olsson
Järnvägsgata n 23, Helsi ngborg
Tel 042112 60 35
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Juniornytt
Så har äntligen våren kommit och
juniorer, miniorer och knattar träffades fiirsta gången den 10 april nere på klubben ftir en introduktion
och gruppindelning när nu träningen ftir Jimmy startar. Vi har i år
gtädjen att ha 30 stycken nya som
deltar i träningen och vi önskar dem
välkomna och hoppas att de skall
göra stora framsteg.

Ansvariga sektionsledare är som i
fior Lena Jönsson (knattar), Lilian
Persson (miniorer) samt Lars Ekolin (juniorer). Vi har som vanligt
stort behov av frivilliga insatser
från ftiräldrar så ni som känner att
ni kan hjälpa till hör av er till oss.
Vi har som vanligt ett digert tävlingsprogram. Juniorerna går i elden uppe i Torekov den 7 maj. Vår
målsättning är att återta en plats i
att f<irsvara de
Halmstad den
blir det en hel
del andra tävlingar här hemma.

För miniorer och knattar är det
som vanligt "Knatteligan". Där har
vi ju en seger att ftirsvara. Ansvarig
lagledare har under de sista åren
varit Per Jerlebo, men han har aviserat att han tänkte låta någon annan ta över i år. Intresserade kan ta
kontakt med Pelle direkt.
"Foursomeligan" hade vi tänkt
vinna i år och där har vi Christer

Wåhlstedt som lagledare. Då han nu
18

KORSORDS-MISS
OBS! OBS! OBS!
TilI ftrra horsordet gl.ömde

känner de flesta miniorerna så är
det nog ingen orimlighet. Knattarna kommer att ha sina två huvudtävlingar som TV-Cupen och MiniCupen. Ansvarig ftir dessa är Lena
Jönsson. Under sommaren kommer
vi också att delta i femklubbsserien
samt att vi hoppas nå stora framgångar i Colgate Cop, där vi har en
del att fiirsvara.
Dessutom är det tänkt att vi skall
ftirsöka ha lite sammankomster nere på stranden och grilla korv. Om
det skall fiiregås av lite golfspel är i
skrivande stund inte bestämt.

I år skall vi till Forsbacka, datum
är ännu inte bestämt. Till hösten får
vi besök utav Kevinge GK, samt
Helsingör GK. Så det är ett digert
program som står inftir dörren.
Juniorernas årliga Eclectic-tävling över hela sommaren kommer i
år att ändra stil på så sätt att vi
spelar en månadseclectic, dvs en
tävling i juni, en i juli och en i augusti. Vi får på så sätt nöjet att kora
3 vinnare. Man deltager med hur
många ronder man viII varje månad. Priset ftir att deltaga är 10:ftirsta gången och därefter 5:- Per
rond. Priset tiil vinnaren blir ett
presentkort på en resa. Första ronden kan bö{a spelas redan den 23
maj, vi hoppas på ett stort deltagande.

CarlJohan Kruuse

ui

att siitta in sista inltimningsdag. För att ingen ska bli ahterseglad, ger ui er ytterligare

tuå, uechor och uill allts& ha in
lösningarna till Golfkrysset 1l
83 senast den 30 april. Till
krysset i detta nummer uill ui
ha lösningerne senast den 31

moj.

Var det forcesten latt i ftrca
numret? Vi ficlz in gliidjand,e
många suar från så.na som inte
shichat in tid,igare. Det tycker
ui iir roligt.

Röttelse
JUNIORKOMMITTE

1983

Carl-Johan Kruuse, ordfrirande

Stig-Björn Lundström
Lars Ekolin, juniorer
Lilian Persson, miniorer
Lena Jönsson, knattar
Mona Lindborg
Cecilia Laurin

Notis
Alla som har betalt medlemsavgiften (och det är
nästan 98Vol) kan nu
hämta medlemskort och
nya bagbrickor på expeditionen. De gamla bugbrickorna skall lämnas
in ftir makulering vi
har bytt sponsor.
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