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Hur djup är 12:ans damm egentligen?
Somliga överdriver boll-letandet

.

983

Klotter förekommer då och då på anslag-

FRÅN STYRELSEN
Övningsgreenen vid klubbhuset är liten
och ömtålig. Sedan länge gäller därför
vissa restriktioner och begränsningar i användandet. Icke handicapsatta juniorer
hänvisas sålunda till de andra övningsgreenerna vid 18:e hålet och uppe vid drivingrangen. Vidare tål inte greenen att
man använder träskor eller går barfota på
den.

I klartext alltså:

Ovningsgreenen är reserverad för puttningsövning - vi har inte
råd att ha den öppen för annan verksamhet.

stavlorna - på anmälningslistor, på startlistor etc. Det har hänt att kansliet har fått
sätta upp ny startlista! När någon nu har
börjat skriva runda ord i greenfeeboken är

Klubbrummet möblerades 1970 vid den
senaste ombyggnaden. Det börjar nu bli
ganska medfaret och är svårt att hålla
snyggt. Om alla hjälpte

det dags att påpeka att den som blir ertappad med sådana busfasoner riskerar ute-

till borde det kun-

slutning ur klubben!

na vara bättre. Bär alltså ut Din egen disk

och stäIl stolar och bord på plats igen.
Och glasspapper skall helst ligga i pupperskorg

-

inte i askkopp.

Styrelsen arbetar på ett renoverings-

Starttider gäller för spel onsdagar kl 1200
- 1700, lördag, söndag, helgdag och dag

förslag och förhoppningen är att budgeten
skall medge investeringar i nya möbler

före helgdag kl 0730

redan nästa år.

-

1500.

För onsdagar kan alla tider bokas 7

Pro-innan Ann dricker sitt morgonte

Golfiett för gladare golf
En svår olycka har dessvärre inträffat på

Typisk bild från styrel-

searbetet. Som synes är
kontakten mellan Damkommittöens ordf. Christina Rodman och klubbens ordf. Jan Sederholm mycket god.

Bokskogens golfbana i juni. En spelare
blev träffad och har förlorat synen på ett
öga. Olyckan hade med all säkerhet undvikits om de inblandade spelarna kunnat
sitt golfvett. Denna händelse visar hur
angeläget det är att alla får en bra utbildning i golfvett.
I Kvällsposten uppträdde strax därefter
en Rydebäcksbo och undrade hur länge
det skulle dröja innan han blev dödad av
en golfboll på cykelstigen ! När Du är på
3:an, 4:an eller 8:an - slå inte om det
finns folk på stigen inom räckhåll. Det
kan inte upprepas tillräckligt ofta att golfvett även betyder hänsyn till utomstående.

Bara

6:-

kostar "Golfvett för gladare

golf". Alla bör läsa den - inte bara ny-

börjare, för vilka den är ett måste! Finns i
klubbens expedition.

dagar i förväg. För övriga dagar gäller att
dagen innan aktuell dag kan man boka
varje tid mellan 0730 - 0900 och varannan tid därefter. Samma dag kan resterande tider bokas. För greenfeegäster finns
ett antal tider reserverade.

Vid bokning skall antalet spelare i bollen anges. Om endast två spelare anmäles
har kansliet rätt att hänvisa fler spelare
dit. Medlemmar som upprepade gånger
missbrukar systemet riskerar att förverka
sin rätt till starttider för all framtid.

Leif Yann!
Martini Cup - Helsingborg Open

1983

hade ett ovanligt stiligt program. Det innehöll bl a en frågetävling. Första och
enda pris var två flygbiljetter t.o.r. Äng-

elholm-Stockholm. Det vann Leif Alfredsson. Grattis

!

Annie Börjesson vs Viveca Hoff
all square
Att bestömma träff med en dam kan vara svårt, att bestömma
med en mycket upptagen dam, mycket svårt och med WÅ
mycket upptagna, nästan omöjligt. Till slut lyckades det. I''lu var
det ju inte vilka damer som helst, utan nå Stjärnor, siölva
mycket blygsamma och absolut inte sjölvutnämnda.

De flesta känner säkert till den ena, Viveca Hoff, men många, särskilt av de yngre, vet nog inte, vem Annie Börjesson är.
Vi tänkte, att det kunde vara roligt att
matcha dom, Annie med sin storhetstid

på femtiotalet och Viveca som är mitt i
sina glansdagar.

När Annie började spela golf, var hon
25 är. Då var det så att i och med att man
gick in i en golfklubb, fick man 4 lektioner och sen kunde man sätta igång och
spela. Någon träning i egentlig bemärkelse förekom inte. Trots att hon var ganska
"gammal" när hon började, blev hon
snart mycket duktig. Svensk Golfs julinummer 1948 skrev om årets SM att "damernas mästerskap förde fram en otippad

finalist

i

Annie Börjesson från Rya".

Detta var början till Annies nästan tioåriga sejour i landslaget. Hon hade då -8 i
hcp, något som endast ett dussin damer
hade på den tiden.

Landskampsutbytena inskränkte sig då

trll en möte om året och det var mot
Danmark. Några träningsläger var det inte tai om och spelarna fick själva stå för

de flesta utgifterna. En del "plikter"

medförde det emellertid att vara så duktig

och Annie berättar, att hon under

en

vecka varje år hade nybörjarkurser för ett
tjugotal damer, där man pratade golfregler och taktik och hade mycket trevligt.

"Sånt skulle vi inte ha tid till i dag",
avbryter Viveca, "idag gäller bara trähing. När vi inte är på läger, måste vi
sköta träningen minutiöst själva; Fast de
nya som kommer fram, vårdas som lindebarn. Talangerna ska tas

till vara"

.

+

Trots de få chanserna till poäng för
Elitmärket kunde man år 1953 i Helsingborgs Dagblad läsa, att Helsingborgs för-

sta Elitmärke i golf hade tilldelats Fru
Annie Börjesson. Hon fick märke m 25
och exakt 25 är senare kunde Viveca ståta
med samma utmärkelse, då hon erhöll
märke nr 63. Viveca var då 27 är och
hade redan spelat golf i många år. Hon
var hemma på Rya redan i 6-7 års ålder,
då hon fick följa med sina föräldrar, Brita
och Nils. Och vem, som idag ser Viveca,
kan tro, att hon då ofta blev körd av

banan av pappa Nils på grund av dåligt
uppförande? "Ja, det var i allmänhet redan efter 3:an", erkänner Viveca, "jag
blev så arg, nårjag missade, så jag kastade klubbor och hade mig. Idag skulle jag

flickorna. "Fast vi fick själva betabetonar Annie, "och jobbigt var det.
Först spelade vi 18 hål match på förmiddagen, åt en snabb lunch och sen iväg till
en annan klubb, där nya damer väntade
bästa

la",

och mer utslagsgivande" anser hon"

Frågar man Viveca om hennes största
golfupplevelse, kommer svaret snabbt:
VM i Pinehurst 1980 tillsammans med
Liv Wollin och Pia Nilsson. Dom blev
visserligen "bara" 7:a, men detta att få
ha deltagit i ett VM är fantastiskt, försäk-

för match på eftermiddagen. Varje dag i
en vecka. Då blev

vi ofta hembjudna

ja, det var ju

på

samma mat var
man kom", sktattar hon, "men det gjor-

middag,

ju inget".
En liknande resa var Viveca med på
1917, då fem av våra bästa elitflickor

rar hon.

de

beresta, och är helt överens om, att roligaste landet att spela golf i är England.

(Trots viss diskriminering). Dom tycker
att engelsmännen är så vänliga och det
har hänt dom båda flera gånger efter tävlingar att dom blivit hembjudna på mid-

del matcher. (Som förlorades)
Trots alla sina landslagsuppdrag och
många SM-fighter (hon vann ingen, men
var i finalen fyra gånger) säger Annie, att

dag till någon helt okänd familj. "Och så
är dom så golfkunniga. Golfen är liksom
tradition och alla tycker om, att både spela och prata golf", säger Viveca.

1982), tätt följd av vinsten i SKIM
(1978). Och inte behöver hon skämmas
för 6 andraplatser i SISM och hon värdesätter högre och tycker bättre om, att spela slagspel än match. "Det är rättvisare

Golfförbundets damsektion, Elsa Ramstedt, som år l95l ordnade det hela för de

blev lite sura på golfförbundet som inte
ordnade något för dom och själva reste
iväg. Dom tillbringade en vecka i Yorkshire, där Viveca genom sina kontakter
under studietiden i England, då hon utbildade sig till ortoptist, hade arrangerat en

aldrig med en min visa min ilska och
förresten blir jag nog inte så arg".
Båda damerna är naturligtvis mycket

sin meritlista vill hon dock själv placera
semifinalerna i British Open (1981 och

Annie instämmer och berättar om en
rolig resa till North Hants utanför London. Det var dåvarande ordföranden i Sv.

hennes trivsammaste golfminnen ar
foursome-matcherna tillsammans med
maken Allan. Dom två var förvisso ett
fruktat par och vann t ex Helsingörs äkta-

STÅTSl(A
GETEilTGIUTERIET

"Men jag måste också få tala om en
"Det

motsatt upplevelse," fortsätter hon.

var i England på Woodhall Spa, det var
kval till British Ladies Amateur. Efter 12
hål var jag ett över par och tycktes ha
läget under kontroll. På l3:e hamnade jag
i en bunker och ni vet väI, att det i England finns bunkrar med stegar för att man
ska komma ner i och upp ur dom? Jo,
sant! Jag fick 13 i på hålet!! Och så var
det att glömma den tävlingen."
make-tävling 3 år och Ryas korporations-

golf också 3 gånger. Hennes bittraste
minne, men bitterheten är nog inte så
stark, är hennes förlust i SM-finalen 1948

mot Nancy Runfeld. Visserligen var Annie 5 ner efter 18 hå1, men efter att ha
vunnit 7 hål i rad var hon 2 upp efter 32:a
och började väl hoppas på seger. Hon
missade en kort putt på 35:e och sedan
Nancy sänkt en 2O meters på 36:e blev
Annies korta för delning alltför lång och
förlusten kunde skrivas l/0. Snöpligt.

Vivecka är ju Stjärna i en annan tid
med massor av internationella utbyten
och antalet landskamper hon deltagit i
kan hon inte ens minnas. Det blir väl så,
när andra meriter väger tyngre. Hon har
ju varit med och blivit EM-etta en gång
(1981) och EM-tvåa två gånger. Högst på

Skulle vi skriva allt vad dessa två golferfarna damer har att berätta, skulle Drivvern utkomma telefonkatalog-tjock, men
vill ni veta mer, så fråga dom. Dom beråttar gärna.
Annie har nu 20 i hcp och är fortfarande en god golfare med säkert närspel som

specialitet. Viveca fick scr i fjol, men
säger sig få svårt att försvara det i år.
Man ska ha l0 ronder med scr i snitt och
det är hårda bud. Hon talar om, att hon
ska förbli amatör, åtminstone även nästa

år, då hon siktar på att ta en plats i VMlaget till Hong-Kong. Vi önskar henne
lycka

till!

Tack Annie och Viveca för en trevlig
pratstund

!

AH

RYA har fätt en Europamästare!

Hallå alla oldboys!

Göran Olsson berättar från

Vi skall försöka

introducera en ny form
av tävling och samvaro på golfbanan. Det
hela är öppet för alla gentlemän fyllda 55
år och kan alla medlemmar i klubben
oavsett handicap deltaga.

Tävlingen går ut på att under ett antal
månader under året varje vecka samlas på
bestämd tid och veckodag. Efter notering
om deltagande och erläggande av startavgift lottas deltagarna i trebollar. Vid ett
deltagande av minst 12 utgår ett första
pris och vid högre deltagarantal även ett
andra pris. Priserna består av presentkort
från shopen. Dessutom tilldelas alla tävlande en poäng för varje bevistad tävling
samt till de sex bästa poäng efter en skala

EM OLDBOYS PARIS 1983

årstävlingen.

Tävlingen och samvaron skall ske under enkla former. Efter hand, som vi lär
känna varandra och finner att vi kan utveckla tävlingsfonnerna kan naturligtvis
så ske men målsättningen skall vara att
alla kan vara med och att vi inte förlorar
enkelheten.
Vi måste träffas

för att överlägga om

en del detaljer (handicapsättning, tider
m.m.) Därför vill vi ha anmälan om intresse snarast möjligt och senast den 10

de, som inte är handicapsatta tävlar på ett
klubbhandicap eller enligt annan grund.
Alla deltagare satsar varje gång i form
av startavgift 20:-. Av dessa pengar tas

aug. Alla, som anmält intresse, kommer
därefter att kallas till en sammankomst på
klubbhuset där vi spikar de nödvändigaste reglerna för tävlingen. Om allt går bra
kanske vi kan starta redan i höst med en
försöksverksamhet, som avslutas någon
gång i okt.
Tävlingen föreslås få namnet "Gentlemannagolfen".
Tävlingsforrnen är prövad på annat håll
i landet med lyckat resultat och bör det bli
minst lika lyckat i denna klubb, som har
alla förutsättningar med den fina banan

andra pris. Ev. överskott går

och den långa säsongen.
Bengt Arvidsson tel042-29 66

fränl till 1 poäng. (7 poäng förförstaplacering, 5 för andraplacering osv). Vid
årets slut summeras poängen och delas ut
årspriser till i varje fall de bästa.

Alla tävlar på sina resp. handicap och

150:- till ett första pris och 75:- till
till priser i

BRIDGE
i
klubbhuset under vintern. Önskemål
har framförts att vi skulle göra ett försök att återuppta denna vinteraktivitet.
Det skulle i så fall bli nätt tävlingsbridge, där alla kan vara med som spelar
bridge även om de inte spelat i tävlingsform tidigare.
För en del år sedan spelade vi bridge

4l

För att utröna om det finns tillräckinresse, vi bör bli minst 12 par,
vore det bra om ni ville ringa 26 29 54.
En anmälan om intresse är inte på nå-

" Europeiska Seniorgolfförbundet arrangerar sedan 1982 ärliga europeiska mästerskap för oldboys. Ärets mästerskap gick i
Paris på Saint-Cloud den 6 - 8 juli.
Tävlingen spelas som slagtävling över

tre dagar x l8 håI. Laget består av sex
man och alla spelar varje dag. De fyra
bästa resultaten räknas varje dag.
Inför årets EM hölls tre kvalificeringstävlingar. I laget ingick Johny Andersson

(playing captain), Mölle, Birger Bergqvist, Bosjökloster, Ritz Nordlander,
Västerås, Olle Nyman, Kristianstad, Dan
Åslund, Karlshamn samt undertecknad.
Med på resan var också hustru Ingrid.
Golfförbundet hade ordnat mycket för-

tjänstfullt med resa och inkvartering

på

ett utmärkt hotell en bit utanför Paris gan-

ska nära Saint-Cloud. För förflyttning
mellan hotellet och golfbanan disponerade vi rvå bilar.
Hotellet, Cazaudehore et La Forestiöre, ligger i Saint-Germain-en-Laye och
kan mycket väl rekommenderas vid golfbesök i Paris då det ligger förhållandevis
mycket nära ett flertal av de bästa golfbanorna i Paris-området. Till hotellet hör en
förstklassig restaurang med trädgårdsservenng.
Efter tvä övningsvarv och ett besök på

ligt

Versailles började tävlingen den 6 juli

got vis bindande. Restaurangen har lovat att ställa upp med en landgång eller
något liknande.
Weste Eriksson och Karl Evert
Wahlström har åtagit sig att hålla i trå-

med att det svenska laget tog en kraftig
ledning med hela l5 slag före Frankrike.
Johny Andersson inledde mycket övertygande med ett varv på J l, ett under par.
Ritz Nordlander och underlecknad var
också klart under 80. Försprånget utökades andra och tredje speldagarna till 19
slag men nu före Italien, som avancerade
på slutet. Det svenska laget hade 932

darna.

slag, Italien 951, Spanien 955 och Frankrike 959. I det svenska laget var Johny
givetvis bäst. Efter honom kom ingenting
på länge men därefter kom undertecknad

strax före Ritz Nordlander. Individuellt
vann Johny tillsammans med spanjoren
Maura med 222 slag.
Europeiska mästerskapet spelas naturligtvis som open-tävling. Parallellt med
denna gick på en näraliggande bana en
handicap-tävling för seniorer. I open-tävlingen deltog I I nationer och i handicaptävlingen var sex länder representerade,
däribland Danmark. Sverige deltog inte i
denna tävling. Golfförbundet ger i princip inte bidrag till internationella handicap-täviingar.
Det var en verkligt fin golfupplevelse
att få deltaga i detta europamästerskap.
Arrangemangen var utomordentliga,
stämningen i laget var absolut på topp,
inte minst tack vare Johnys utomordentliga formåga att leda och företräda sitt lag.
I samband med tävlingen bjöd franska
seniorgolfförbundet och golfklubben Saint-Cloud på två olika cocktailparties.
Härutöver anordnades en gemensam mid-

dag

för

samtliga medverkande spelare

med damer i det magnifika klubbhuset. "
Göran Olsson

Arguskannan
Kvalificeringsrundan bjöd på soligt och
fint väder vilket också märktes på resultaten. Inte mindre än 18 spelare hade 36 p

*HILLESH()G

eller mer med Frank Mattsson och Johan
Laurin i topp, vardera 40 p. Kvalgränsen
till söndagens spel blev också hög, endast
de fyra bästa 30-poängarna kom med.
Söndag morgon stod emellertid regnet
som spön i backen, och eftersonr det regnat hela natten var banan mycket blöt, i
alla fall för de först startande. Lyckligtvis
gav regnet med sig och efterhand kom det
in en hel del fina resultat.
Efter andra ronden ledde Jan Andersson, SåGK, med 75 p, följd av Frank
Mattsson 74, Johan Ullman, Pär Henriksson, VtpGK, och Ulf Jageus, alla pä 73
p. Johan Laurin kunde inte upprepa sin
fina rond från lördagen utan föll tillbaka
till en tillfällig 11:e placering.

Ruffarna som inte klippts på länge,
orsakade en hel del letande med många

Förädlingsföretaget med sockerbetsfrö odlat över hela världen,
från Japan i öster till USA i väster,
f

rån Finland i norr till Uruguay i söder.

HILLESHöG AKTIEBOLAG
Box 302
26123 LANDSKRONA

genomsläpp och en viss förvirring vid
lunchpausen. De flesta hann emellertid
svälja ner lite mat före sista varvet, även
om det klagades över att lunchpausen var
för snålt tilltagen.
Finalvarvet spelades i solsken och nya
toppresultat noterades. Ulf Jageus, som

Vinnaren, UIf Jagäus
spelat bra under alla varven med 16 birdies * 1 eagle, ryckte åt sig en ointaglig
ledning med sammanlagt I 15 p.

Kampen om de övriga placeringarna
var hård. Johan Remmelgas som spelat
två 36-p-rundor avslutade med 40 p och
gick till en början in på andra plats, men

fick se sig slagen av Pär Henriksson som
kom in på samma resultat, 112 p, men
med I p mer på de avslutande 36 hålen.
Frank Mattson och Johan Laurin avslutade också hedersamt och tog placeringarna

5:a resp. 7:a.

Tävlingsledningen

ARGUS
Völklödd loinnligher
inifrån och ut

r0

lt

Midsommar
konststycket att skrapa ihop hela 38 poäng, vilket också räckte till seger i A-

MIDSOMMARBOGEY
Vilken härlig midsommarhelg

vi

klassen.

fick

uppleva, med massor av deltagare i strålande högsommarväder och på en ypperlig bana. Inte mindre än 137 spelare ställde upp i den inledande "midsommarbo-

geyn".
Ja, banchefen Christer Armtoft kunde
presentera en så bra och tydligen också
lättspelad bana att han själv lyckades med

Damerna gjorde rent hus i C-klassen,
med så smått fantastiska poängsummor,
där Gunni Pettersson var värst med 43
poäng, men endast poängen efter var Tiina Magiera. Christers slyrelsekollega
Alf Rodman, tangerade visserligen den
förres resultat i B-klassen, men här räckte

38 poäng bara

till en andraplacering,

Thore Johansson var tydligen för svår.

Men två gyllne regler, som det fortfarande syndas mot är:
1. Att inte släppa igenom omedelbart då
Ni letar efter en boll.
2. Att inte släppa igenom, då man inte
håller tempot med framförvarande boll.
Eftersom man har tre par tre-hål redan
på de första sex på Rya borde man kanske
infora samma "ordning" som förekom-

mer bl a i USA. När samtliga i "bollen"
spelat in på green, vinkar man fram nästa
boll (om den står och väntar på tee) och
sedan puttar spelarna i den första bollen
fdrdigt, medan nästa "omgång" går

fram.
Detta flöt mycket bra på de banor jag

besökt, så jag är övertygad om att det
skulle fungera utmärkt på vår bana. Något för styrelsen att tänka på...

Tycker
Lennart A

BOREUS CUP

Vid 36-hålstävlingen om Bordus

Jonas Lindborg plockar upp sin andra
eagleboll på nå dagar.
På 5:e hålet blev det 3 i - först på midsommarbogey och sedan på Boreus Cup.

Cup,

höll "hövdingen" själv på att ta hem hela
kalaset, men den gode Jan Sederholm
stupade strax före mållinjen. Han behövde ett par på sista hålet för att vinna, men
det blev till slut hela nio slag och ett ras
till l4:e plats. Nu gick segern istället till

Grattis

junioren Jens Magnusson (hcp 7) med
ronderna 68 och 13 . Ulf Jagaeus tog klart
hem scratchtävlingen med 147 slag.
B-klassen slutligen vanns av Paul Olsson, fyra slag före Fredrik Engberg.
Att det är full fart på tävlingsverksamheten står utom all tvivel, men tyvärr kan
man inte säga detsamma om tempot på
banan.

Att

hasa omkring

i över fyra timmar

P.S. VIKTIGT, VI KTIGT.....
Regel 3l:4. "Innan spelaren startar i en
handicaptävling skall han kontrollera sin
handicap på den OFFICIELLA HANDI-

till seger

för en vanlig lS-hålsrond är en styggelse,
men det räckte inte ens med det. Vissa

Alla Ni som spelar i tävlingar, skärp
Er, 3 I 12 timme borde vara absolut

tävlingsledningen
uppe i över 4 timmar och 45 minuter..

max.tid för en treboll. Då blir trivseln på
banan också betydligt större.

"bollar" var enligt

t2

CAPLISTAN. Spelaren är också ansvarig
för att rätt handicap är utskrivit på scorekortet. I annat fall skall detta ändras av
funktionär före start. Alltså är det spelaren själv som bär hela ansvaret för att han

Jörgen Buhr grcfiulerar Jens Magnusson

Frank Mattsson
vinnare av Volvo Cup på 40 p.

eller hon är anmäld på rätt handicap."

13

BUHR.SPRÅKE,T

Rya Wide Open 24.7.1 983
Årets "Open" blev en rekordstor tävling

med 224 (!!) spelare i 56 lag. Om det
berodde på allmän tävlingslusta eller på
att tävlingen är populär, rådde delade meningar. Alla är överens om att den innehåller ett visst inslag av hasard, med 3
räknade scorer av 4, så det är helt klart att
tävlingen, om den skall vara kvar, kommer att ändras på vissa punkter.
För att överhuvud taget kunna genomföra en sådan jättetävling, hade tävl.ledningen påpekat några självklarheter såsom att ta upp bollen då man inte kan nå
poäng på hålet, släppa igenom snabbt vid
letning, spela direkt man kommer fram
till sin boll m.m. Dessutom ett önskemål
att ingen rond fick ta över 4 timmar.
Samtliga deltagare var mycket positiva

Goddag!
Så är det tid för litet dumt snack igen, om
Ni orkar läsa vill säga. Denna gången inte
om golf utan om ö1, ja Du läste rätt - ö1.

I
T ävling

sledaren Thomas Lorichs hade att

görafrån tidiga morgonen tills

13-4 (par), 14-3 (par), 15-4

16-3(par),

11

(birdie).. Grattis.
Thomas Lorichs

min. Mycket bra!
Tävlingen var synnerligen spännande

Resultat:
1. Ulla Olsson

PO
Möller och Kjell Olsson kom in med fantastiska I 30 poäng ! Oslagbart.

En spelare som firade julafton på

da-

gen 5 månader i förväg var Jan Sandberg
(hcp 2). 67 ! slag brutto och ett nytt banrekord för amatörer (på den för dagen nya

banan med premiär för hål l4). Janne
öppnade med 37 ut och avslutade med -10
slag in!! Vad sägs om hans avslutande I I
hål: Hål 8-3(eagle),9-4 (par), 10-3
(birdie), Il-4 (birdie), 12-3 (birdie),

Vi tillverkar madrasser,

kuddar och dynor
efter Edra mått.
Ni hittar nog rätt tyg
bland våra många olika
hemtextilier.
I4

(birdie),

-3(birdie), 18-3

starköI, och så är

Ni klara att starta en

andra avgifter, som annars belastar

en

Presumtiv öl-göst

Kära Hustru på en förmögenhet. Den
kommer att vara så stor att hon får det
relativt lätt att bli omgift med en ordent-

krögare.
Nu anställer Du Din Fru som bartender
och köper all Din öl av henne. T ex l2:per ö1. När backen efter en vecka är tom

lig

Anders Johansson

(beror på hur törstig Du är) köper Din

som män).

Börje Sjöholm

hustru en ny back öl och sätter överblivna
pengar på banken. Under loppet av I år
har hon en hel del pengar på bankkontot.
Och när Du om ca 25 år (beror på hur

PO Möller

Kjell Olsson

130

Leif Hallström
Bo

3.

inte) för ändamålet, ge Din Fru ca ll*en gång för alla, så hon kan köpa en back

egen liten hemma-bar.
Eftersom Du är den ende gästen i baren
sparar Du utskänkningstillståndet och alla

Tiina Magiera

2.

startar en hemma-bar?
Ni (Du och din hustru eller sambo eller
dyl.) inrättar ett hörn i bostaden (vad Ni

skall göra om bostaden är rund vet lag

och nöjda med "flytet på banan" och
sista bollen gick runt på 4 tim och l0

tills Ulla Olsson, Tiina Magiera,

sena kväl-

len

Adresserat till alla gentle- eller andra
män. (bara för vitsens skull naturligtvis).
Du vet ju själv att Du är väldigt glad
för ö1, eller hur?
Detta öldrickande kostar Dig mycket
pengar varje år, så varför tar Du inte och

Eklöf

125

Bo Stendahl
Hans Fröberg
Britt-Marie Stendahl

Berty

Fröberg

mycket golf du spelar) sätter tofflorna,
som offer för Din stora törst, sitter Din

man, och så kan hon snabbt glömma
att hon varit gift en gång tidigare.
Jag önskar alla Golfkompisar God

Törst efter avslutad Golfrunda (kvinnor

Ta't inte så allvarligt,

även

jag

gillar

ö1.

Med varma Golfhälsningar
från

till Er Alla

Ann-Mari Buhr
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HUSET

Drick Ramlösa!

Södergatan 20, Helsingborg
Tel. 042 - 14 29 24
l5

Junior-uppslaget
Så har då en lång tävlingssäsong börjat gå
mot sitt slut. Det har varit en jobbig sådan

för många av våra duktiga ungdomar som
varit flitigt i elden. Det har också visat sig

i

resultatlistorna. Men det är inte bara

ungdomarna som har haft det jobbigt' Det
hai också varit jobbigt många gånger för
föräldrarna som har ställt upp som markörer och starters i TV och Minicuperna'
Vi i juniorkommitt6n framför härmed

vårt tack för hjälpen. Ett stort tack även
till de som ställt upp som chaufförer när
våra juniorer varit ute och tävlat, utan er

medverkan hade ju inte juniorerna kunnat
visa sina framfötter.

Juniorerna
För juniorerna började det i Torekov med
juniorserien. Det gick inget vidare, men
laget ryckte upp sig när vi hade hemmabåa. Då tog vi igen en hel del och ligger

för tillfällei på en delad 4:e plats' På

programmet står nu en omgång i Laholm
ä.h t.n avslutas serien med en omgång
på Vasatorp. Läget är sådant att chans till
ätt uuun."mang finns och det är bara att
hoppas att formen skall hålla i sig.
ijen stora 72häls-tävlingen i Tylösand
som i fjol vanns av Peter Svallin vanns i
år av johan Remmelgas. Han har i år
gjort mycket bra ifrån sig och vann RydULtgt Urs pokalen på Vasatorp för ett par
ue.kot sedan. Johan har också sänkt sitt
Hcp till 2 och han håller på att spela till
sig en plats bland eliten.

Miniorerna
Miniorerna som i år hade som mål att
försvara sin finalplats i Foursomeligan
fick i år se sig utslagna. Enligt lagledaren
Christer Wåhlstedt så beror mycket på det

nya Hcp systemet. Det är inte lätt

l6

att

vinna matcher som man måste lämna l0och det
20 slag
ster' Så
har vaå
år'
blir det

Bland de duktigare miniorerna märks
kanske främst Dick Palmer i år. Han har
gått till final i den stora rikstävlingen Reio-Trof6n samt gått till final i Sveriges

Cup. Det är
finns med i
n 9 augusti i

plats. Johan är en utav de som varit flitigast när det gällt träningen i år så för
honom var det dubbelt så roligt när han
nu kan visa kompisarna att med träning så
kan man komma långt.
De yngsta som inte har Hcp har som
vanligt spelat i TV och Mini cuperna.

Tävlingen har som vanligt spelats på
måndagar och start har skett från 10:ans

och 16:e. Tyvärr så har där varit en del
missöde. Trots anslag på tee om att man
skulle förvissa sig om att där inte var
någon på knatte-tee så har många inte
brytt sig om detta utan bara slått ut och

det har varit mycket nära att knattar och
markörer blivit träffade. Så till alla vuxna
ber vi om lite förståelse för våra skyltar.
Vinnarna i de båda tävlingarna är ännu
inte korade då det återstår 2 omgångar.
Eclectic
Årets sommareclectic fick en bra upp-

takt och första vinnaren

i

år blev Leif

Alfredsson. Vi gratulerar till vinsten som
blev ett presentkort på en resa. Ni vet väl
att eclectic gäller för Hcp sänkning så det
är bara att lösa kort i receptionen hos
Bisse.

Carl-Johan Kruuse

arna för honom.

Knattarna
Knattarna fick i år ny lagledare

till knatte-

ligan. Det blev 2 stycken. Ulf Palmgren

oöh Gö.un Månsson. Dom hade ingen lätt

uppgift framför sig. Det gällde att försvarä fjolårets seger. Men det lyckades ty-

värr inte för våra knattar

i år' Det har

varit samma problem här som i foursomeligan att våra spelare har fått lämna 20-25
släg och det är inte så lätt som alla vet.
På knattesidan har vi i år haft många

flickor med i träning och det har

redan

börjat ge resultat. En hel del av dem har
redän lyckats få sitt Hcp och många är på
god väg.
En som har lyckats särskilt bra är lilla
Johanna Helmersson som deltog i Colga-

n,ETy(O\ZL

i år för första gången och som
tillsammans med Caroline Henckel tränat

te Cup

NY.

OCH OMBYGGNADER BYGGREPARATIONER FASADRENOVERINGAR

gefinalen och det är i yngsta pojkklassen

där Johan Kristensson lyckades ta

en

t1

F"

"

COLGATE CUP
JOHA II{A, JOHAIV och DICK
I|IIRIKSFNAL!

/ona s/r /Cfih

Sveriges största ungdomstävling, samlade i år ca 40 startande ungdomar på Rya.

Tävlingen är uppdelad

-l-i

11

\\

D r)uern

i

fyra klasser, l6

år och yngre, varav de yngsta, både pojkar och flickor, spelar från röd tee, med 3
extra slag över par, per håI. Många fina
resultat uppvisades och lyckliga spelare
fick då chansen att spela gruppkval i Bå-

)t

stad.

Roligast av alla händelser denna Colgate-dag, vill jag relatera! Blott 9-åriga
Johanna Helmersson vann klass 1, ganska överlägset och la' därmed beslag på
en plats i Båstad. Johannas pappa sa:
"Jag tror att Johanna skall "stå över" i
Båstad, eftersom vi skall resa bort. " "Inte", svarade jag, "Rya behöver ha fram
sina flickor." ' 'Tror Du att Johanna har
någon chans att gä vidare till Regionsfinal?" "Klart, sa jag, " alla som ställer upp
har chans! Fundera en stund, medan vi

har prisutdelning, berätta sen Ert beslut. "
Efter en stunds samspråk, hade fam. Helmersson bestämt sig. Johanna skulle spela i Båstad. 'Underbart.' Vad tror Ni hän-

genön4

de? Jo, Johanna vann klart och gick vidare till Regionsfinal i Barsebäck. Aven där

spelade Johanna bra och var tvungen att
spela sudden death över fyra håI, innan

biljetten till Riksfinal

i

Landskrona var

klar.

Rya hade fem övriga spelare med till
Regionsfinal, där Johan Kristiansson,
klass 1 med 65 poäng i bagaget, samt
Dick Palmdr, 80 slag brutto, gick till
Riksfinal.

Tyvärr gick det inte så bra för Eva

Kruuse, som blev utslagen i sudden death
på andra hålet. Även Patrik Ekolin och
Caroline Henckel fick stå till sidan för
andra spelare.

Till sist är det bara att konstatera, att
ännu aldrig någon Ryaspelare (15-16 år)
har kvalificerat sig till Riksfinal.
Är det dags att höja ambitionerna

hos

ledarna och motivationen hos ungdomarna, för att hävda sig i dessa utomordentliga ungdomstävlingar?

Jun. kom.

Lilian Persson

Hna"
IPRESS-STOPP, PRESS-STOPP!

Under arbetet med tidningen har, som alla vet,
riksfinalerna i Landskrona spelats. Böst gick det för
Dick, som lselade en hedrande 2:a plats .

l8

l9

Åtr tilt Örebro!
Eivor och jrtg var på väg söderut efter att

för ökta makar i Rötnik.
Visst är det vackert i Dalarna'-. Redan
innan hade vi bestömt att spela på Orebro golfbana, eftersom vi inte tidigare varit där och alla människor propagerade
för den. Jag ringde från Rätnik och beställde rum på klubben' Det fanns bara
ha deltagit i RM

ett kvar, så vi hade tur.

med kallvattenskran. Men granne med
omklädningsrummen med duschar och
bastu och runt hörnet stor utomhuspool

Jag gick
och
mig
presenterade
och
in i receptionen

Vi

anlände dit

vid 17.3O-tiden.

önskades välkommen av en mycket vän-

lig dam, som visade oss rummet. Rummen på Örebro Klubb-hotell har inga
nummer, dom har namn. Vårt hette Put-

ten och var ett charmigt litet rum

i

en

utbyggnad på klubbhuset. En stor dubbel-

säng, några stolar, en byrå och en vask

på gården. Vad mer kan man begära?
Eftersom kvällen var ung och vädret

fantastiskt, frågade vi, om vi fick spela
på pitch-banan och visst fick vi det. Green-feen där var 15:- per man, men det
blev vi bjudna på, såsom hotellets gäster.
Vi lastade in våra grejor från bilen och på
med golfskorna, puttern och wedgen under armen. Banan var fin, välskött och
trevlig, 6 håI. Vi tog tre varv.
Efter en skön dusch, gick vi in i matsalen, krögaren, signore Carmelo, försäkrade, att laxen var både "äkta svensk" och
god och att entrecöten var mör. Allt han
sa var sanning. Vi serverades en magnifik
måltid, hela köret så att säga. Och jag kan
lova er, att vi inte prutade på priset!
07.30 klämde vi ner frukosten. 08.20
slog vi ut på ettan. Vi blev saliga redan på

tvåan. Vilken fairway! Vilka greener!
Och foregreens (dom dressar man för att

få tata)! Tredje hålet är riksbekant, Bäverhålet. Och när man står på tee och
blickar ut över en stor damm, en väg och

Frukost på pool-kanten

till framför green, då förstår
man, varför det är riksbekant. Och svårt.
Både Eivor och jag missade våra birdieputtar. Hm.
Hela banan var en dröm och vi gick
som i trance. Klockan I 1.15 stod vi i
shopen och pratade med den vänliga damen. Berömde banan. Den vänliga damen hette Else-Maj Herbst och var både
en damm

moder

till

och mycket

lik

Caddie-mas-

tern. Men hon trodde knappt på att.vi gått
l8 håI, det skulle ta 4 timmar på Orebro.
Men det visste ju inte vi, så vi hade gått
pä2.55. Och hålat ut alla.
Det var meningen, att vi efter lunch
(lika bra den) skulle fortsätta vår färd
söderut, men vi kunde inte slita oss loss
därifrån. Vi var tvungna att köra t hål till
trots hotande regnmoln, vilka dock nöjde
sig med ett hot...
Vi lämnade Orebro Golfklubb mycket
nöjda och lovar att återvända vid första
bästa tillfälle.
PS Putten kostade som dubbelrum

80:-

.

Bäverhålet

20

Putten

Arne Härner
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Bollen ska spelas som den ligger.
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Lördag 9-13
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

t9

u
t7

Angelholmsvägen 27, Helsingborg
Öppet: Måndag-fredag 7 -18
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Gunitla och Åke Skagmo med sin praktiska brtrn-limosin'
Kanske något för Patentverket?

$

Vågrätt
1. Kan asiaten
2. Bevakas enl. Alfredsson av
Gotland Yard
11. Spelas ofta
12. Är högväxta och ojusta
14. "Klassiskt"
15. Lekamen, bildlikt sett
17. Serverar hjulmat
18. ldas
20. Gräsliga slag
22. ö med land
24. James'pappa
25. Har burspråk
26. Är oftast vit i Amerika
27. Löper sida vid sida
29. Din
30. Brukar motståndaren

f.d.

emot

Gör den värsta smärtan
Kan kosta i golf
Kristianstad
Folk
40. Något i kvadrat
41. Gubbracern
45. Tiga
47. Viktoria
48. Val
32.
36.
38.
39.

Lodrätt
1. Bollför dom små
2. Fön sedelstyrka
3. Allmänhetens "fainruay"
4. Bädd
5. Poss.pron.
6. Bibelskribent
7. Har sin tour på våren
8. Sån droppning ska ske inom
en klubblängd

9. Kariesen
10. Är Grekland ett

13. Stundom stor teater
16. Tenor
19. lngen luva precis
21. Kan man till tänderna
23. Ger vissa lådor
28. överst
30. Så så att säga
31. Har öppet varje dag
33. Omtala
?4. Är kanske redan förtreten
35. Minskade
36. Skåra
37. Sten, men sällan i bunker
42. Sätts framför tur när du
ska hem
43. Spökvinna
44. Komiskt ljud
46. Amerikanskt förbund

Lösningen ska vara inskickad senast den 30
september till Arne Härner, Hästmöllegränden

48,252 20 HBG.
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Argus-kannan 28-29/5
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1. Ulf Jag6us
2. Pär Henriksson
3. Johan Remmelgas
4. Jan Andersson
5. Frank Mattsson
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i Golfkryss

1. Jens Friis-Hansen
2. Oscar Sundström
3. Johan Laurin
4. Carl Larsson

1. Erik Fridlund
2. Peter Cederström
3. Dick Elmström
4. Mats Sandberg
5. Frank Mattsson

Grattis!

Vinnare i Golfkrlss 2/83 blev Lena Jakobson.
Grattis!

RESULTATBORSEN

Klass B
1. Cecilia Laurin
2. Jan Lindskog

Annandag Päsk 5/4 Poängbogey

3. KarelMatejka

p
p
33 p
36

MGK 75 72

147

4op
29p
28p

Klass A
1. Frank Matsson
2. Dick Palm6r
3. Peter Svallin
4. Ulf Jedebo
5. Claes Lidal

EvGK 75 76

151

VtpGK

152

74 78

LaGK 77 77 1g

Rya 78 77

156

33p
3op

1. Jan-Erik Fjäll
2. Bertil Ekstrand
3. Jessica Ohlsson

27p

4op
39p

2. Sören Friis-Hansen
3. Kristian Engberg
4. Jonas Lindborg
5. All Rodman
Klass C
1. Anita Carlsson
2. Lars-Äke Gustafsson
3. Hans Svensson
4. Helgi R-Olsson
5. Jessica Otrlsson

12/U|5/5

1. Sydal(A. Nordegren, J. Boltenstern)

Remmelgas

hål 14 (prov.green)

Engberg hål 4
hål 4
1216 Lennart Nilsson
hål 4
22/6 Ake B|örnör

2. Ferms (O. Ferm, L. Juhlin)
3. Frigo I (O. Dahlgren, G. Månsson)
Sweden Boots (A Eliasson, B. Alv6n)

29/4 Frednk

(lnget från Arne Bowall denna gång)

26

68 73
74 69
72 71
72 71
74 70

Klass B
1. Paul Ohlsson
2. Peter Jevinger
3. Fredrik Engberg
4. Thore Johansson
5. Leif Thunberg

68 68
70 70

141

143
143

143
144

136

140

ffi 72 140
73 68 141
7't 70 141

38p
38p

37p

Stora Herrdagen 6/7 Poängbogey röd tee

41p
4op

1. Carl-Göran Andersson
2. Ola Ferm
3. Håkan Jönsson
4. llmar Remmelgas
5. Alf Rodman

Klass B
1. Jens Friis-Hansen

Klass C

Korpen

28/4llmar

38p

38p

1. Jens Magnusson
2. Jrirgen Buhr
3. Ulf Jag6us
4. Stig Svensson
5. Evert Andersson

39p

38p
37p

36. Göran Månsson

HOLE-IN-ONE

43p
42p
4op

Klass A

Volvo Cup 18/6 Riksgotf

35

5. Leif Handrus

Bor6us Cup 25-26/6

1/83 blev Berty Fröberg.

Klass A
1. Johan Laurin
2. Johan Ullman
3. Ulf Löwander

4. Karl-AxelSundberg

Klass C
1. Gunny Pettersson
2. T1ina Magiera
3. Jan Lilja
4. Lena Jönsson
5. Kerstin Hjertstrand

Nordmende Cup 12/6 Slagtävl. open

Vinnare

39p
38p
38p
38p
38p

111 p

Kullagatan Cup 5/6

u

'r o € 5 K
X n
kV

35 38 42
35 38 39
36 36 40
38 37 36
40 34 37

Klass B
1. Thore Johansson
2. Alf Rodman
3. Jonas Lindborg

5op

47p
46p
45p
45p

38p !l!

43o

42p

Greensome röd tee

4op
40
40

p
p

Midsommar-bqey 24/6

1. Sundström-Sundström
2. Sandberg-Boltenstern
3. Boltenstern-Jag6us

62
63

4. Wideöerg-Sederholm

il

5. Liljenström-Ni lsson

u

64

HEO-MARTINI CUP 19_21 / 5
1. Jan Sonnevi

Hook

2. Krister Kinell
3. Peter Hamblet
4. Ove Sellberg
5. Jan Andhagen

LG
NZ

AgGK
VGK

70 76
73 71
73 70
72 74
70 71

69 70
68 75
73 72
70 73
70 78

285
287

288
289

289

Klass A
1. Christer Armtoft
2. Mats Mårtensson
3. Holger Borg
4 Johan Laurin
5. Utl Jagöus

38

p

Middags-fo.rrsome 16/7

38p
37
36
36

p
p
p

1. T.Magiera-C.Linander
2. G.Kristiansson-L.Han6rus
3. B.Steijner-S.Jonsson

71

72
73

27

