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Ryu är tillbaka i Elitserien!
Vårt unga lttg fi.rade serievinsten.

Ordföranden har ordet

Utbyggnad av klubbhuset?

Klubbens 49:e sösong börjar lida mot sitt slut. Vi nönnar oss med andra ortl i raskfart
iubiLeumsåret 1984. Det kommer att celebreras på otika sött och ini),tttt nltmmer
kommer Du att få ett fullstöndigt program.

Förslaget innebär att korridoren mellan
omklädningsrum och matsal/klubbrum
byggs ut åt söder cirka 3 merer. Vi erhåller då en rymlig cafeteria, som med två

Redan nu kan dock avslöjas att vi avser
att anordna en festvecka i början av juli
(Y 27). Varje dag kommer att få ett eget

skjutdönar får en stor öppning ut

till

ute-

pl atsen.

tema (dam, herr, junior, oldboys, familj
etc). Vilka av våra ordinarie tävlingar
som kommer att flyttas dit vet jag i skrivande stund inte - kanske Ryas Wide

u

Kostnad för utbyggnaden är uppskattad
till kronor 150.000:-. Då befintligt glas-

parti åt söder är angripet av röta, måste
detta utbytas senast 1986 och en trolig
kostnad för detta är omkring kronor
30.000:-. Man kan därför säga att utbyggnaden erhålles för kronor 120.000:-.
Vad tycker du? Hör av Dig!
Klubbkommittön

1(

Open och Stora Herrdagen. Varje dag
avslutas med partaj i klubbhuset på dagens tema. Vi håller på aft sätta ihop
festkommitt6er. Är Du intresserad så höi
gärna av Dig - ju fler vi är desto roligare

kan vi få.

Klubbens historia kommer att presenteras i tidskriftsform.
Johan Sederholm har åtagit sig uppgiften att samla
bidraga med

fotografier

e

ex? Tag kontakt med Johan!
På tal om scorekort! Som ytterst ansvarig för det nuvarande scorekortets utseende måste jag uttrycka min stora förvåning
över att det skulle bli så komplicerat att
föra scoren bara för att man inte fick plats
att skriva utrundans resultat två gånger.

Min (och styrelsens) ambition var att ta
fram en korttyp som gav effektivt utrymme för att notera alla sorts matcher med
största möjliga siffror på minsta möjliga
yta utan att behöva skriva på "bigningen". Kan man hoppas att kortet så småningom blir accepterat eller måste vi göra
det 14 mm större nästa gång? Är det inte
redan

i

största laget?

Klubben har under året fått rekordmånga nya medlemmar. Styrelsen måste
med beklagande notera att informationen
2

till alla dessa nog varit brisrfällig. Drivern kan ju inte fyllas med "Nytt från
styrelsen". Styrelsen kommer därför under vintern att arbeta fram ett förslag till
enkel handbok för medlemmarna. Det är
vår förhoppning att vi skall finna en form
som gör den lätt att aktualisera med jäm_
na mellanrum - allt för att öka trivseln i
klubben och minska trösklarna för våra
nya kamrater.
Ses vi på årsmötet? Om inte tack för
ett trevligt golfår!
Jan Sederholm

Vi behöver Din hjälp!
Under hösten och våren skall vi bland
annat måla om i expeditionen och i södra

pa till så anmäl Dig snarast till Anita,
telefon 042-14 70 00, så kontaktar vi Dig
när det blir aktuellt.

rummet på andra våningen. Kan Du hjäl-

Klubbkommittön

Yi

El Salef -

en seasida-golfbana vörd ett besök

Ca 16 km från Valencia ligger denna underbarl fina bana längs en milslång vack-

AFEARSRESEBYRAN]S
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er badstrand, där det blåa Medelhavet bildar en sagolik bakgrund, väl anpassad för
en resebyrås frestande reklam.

Banans längd från vita kulor är 6.060

meter och från röd tee 5.250. För att få
bästa möjliga utbyte av sin resa, skall
man bo på

"golfhotellet" det 4-stjärniga

PARADOR LUIS VIVES. Härifrån har
man 100 m till första tee. Ingen trängsel
förekommer. Starltider är ett okänt begrepp.
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Etiersom man har gott utrymme på ba-

nan är det vanligt man stannar

till

vid

klubbhuset efter 9 eller 2l hål för att
pröva på någon spännande rätt som ett
litet mellanmå|. Golfshopen är ganska så
enkel och långt ifrån billigt. Bäst att ha
med sig vad som behövs före avresan.

Bosque, kan man där förse sig med hur
mycket apelsiner som helst, eftersom just
den banan är anlagd på en tidigare fruktodling. varvid träden sparats som ett pikant inslag i det hela. Till Valencia, med
allt vad där erbjuds, är det nu tjugo minuters bilväg och till Benidorm ca två timmar. Vägarna är utomordentligt fina och
du har all anledning göra någon utflykt
kring kusten. där exploaleringen genom

nybyggda hotell och våningserbjudande
översti ger efterfrågan.

Golfhotellet har den klass man önskar
sig både beträffande rum och mat. Vill

Det finns en stor drivingrange.

man bara ha halvpension väljer man mellan lunch och middag. Med tanke på att

pas bästa. Ena halvan stryker längs kusten med många naturliga bunkers. Den
andra går genom pinjeskog. Greenerna är
stora och välskötta. Kostnaden för green-

På morgonen då solen stiger högt kan du

Banans
layout är enligt sakkunskapen en av Euro-

fee var under våren 1983 300 kr.

Pr

vecka.

Vill

MERA SERVICE, SAMMA PzuS.

gande bana är det lämpligt hyra en bil för
en dagsutflykt till alternativ Escorpion eller EI Bosque, vilka dock inte^ går upp
mot den klass El Saler besitter. Aker man
i slutet av mars månad och besöker just El

man uppleva spel på någon närlig-

en lätt måltid kan intagas i klubbhuset,
blir middagen det angivna altemativet.
Alla rum har balkong. Får du chans att bo
mot havet är kvällsutsikten enastående.
vid frukosten på balkongen event. notera
någon hole in one nedanför på nionde
hålets green

1982 elitserien 1983 division
serren
Alla kommer ihåg överskriften. Den är
verklighet nu. Vi i elitsatsningen på Rya
ser tillbaka på de två omgångar som spelats i div. II. Första omgången som spelades i Perstorp, började bra första dagen.
Ledning med 2 slag före Kristianstad och

5

slag före Falsterbo. Dag två var en
mörk dag, vi förlorade med hela l7 slag

till Kristianstad och l4 slag till Flommen.
Dag I i varje omgång börjar på förmiddagen med 4 singlar där alla scorer räknas, på eftermiddagen 2 st foursome där
båda scorerna räknas. Dag 2 enbart 4
singlar. Som jag skrev i ett tidigare nummer av Drivern hade vår satsning för att
vinna div. II varit hård. Andå ligger vi
efter första omgången l5 slag efter Kristianstad och 5 slag efter Flommen. Efter
analys tillsammans med Jimmy konstaterade vi att satsningen eventuellt varit för
hård, därmed lite speltrötthet.
Laguttagningen har nog aldrig varit så
svår som till sista omgången som skulle
spelas på

Mölle som är en lite speciell

bana och därtill den svåra torkan. Jag
hade att välja på 8 st som hade likvärdiga
resultat till 4 platser och en reserv. Det är
alltså dagsformen som får avgöra och då
gäller det att välja rätt och ha stor tur.

II
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Redan efter 6 hål hade vi tagit in törsprånget. När jag efier 13 hål l'år alla

Priser:
Segrande lag SGFs medalj

slag på Kristianstad och leddc i)ver clem
med 4 slag, men hade tappat ylterligare 2

slag till Flommen som nu ledde med 7
slag. Det kan nämnas att John t-örsta dagen låg 6 över par efter 12 hål och avslutade med 5 birdies i rad och ett par. Bäckbom och Strömberg blev bästa foursomepar med 68 slag brutto.
Inför sista dagen fick spelarna bara instruktionen att törsöka ta minst 2 slag per
man på Flommen och spela man mot man
spel. I detta läget hade vi sågat av Kristi-

resultaten igen hade vi tappat hela l0
slag, som Flommen nu ledde med. På
fjortonde utslaget fick spelarna ordcr ont
att spela enbart för birdies och på tlerta
hål lyckas samtliga med detta och vi hacle
bara på detta hål knappat in hela -5 slag.
Jag följde sista bollen de fyra sista hålcn
och visste inte att de andra hade tasit in
både 4 och 5 slag på sina motståndare.
Först vid inspelet på l7:de hålet fick.iug
reda på att vi ledde med 6 slag. Jag kan
inte beskriva hur det kändes. När vi visste
att vi åter kommit in i elitserien och vunnit div II öppnade vår juniorordförande

Carl-Johan Kruuse en flaska skumpa,
som avnjöts till hurrarop och gratulatio-

Grant, Carl-Magnus Strömberg och Mats
Nilsson.
Efter första dagen hade vi tagit in 19

ner.

.521
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4 Mölle
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Kalmar

6 Lund
1 Falsterbo
8 Romel
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Båstad
Söderåsen

Bokskogen
Perstorp
Eslöv

Rondpris, rond

I

2
Foursomepris
Rondpris, rond

741

796

309

308
315

i silver.
Anders Olofsson, Lund.
Ingmar Månsson, Söderåsen.
John Grant, Rya.
Peter Bäckbom/Carl Magnus Strömberg, Rya

t48
t47
156
153
162
t10
t57
152
153
155
161
168
160
178
t54

307

320
323
301
307

316
318
31 I

308

320
314
325
327

325
323

69 slag

69 slag
72 slag
68 slag

Nu när vi kommit ner på jorden igen
har redan förberedelsema börjat för nästa
år. Då kommer vi att förbereda oss på att

bli bättre och starkare fysiskt, psykiskt
och tekniskt med hjälp av gamla och nya

spritts får man nog räkna med större invasion med tilltagande högre priser.

medarbetare i klubben.
Med hälsningar från en glad och dåligt
spelande elitordförande.

GL

Stig-Björn Lundström

6

2

1983

297
309
306

till sista omgången:
Peter Bäckbom, Peter Swallin, John

El.Saler är något nytt att rekommende-

Mölle 3-4 september
I

Följande blev uttagna

ra. Annu så länge är det mest nordbor
som upptäckt denna bana. När ryktet

DIV II SODRA

elit-

Från uppladdningen. Mats Olsson, LaGK, Mats Nilsson, Peter Böckbom,
hIagnus Sunesson, LaGK.

Våran Pro

Ilallä$nfingers!
Tro mig eller ej - men jag är
faktiskt bättre på försäkring
än golf.

Ring själv och kolla!
Telefon 042-180040.
Lars Olsson, hcp 5.

ÄllmannsSrcnb
Drottninggatan 62, 252

2.1

Helsingborg

ör rund som en ost
Det får i så fall vara någon mycket mager
skotsk fårost. Nä, sanningen är, att våran
Pro Jimmy Grant var liten redan:då han
föddes och det gjorde han i Inverness i
Skottland för 43 är (years) sedan.
Varken hans mor eller far var intresserade av golf, men detta till trots köpte
dom ett hus, som var beläget endast 300
meter (330 yards) från golfklubben. Jimmy var då I I år (years). Tillsammans
med sina kamrater blev det självklart att
han höll till kring golfklubben och börja-

de som caddy. På den tiden var det

i

Storbritannien givetvis förbjudet att spela
golf på söndagarna, vilket Jimmy och
hans kompisar tackade Gud för, ty efter
kyrkbesöket - som var obligatoriskt - rusade dom iväg till banan och plockade
bollar och det var så förmögenheten (the
Fortune) grundlades.

I skolan hade man vissa kurser som
anangerades av det brittiska Golf

Ni

,o.n har stora, fortlöpande godsleveranser till eller från kontinenten - ränk
Direct Rail! Hela vagnslaster per jämväg,
som går raka vägen från avsändare till
mottagare, är ett effektivt och lönsamt
transportalternati v.

Foundation, en institution som helt enkelt
har till uppgift att informera om golf och
värva intresserade till sporten. "Overhuvudtaget", säger Jimmy, "satsar man
mycket mer på sporl och idrott i skolorna
i Storbritannien än här". Dessa kurser
varade under 5 veckor några timmar i
veckan efter skolans slut. Givetvis anmälde sig Jimrny och det var här han fick
sina första kunskaper om golf. Intresset
var väckt och han sökte och blev medlem
i goltklubben, Invemess GC. Det blev

flitigt spelande,

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
Sydhamnsgatan 23
S-251 07 Helsingborg 042 - 17 90 O0

på vardagarna med konpisarna och i helgerna ofta med en äldre
farbror som han blivit god vän med. (Juniorer ägde ej rätt att spela ensamma under helgerna;.
Det var dock inte bara golf'en som uppt<lg Jimmys intresse. Han var också en

duktig fotbollsspelare (soccer), även som
rugby-dito (därav,en del konstiga - om än
obetydliga - Iyten). Jimmy berättar själv,

att han var byggd till den

perfekte

"scrum-half", ni vet den där killen som
stär bakom högen av dom riktiga rugbykillarna och som dom fibblar bak bollen

till

när dom själva ryker ihop. Då springer han mellan benen på dom och gör mål
(score).

Golfen viktigast
Well, nu var det i alla fall golfen som
blev nummer ett. Hcp 18, vilket var det
högsta som fanns för herrar (!), fick Jimmy första året, därefier 14 och 7 dom
påföljande åren. När han var sjutton erhöll han scr. Året var 1958 och det blev
ett lyckosamt år. Då vann han sin första
stora seger och blev skotsk juniormästare, vilket sen medförde, att han blev utta-

gen

till

vid Miller själv var playing pro på touren,
blev det ganska mycket jobb för Jimmy,
som utöver sin assistentplats hade en

skotska juniorlandslaget och se-

dan också

till

Storbritanniens lag mot

kontinenten. Jimmy spelade då som etta i
laget och som kuriosa kan nämnas, att vår

tjänst som instruktör

i Colf Foundation

under åren 6l-64.

flerfaldige svenska mästare Claes Jöhnke
deltog i kontinentlaget som 8:e man.

Love

Mrs Jimmy Grant, Ann, var tidigt med i
bilden. Redan på den tiden i Inverness

Lantmätare!
Efter avslutad "grundent" sökte Jimmy
in på college för att ubilda sig till lantmä-

sökte sig Jimmys blickar över staketet till
granntösen, som han tyckte var en grann
tös. Något studigt förhållande etablerades
dock inte förrän vid l2-års ålder. Aven
Ann var duktig i idrott med framstående
meriter både i landhockey (running golf)
och häcklöpning fml' Ann-Louise Skoglund).
Sorgen var stor då Ann vid l7 år med

ni, att prona har en sä grundlig utbildning?). Det blev en lång flyn,

tare (visste

från lnverness i Skottland till Southampton ldngst ner i södra England." Det blev
besvär med språket", avslöjar Jimmy.
"Jag minns en av dom första kvällarna,
jag skulle ut och kolla läget på highstreet.
Det kom fram en kille och frågade efter
'loit!Sorry? Got any loit? upprepade han.
Jag tyckte, det var en skum typ och förstod inte, att han ville ha fyr". Well, efter
hand lärde sig Jimmy språket och kunde
efter kort tid konversera helt flytande.
En av lärarna på colleget hade fått reda
på Jimmys färdigheter inom golfen och
redan första dagen tog han tag i Jimmy
och hälsade honom välkommen till den
sydengelska golfvärlden. Han hjälpte honom också till medlemskap i Stoneham
GC (Stenskinka GK), där Jimmy dessutom lyckades tubba sig till I /2 medlemsavgift och detta trots att klubben var
mycket populär och hade lång kölista för
inträde.

"Vi hade l0 pund i veckan i studielön,
betalade 4 pund för logi, frukost och middag, så man klarade sig", berättar Jimmy. "Sen hade vi dessutom 2 l12 pmd
extra i månaden i ersättning för sönderrivna byxor", tillägger han (Det är ett
egendomligt land, England, Isn't it? Reds
anm..l

Efter två års utbildning låg världen öppen för våran lantmätare. Här skulle ut
och mätas! Sålunda sökte han och hans

nyutbildade kamrater sina första jobb.

l0

till Rugby i Midtill Hull (välkänt från

Häcklöperskun

fanriljen tlyttade först
Och här blir vi varse en fantastisk likhet
med vissa svenska organisationers placeringssystem. Jimmy, som sökte norrut,
placerades i Wales, medan andra vilka
önskade få stanna i södern, skulle skickas

till

skotska gränsen. Resultatet blev, att 8

stycken, inklusive Jimmy, hoppade av
karriären

I

Shoeshine-boy
Nu ska ni inte tro, att våran Jimmy hade
bränt sina skepp, oh no! Han hadc försiktigtvis f'örhört sig hos Stenskinkas (Stoneham) pro, David Miller, om en eventuell
assistentplats. Så blev det. 1960 gick

Jimmy över

till

pro-lägret.

"Det

mycket intressant", skrattar han,

"i

var
två

år fick jag lära mig att tvätta klubbor och
borsta skor". Mr Miller hade nämligen
vissa överenskommelser med klubbens
medlemmar att sköta deras golfattiraljer
(se annons), vilket arbete han naturli-stvis
överlät till sin assistent. Nåja (Well), i
sanningens namn ska sägas, att Jimmy
fick lära sigallt om golf och efter hand ta
över fler och fler lektioner. Eftersom Da-

lands och senare
sjöfartsspelet), dår hon genomgick sekre-

terareskola, vilken utbildning avsevärt
underlättade hennes numera postala kärleksförhållande. "Men", som Jimmy ut-

tryckte dct, "det blev inte detsamma".
Med Ann i Hull och Jimmy i Southampton svalnade den värsta hettan och frimärkskontot sjönk så småningom. Det
var inte endast häckar som hoppades

over.
1963 blev ödesåret. Ann nämnde i ett
brev till Jimmy, att hon skullc på semes-

ter i Cornwall och Jimmy svarade, att
"har du vägarna förbi så kan du ju alltid

titta in". Och det hade hon...
I december 1964 gifte dom sig. Jimmy
hade nu tröttnat på assistentjobbet och
ville ha eget. Han hadc skött sig bra och
bland annat vunnit Sydenglands Assistentmästerskap 4 år på raken. Han sökte i
England, men fick överallt beskedet, att
han var för ung. (too young). I Golf Illustrated läste han en artikel av en engelsk

pl'o, som skrev att tnan kunde åka till
Skandinavien i en hundkoja och komma
hcm i en Ja-uuar. Jinrnrys svaga sida (dcn

andra, alltså) har alltid varit Jaguarer.
När PCA utannonserade två platser, en i
Linköping och en i Säffle, sökte Jimmy
båda. Han fick Säffle. Billerud GK:s nya
pro höll på att få en chock, när han i mars
1965 anlände till Säffle. Golfbanan var
täckt av ett en meter tjockt snötäcke.
"Jag gick upp på Billeruds huvudkontor,
där jag blev mottagen av Vd Åte Pilgren" berättar Jimmy. "Han överlämnade
chock nummer 2: en bok med en namnlista på 40 lektioner i veckan inomhusl" (ä

7:-

och här tylldes förmögenheten

på

ytterligarel. "Billerud var toppen", fbrtsätter Jimmy, "trevliga människor, en
härlig klubbl På sommaren bodde vi i ett
hus ute på banan. Förresten nuvarande
klubbhuset, tror jag". I september samnra år kunde man höra, om inte precis
trampet av små fötter, så i alla fall skriket
från John (John).

Moving east
Tre år tyckte man räckte i Säffle och 1968

flyttade familjen till Norrköping. Här
blev det mycket jobb för Jirrmy med
många lektioner. Dock tyckte han, att

il

klubben satsade lite för mycket på seniorsidan, men senare åren riktade man in

det iväg till Skåne. Jimmys uppgift blev
bland annat att ta hand om en klubb i

klubb med många nybörjare. Å andra sidan, det blir för trångt i en Jaguar", slu-

förvirring. Profrågan hade ju under en tid
varit en källa till 'splittring och oro bland

tar Jimmy.
Som väl alla vet, är Rya tillbaka

noga med att betona, att framgången
kommer av en laginsats. Han ser fram

tillägger, att han egentligen aldrig varit

medlemmarna och det skulle nu bli spännande att se, om den nye pron kunde
samla ihop dom utspridda begreppen.
Jimmy kanske medger, om än motvilligt, att det första året var lite trögt, men i

riktigt tänd på det här med tournament-

år har molnen skingrats. Han ser klarl

sig mer på juniorverksamheten, vilket
Jimmy gillar mer. Det blev aldrig några
riktiga "stjärnor", men en del mycket
goda spelare kom dock fram. Jimmy spelade själv lite grand, alltför lite för att det
skulle bli något av det, menar han, men

play.
Trots att Jimmy var mycket populär på
Norrköpings GK, att familjen trivdes bra
och att barnen blivit ganska stora (Carol
föddes 1968) och fått sina kompisar, så
beslöt man ändå efter 14 år i Norrköping
al.t söka efter något nytt.

Till Skåne

Bland många sökande till Ryas lediga
pro-plats valdes Jimmy. Vintern 1982 bar

ärlig ut i ögonen, när han säger, att han
tycker, att Rya är toppen. "Okey", säger
han, "Rya är en etablerad klubb, där
många spelat golf i många år. Man har
sina grejor, klubbor, bags och vagnar och
med dom höjda dollarkurserna och därmed fördyrade priser, förstår jag, att folk
tänker sig för vid sina inköp. Aven spelmässigt är klubben 'färdig'. Jag klagar
inte på lektionstillgången, men det är givet, att det blir något annat på en ung

i Elir

serien och en hel del av den äran ska
tillskrivas våran pro, som dock själv är

emot nya stimulerande arbetsuppgifter på
Rya, med bl a en anstotmning av duktiga
juniorer, vilka, menar Jimmy, verkligen
kommer att behövas, då vi kanske mycket snart mister flera av våra elitspelare:
Carl-Magnus Strömberg och Mats Nilsson har tankar på att återvända till USA

och John (John) har tyvärr lite besvär
med sin rygg.

Familjen Grant är nu riktiga Helsingborgare med villa på Billingegatan. Ann,

som i Norrköping utbildade sig till förskolelärarinna (hon behöverju inte skriva
så mycket brev numera) kan glädja sig åt
att ha fått ett vikariat, Carol, som redan i

Norrköping var elitgymnast, är nu in-

Inomhusträning

för

Lingflickorna och John
(John) blev i fjol, liksom pappa vid l7 års
ålder scr-spelare. Det verkar, som om
dom trivs och det hoppas vi alla Ryastruktris

Vi

önskar Jimmy och hans familj

Lycka till (Fortune too).

AH

medlemmar.

Ni slår rakare
Inomhuslektioner i vinter!!!

o längre

&

på

Ni står stadigare!!!!

Slottvångsskolan

Lämna Edra klubbor
till rvätr

onsdagar o tiedagar: kvällar
lördagar o söndagar: hela dan
enl överenskommelse

Tel. 04212216 88 eller
042118 20 94 (bost)

&
skor

till

putsning!

Många års ertärenhet
humana priser,
enl. överenskommelse.

Massage

t2
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Oldboys- och Veteranserierna
Under 1983 har Ryas oldboys och veteraner ej rosat marknaden med sitt seriespel.
Det hela har slutat så illa, att båda lagen
ramlar ur sina serier och nu får ställa in
sej på spel

i Div. II under nästkommande

år. Oldboyslaget skulle rätteligen ha fått
lämna Div. I redan förra året, men denna
serie kom att ökas med ett lag, vilket då
blev Ryas räddning.

Sista omgången

för oldboys

spelades

på Rya, och inte ens på hemmabanan

vi hävda oss utan fick finna oss i
att inta jumboplatsen. Inte ens på Rya
kunde vi ställa upp med de sex man som

kunde

får ingå i laget och endast en gång, nämligen i Mölle, har Rya kommit med fullt
lag. Vid två tillfällen, i Landskrona och
på Söderåsen, var det med nöd och näppe
att vi lyckades skrapa ihop de tre spelare,

som krävs för att vi över huvud skulle
tilldelas någon poäng. Ovriga lag i serien
har i regel ställt upp med fullt lag.
Vad kan orsaken vara till att det gått så
snett? Förra året var Göran Olsson med
tre gånger, men han har ej kunnat komma
loss från sitt arbete i Stockholm i år.
Clifford Yngrdn har större delen av säsongen hafi sitt arbete förlagt till Göteborg och har därför kunna ställa upp endast två gånger i årets seriespel. Samma
antal uppvisar Gösta Bogren. Då nämnda
herrar genom sina låga handicap (serien
spelas open), givetvis jämte Stig Svens-

son, tidigare varit våra främsta poängplockare, är det ej konstigt, att vi hamnat
där

vi nu är.

Slutställningen

i

årets oldboysserie

blev:

Mölle 52 poäng, Flommen 37 poäng, Söderåsen 3 I poäng, Båstad 29 poäng,
Landskrona 24 l12 poäng, Osterlen l5
t4
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poäng och Rya 14 poäng. De två

sistnämnda lagen flyttas ner.

Mölle med Johny Andersson, scratch,
och S E Fridlund, hcp 2, har vunnit serien
alla gånger sedan starten 1977. Söderåsen
har glort en fin prestation genom att för-

sta året efter uppflyttningen placera sej
som trea. Där är Gert Nyström, tidigare
Rya, den stora stjärnan med hcp 4.
Stig Svensson har åter ryckt upp som
Ryas främste man. Om man räknar 3 poäng för lagets förste man, två för andre
och en för tredje får Stig l8 poäng. Tvåa
är Clifford Yngr6n med 5 l12 poäng, vilket är mycket tint, eftersom Clifford såsom nämnts varit med endast två gånger.
Dessa poäng har ingenting att göra med
ovannämnda lagpoäng. Segrarlaget i varje omgång får 8 poäng, tvåan 6 poäng,
trean 5 poäng etc.
Ej heller veteranerna har i årets seriespel haft någon framgång. För flertalet
av spelarna har det gått sämre än under
töregående år, och det är väl endast Kurt
Hagström, som motsvarat förväntningarna. En ros också till Yngve Friberg, som i
Mölle gick på 86 slag brutto och därmed
fick sitt handicap sänkt.
Främsta poängplockare inom Ryas lag
blev Ernst Sjunnesson med I I poäng, Tage Ericsson med 9 I 12 poäng och Kurt
Hagström med 8 l/2 poäng.
Slutställningen i serien:
Båstad 45 poäng, Flommen 43 poäng,
Mölfe 35 l12 poäng, Ljunghusen 23 l12
poäng, Falsterbo 2l poäng, Rya 18 l/2
poäng och Barsebäck l0 l/2 poäng. De
båda sistnämnda flyttas ner.
Seriesystemet i Skåne för oldboys och
veteraner har under 1983 omfattat hela 58
lag och väntas under kommande år öka

l5

Slut för i år, tack för i år
Säsongens damtävlingar avslutades den
I I oktober med middag, trevlig mannekänguppvisning och naturligtvis prisut-

delning

för

säsongens tisdagstävlingar

och matchtävlingarna.

Det blev storslam för damkommittdns

sekreterare

Maret Remmelgas,

som

plockade hem segern i både Annies Cup
och lndras Cup. Dock inte utan hårt motstånd av Kerstin Hjerlstrand i Annies cup
och Brita Linander i Indras Cup. Maret
har tidigare en seger i varje, så nästa
säsong blir det spännande att se om Maret
kan göra om prestationen och då tar hem
någon av cuperna för gott.
Margit Bergengrens Hederspris vanns i
år av Bea Thomasson, som i uruselt väder
spelade en strålande golf.
Skåneserien för damer är slutspelad,
och Rya hamnade på 8-e plats bland 17
klubbar. Vid prisutdelningen avslöjades

I

silrslG
GETETTGIUTEBIET
kretera re n i D amkommi ttö n.
Vinnure av både Annis Cup och Indras

Se

Cup, Maret Remmelgas

ytterligare och närma sej 70 lag. Flommen med 5 lag i seriesystemet och Mölle
med 4 lag är ledande klubbar, där Rya
alltså har svårigheter att skrapa ihop 2
lag. Det är väl så att Falsterbo och Mölle

är

attraktiva platser

tör

pensionerade

golfspelare.

Nu gäller det för våra oldboys och veteraner att ha siktet inställt på en snabb
återgång till Div I. Kanske Jimmy kan ge
oss några tips, som gör oss slagkraftigare. I Båstad har man ordnat gruppträning

för oldboys och

veteraner, som blivit

mycket uppskattat. Det är kanske vad vi
behöver tör att åter få spela med de stora
gossarna. För vi skall väl inte behöva
vänta, tills våra duktiga juniorer kommer
upp i oldboys och veteranklassen, d v s
om ca 3-5 resp 45 år!
T. E-n

l6

också alla hcp-sänkningar i tbrm av en
nrängd magnifika tårtor. Vår trevliga tradition, att alla sorn sänkt sig under säson-qen bakar en tår-ta till avslutningen är

alltid lika uppskattad.

Till nästa år får vi två nya medlemmar i
damkommitt6n. Det är Kerstin Hjertstand
och Gun-Britt Månsson, sorn

vi

hälsar

hjärtligt välkomna.
Kerstin och Gun-Britt kourmer i stället
för Anne-Sophie Wi-sart och Cun Persson
som nu av-qår. Anne-Sophie och Gun har
under 8 resp. 7 år rned stor skicklighet
och entusiasm la-ct ner ctt jättearbete i
damkommittdn. så vi tär unna dem att nu

il

r

njuta sitt otium och få lite mer tid till
någon trevli g tiitidssysselsättning.
Det lär tinnas något stlm heter goll.
Christinu Rodmun
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I femklubbs-serien där vi också deltager, har vi som målsättnin-s att så många
som möjligt skall få chansen att komma
ut och spela på andra banor samt att tä
träfl'a andra ungdomur. I denna serie blev
vi sist för andra året i rad. Denna tävling
har spelats med första start kl 1400 rnen
detta har visat sig vara för sent, då man
inte kommit tillbaks till klubbarna törrän

vid 2l-tiden. Förhoppningsvis blir det
ändring till nästa år så att första start blir

vägen och

tå ännu mer hjälp till

un-s-

domsverksamheten.

Alla kan hjälpa till

rrred något.

Ni

som

har en id6 eller funderar på något, hör av
er till oss. Det är kanske början till något

nytt.

Slutligen vill jag tacka alla våra sponsorer vid våra juniortävlingar. Tack tör i
år.
J

utt.kom.

Curl-.lohun Kruuse

kr 0900.

Ryas Internationella Juniortävling hade i år samlat lite tärre deltagare än i tJol.
Men i staftfältet märktes den danske mästaren tiån Helsingör som spelade i par
med Lars Lö-tstrup och vann på 142 sla-u.

JUNIOR.NYTT
Att sanrmanfatta 1983 års verksar.nhet är
inte lätt. Vi hur haf t fler deltagare i tränins än någon -cång tidi.uare, och detta
märks intc minst i våra aktivitetslistor.
Med den ökade juniorträningcn t'öljer

ju naturligt nog att clet blir större tränssel
på banan då ett större antal juniorcr fär
sitt griina kort. Glädjande nog så har vi
också hati ett stoft untal flickor sotn verkligcn satsat på golf, och f'lera av dessa har
redan fått sina hcp så återväxten på

sidrn

flick-

hlr kommit igång.
nåsta år hade vi tänkt börja

Till

med

inonrhusträning på Slottsvångsskolan lör
de sonr är intresserude. och hadc därför
tänkt gå ut rned ett brev etier nyår tör'att
se hur stort intressct är. Men

tör att alla

skall kunna få ett brev måste dotl l'innas
på datun och det gör dorr bara orn dom

till receptionen Så
ni, sonr känner på er att ni inte liirnnat
uppgifien på er lirdelsetid till receptiolämnat lridelseuppgil'1.

ncn, grir det så firrt som möiligt.
I jLrniolkornnrittcn tog vi i vårrrs

ll'lrl

ett klistermärkc rned klubbens crtrblem
l8

På andra plats kom Rya-paret Ulf Jerlebo
Vi hade

och som kunde klistras på bagen eller

och Johan Laurin ett slag efter.

bilens bakruta. Detta rnärke finns att köpa
i receptionen t'ör 5:- och behållningen
går till juniorerna. Vi har också hafi ett

framt'ör vårt stora tack

lotteri på Väla, och där sålde

som vanligt ett digert prisbord och vi

Aer Lingus
Vi skickade i år 2 lag till Aer Lingus sonr
avgjordes uppe i Eksjri. Bäst placerude

vi slut på

lotterna en dag för tidigt, vilket innebär
till nästa år kun ha ctt större lotteri.
Vitackar alla som hjälpte till mcd törsälj-

att vi
n

r

sig lag I som hamnade på en 6:e pluts, -5
slag efter vinnande Lidköping. I laget ingick Johan Renrmel-{as, Pcter Bäckbon.r
samt John Crant.

ngen.

I

år lämnar Lena Jönsson sitt

urbete

sorn knatte-ledare. Hon har gilort ett fint
j<lbh och vi tackiLr henne tör det och hoppas att hon får en fin golfsäsong nästa år.
Till hennes eficrträdare har Margareta
Str(jnr valts. Hon har redan tidigale hjälpt

Lcna så hon är väl insatt

i

I

Skol RM lyckades Johan Remrnelgas,
Per Ola Dahlman och John Grant, alla
från Nicolai-skolan gå till f inal rrren l'ick
se sig besegrade på Sudden Death.

arbetet. Vi

önskar Margareta välkommen.

Dct lyckades inte för våra duktigr juniolcr att vinna Skåne-serien grupp B,
trots en n-rycket stalk slutspurl. På l-aholursbanan blev vi 3:a och på avslutninssronden på Vasatorp blev vi 2:u. Tyvärr så var Bokskogen bättre än vi båda
gåugerna, så nLr blir det Bokskogen sorn

går Lrpp i grupp A. För våra pojkur och
flickor gäller det att komrla igen till nästa
år'

till sponsorerna.

Sommarens Eclectic sonr startade så bra
fick en något särnre avslutning vad det
antalet sturtandc. .luli nrånad vanns
-säller
lutav Jan Nordströrn och Augusti rnånud
I

utav Stefirn Jevinger.

Vi gratulclul'till

vinsten som var prcsentkoll i Shopen.

Juniorverksamheten kräver p g a sin
storu brecld stora insatser av ledarc, och
vi har i år huft en stor kuder av loräldrar
som hjälpt till rned träning och körning.
Vi hoppas kunna tbrtsätta på den insla-sna

På ulltniirr begdran ,följer

vi

upp v'år ut-

viknittgsprentiär metl två nt'u bilder.
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Återväxten på Rya är tryggad!
Intresset för knatteverksamheten ökar för
varje år. Alltfler knattar vill vara med
redan från början i våra speciellt för dem
anpassade träningar och tävlingar under

sommaren. Årets kallelse samlade således nära nog 50 anmälningar. Det har
också visat sig vara en alldeles utmärkt

byggproiektering
O Bergteknik
O Beskrivning
O Bygg- och geodynamik
O Byggledning och kontroll
O Byggnadskonstruktioner
O Datateknik
O Energibesparing

o

O
O
O

Geologi
Geoteknik
Grundförstärkning
Kostnadsberäkning

O Landskapsarkitektur
O Markteknik
O Mätteknik
O Ombyggnadsprojektering
O Produktionsplanering
O Produktutueckling
O Projektledning

o

Skötsel och underhåll
O Teknikutbildning
O VA-teknik
O Väg- och spåneknik

skola för unga entusiaster - deltagandet i
knatteverksamheten är i högsta grad stimulerande och fostrande och ett gott
kamratskap har vuxit fram.
Allt detta märks i facit när sommaren
är över. t ex att:
- spelstandarden har ökat betydligt

-

barnen är bättre mogna för tävlingsspel, vilket gjort att en del med framgång har deltagit i större tävlingar
alla har gjort personliga framsteg - en
hel del har fått off.hcp
alla kan lite om vett och etikett.

Årets verksamhet började i maj med
gruppträning på drivingrangen i fem
veckor under Jimmys erfarna ledning en träning som är mycket populär och

som ytterst få missade. Här kan man tala
om träningsflit!
När det sedan blev dags för de efterlängtade TV- och Mini-cuperna vid sommarlovets början, visade det sig, att träningsintresset var nästan lika storl; ca 40

deltagare har kämpat idogt sommaren
igenom, med uppehåll i juli och man kan
nästarr misstänka, att vissa semestrar stu-

vats om litet för att barnen skulle kunna
passa sina tävlingsdagar! Dessa har varit
förlagda till måndagarna, eftersom banan
är lägst frekventerad just dessa morgnar

-

detta av hänsyn till alla er andra spelale!
TV-cupen spelades över t hål i 6 omgångar, en poängbogeytävling där varje
spelare fick 3 slag per hå1. Vi räknade
med de 5 bästa ronderna och segrare 1983
blev Johan Kristiansson med 154 poäng.
Johan har utmärkt sig även i andra sammanhang i år och härmed tar han nu med
den äran steget ut ur knattegänget, ty i år
har han också fått off.hcp och övergår till
miniorerna. Grattis Johan! Tätt i hälarna

på Johan kom Christian Din6 med

l4l

På J&W arbetar idag över 750 ingenjörer inom ovanstående verksamhetsgrenar.
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 1 214
181 23 LIDINGO
Telefon 08-767 00 60

20

J&W-kontor
Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg
Helsingborg

Jönköping
Kalmar
Kadskrona
Karistad
Kristianstad
Linköping

Luleä
Lund
Malmö
Norrköping
Nyköping
Skövde

Trollhättan
Umeå
Västervik
V-åix1o

Orebro
Ostersund

2l

poäng och faktiskt var det ända fram till
sista omgången en öppen fråga om vem
av de två som skullc vinna. På 3:e plats
kom Fredrik Persson och bästa flicka i

vi hoppas på er insats även nästa årl
Knattar, tack för i år och väl mött igen
nästa sommar med all er spelglädje och

Så

entusiasm

!

Golfhäl:;ningar

årets TV-cup blev Malin Ström. Grattis!

Lena Jönsson

Mini-cupen spelades också 6 omgångar men endast över 3 hål och som slagtävling. Vi använde oss av platssiffror för att

räkna tiam vinnaren, som blev Johan Nordn, vilken vi härmed gratulerar tillsammans med 2:an Emma Månsson och 3:an
Johan Cheander.
Säsongen avslutades den sista måndagen på sommarlovet med glasskalas och

stor prisutdelning och jag vill här passa
på att tacka alla er som välvilligt ställt
upp och bidragit till vårt fina prisbord!
Ett stort tack är också på sin plats till
alla duktiga gruppledare som hjälpt till
vid träningar och tävlingar. Sist men inte
minst, tack alla ni f'öräldrar som fungerat
som markörer under tävlingarna, utan er
hjälp hade vi inte kunnat genoml'öra dem.

PRISLISTA:

W-cupen 1983

1. Johan

Rapport från
Juniorkommittdn

Kristiansson

2. Christian Dinö
3. Fredrik Persson
4. Brian Pedersen
5. Patrik Båckbom

Bästa flicka: Malin Ström
Mini-cupen 1983
1. Johan Nor6n
2. Emma Månsson
3. Johan Cheander
4. Christian Carl6n
5. Martin Christensson
Bästa flicka: Emma Månsson

154
147
135
133
126

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

Efter fjolårets degradering till B-gruppen,
i juniorserien för dom äldre juniorerna,
hade vi i år gott hopp och stora förutsättningar att åter ta oss upp i A-gruppen. I
gruppen ingår I I lag och bara ett lag går
upp. Nämnas bör vilka lag som ingår:
Bokskogens GK, Vasatorps GK, Rya
GK, Lunds Akademiska GK, Laholms

GK, Söderåsens CK, Angelholms GK,
Torekovs GK, Perstorps GK, Båstads
GK och F5 GK.
När sista omgången spelades i Laholnr
den 5 augusti blev vi tvugna att åka dit
rned ett mycket ungt och kanske inte l'ullt
så rutinerat lag som behövs i dessa sanrmanhang.

Elier förmiddagens tbursomespel , där
bara paret Per-Ola Dahlman - Eva Kruuse lyckades gå under 80, trodde vi aldrig
att det skulle tå vägen denna da-g- En -5:e
plats var inte precis efier ritningarna. Banan var trevlig, inte speciellt lång och
i utmärkt skick, efier den långa
torkan. En uppryckning behövdes. På el.
termiddagen kom först Johan in pä 75,
bra, sedan kom Palle med 78, halvbra,
lite kris i lägret för dessa två spelare var
ankare i laget. Muria och Uffe återställde
lu-rnet med 14 bäda. När så Dick smålcende meddelade att han gått runt på 74
kunde man höru fiån Palle: "Det är ju
inte klokt, här platsal man intc i laget".
Han fick en glass som tröst, det fick ävcn
dessutom

ARGUS
Välklödd kvinnlighet
inifrån och ut

vi vann singelspelet före
Bokskogen Totalt lyckades vi gå upp ell
placering till en tredjeplats och kundc

dom andra. f'ör

återvända henr rätt så nöjda.
Lusse Ekolin

Golf ör en sport i medvind
Allt fler prövar på det utmanande spelet
med klubba och boll, inte minst ungdomar.

För att det unga Golt'-Sverige ska få en
ordentlig grund att stå på i marschen mot
stjärnorna har Svenska Golfförbundet i
samarbete med Förenade Bil hnport AB i
Malmö startat ett nytt projckt BMWISGF

GOLFSKOLA.
Den 23-25 september ägde BMW/SGF
Golfskola t-ör Nordvästra Skåne rum på
Rya Golfklubb.
Ledare för lägret var Carl-Johan Kru-

och golftränare var Jimmy Grant.
Bland de l4 deltagarna sorn kom l'rån
I I olika klubbar märktes Eva Kruuse Rya
Gk, 4 gån-uer i Sverige final i Col-rate
Cup och 2 gånger vinnare, sanrt Johan
Remmelgas Rya Ck, l:a i Rydberg Cup
på Vasatorp, l:a Gurli och Sturc Hanssons Vpr i Halmstad, 3:a Arguskannan på
Rya, 4:a i Skåne Open samt l:a i klubbmästerskapet för jun iorer.
use

Från anangörsklubben dcltog också
Dick Palnter.

Jens Magnusson och

Som avslutning på lägret utntanade lägerdeltaearna alla hemmaklubbens spelare i en lt3 håls poängbogey-tävling med
namnet BMW BAVARIA CUP, och där
I l7 st av medlemmarna tog tillfället i akt
att tävla om en resa till Miinchen.
Vann gijorde oldtimern Stig Svensson
Hcp 8 på 40 poäng.
2:a Lennart Nilsson Hcp 20 på 40 poan8

3:a Ann-Christine Lundström Hcp 29
pa .19 poäng r Bästa dam

r

4:a Caroline Hcnckel Hcp 36 på

38

poäng (endast 9 år gammal.t
5:a Berne Persson Hcp 4 38 poäng

Helsingborg 830927
Corl Johan Kruuse
Ordf'.Jun.kom.
22

23

"Out of bounds"
Vi på Drivern glädjer oss, och hoppas
öven ni Läsare, åt att vi fått en rar höLs-

ning .från Susanne Ohls,son " out of
buntls" , som vi kalLade henne första
gången hon skrev tiLl oss för två år sen.

Detusenidäernqs hus
Ätt MYcKET
DU SKALL vÄl.ln

HAR MER
ruÄn

TAPETER
FÄRG
MATTOR

Susanne är visserligen inte medlem

i Rya

längre men kiinner ändå en viss tilthörighet till oss. Hon är völ.kommen raed sina
kära brev.

Hej igen, (endast på kommatecknet märker vi att hon börjar bryta iite på eng..t

Eftersom jag inte har skrivit på så
länge, tyckte jag att det definitivt var
dags att skicka hem en rapport över vad
jag sysslar med dctta år.
Den här terminen har redan gått så fort,
att det är nästan skrämmande. Jag har
också haft lite svärt att inse, att den underhara kokheta

i*zl0) sommaren är över
och att allvaret har tagit vid. Som säkert
många av er redan vet, var jag bara hemoch hälsade på under 3 veckor. Jag
kom sedan tillbaka hit till Bowling Creen
för att jobba på golfbanans drivingrange
resten av sommaren. Jag jobbade dag och
natt för att tjäna ihop så mycket pengar
r.na

KAKEL

som möjligt. Plus jobbet på ran-gen jobba-

jag som nattvakt 3 nätter i veckan,
vilket betalade sig ganska hyfsat. Jag ar-

de

betade måndag-söndag på rangen, så som
hade jag enomt mycket tid att

ni förstår

Välkommen till
Ängelholmsvägen

träna. Det roliga är, att all denna träning
börjat ge resultat. Jag har nu spelat tre
tävlingar sedan skolan började och i alla
tre har jag spelat som l:a i laget. Detta
har givit mig det självfirrtroende som .jag

tidigare saknade, känslan av att få en bra
score utan att behöva slå till bollen perfekt varenda gång lättar på trycket betydligt. Jag väntar dock fortfärande på, att
allt ska lossna. Under dom tävlingar som

jag hittills har spelat, har jag ett antal
gånger varit på par efter 9 och sedan

kommit in 5-6 över par! Jag har tre tävlingar kvar den här terminen och jag hoppas, att mitt spel kan lossna, innan säsongen är slut. Ni får hålla tummarna för
mig!
Som sagt så är jag inte här enbart tbr
golfen, utan också för att utbilda mig till
gymnastiklärare. Jag har äntligen kommit
till det stadium i min utbildning (detta är
mitt tredje år av fyra), då jag enbart har
ämnen som rör sig om barn och gymnastik. Allting är så fruktansvär1 intressant
att jag önskade, att vi hade 30 timmars
dygn i stället för 21, för det finns för få
timmar för att jag överhuvudtaget ska
kunna lär'a r.r.rig en bråkdel av allt det
material som jag blir presenterad tör. Nu
vet jag i alla fall, att gymnastiklärare är
det rätta för mig. Jag känner dock, att jag
aldrig kommer att bli tärdigutbildad, för
det finns så enormt mycket att lära sig,
om nran vill bli en bra lärare. Någonting
sonr tloek bör nlimnas är. rtl om jug inte
hade haft så underbara föräldrar ("Linja-

len" och Ronny) hade jag aldrig kunnat
göra vad jag nu gör, varken vad det gäller
min golf eller min utbildning.
Tack Mol och Far, jag älskar erl
Många hälsningar
Susotme Oh.lsson

Tel. 126060
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Gentlemannagolfen

NY FRÅGESPORTIII

lnte mindre än 23 medlemmar i klubben
anmälde sitt intresse för Centlemannagolfen. Vid ett sammanträde den 21 septpä

Vad anser tävlingskommittdns ordförande,

Rya beslöts att starta fredagen den

kl

Arne

Björklund, om Magnus Perssons pris?

13

.00. Därelter arrangeras tävlingar varje tiedag kl 13.00 t o m 28 sept.

april

1.1

Ingen förhandsanmälan för deltagande.
Alla oldboys, som önskar deltaga skall

intinna sig senast en kvart före första
stafl, som alltid sker kl 13.00. Deltagarna
erlägger en startavgift å kr l0:- samt för-

sta gången en inträdesavgiti

å

samma

summa.

De som infinner sig resp tävlingsdag

i tre-bollar. För varje veckotävling
får deltagarna I poäng vardera, som vid
årets slut summeras tillsarnmans med ev
placeringspoäng. För första plats ges 7
poäng, tör andra plats 5 poäng, för tredje
3 poäng osv. Veckotävlingarna avslutas
med prisutdelning omedelbart efter det
sista boll kommit in. Ett första pris å kr
50: i fonn av presentkort i shopen delas
ut och ett andra pris å kr 25:- likaledes i
tbrm av presentkort i shopcn om antalet
deltagare överstiger 10. Overskott från
lottas

starlavgifierna går

till

priser

i årstävling-

en och sedan avslutningsmåltiden subventronerats.

Till

ledare för Gentlernannagolf'en utsågs undertecknad Arvidsson, som till
hjälp får Weste Eriksson. Vi skall försöka
hålla ihop det hela under kommande år'et
och får vi summera erfarenheter vid avslutningsmåltiden. Ev förändringar av detaljer får vi räkna med men målsättningen
är att göra det hela enkelt och att förändra
törsiktigt samt att hålla på trivsel och
spelglädjc.

Vi

ses senast

kl

12.45 den l3/,1 19t34 på

Rya Goltklubb!
Bettgt Arviclssott
26

Det rådde feststömning
på klubbhuset
när årets upplaga av Johnny Walker cup
avslutades med prisutdelning. Sponsorerna bjöd på förtäring och drycker av bästa
miirke och stämningen var hög. Som vanligt spelades tävlingen i strålande väder

på en bana som egentligen var alltför
"snäll" med rull utöver det vunlisa. Resultaten blev också därefter och det stod
klart ledan l'rån början att lran skulle gå
på 72 ellcr biittre tör att ha en chans till
placerinu. Viveca Hotfs 68, nred en strå-

lande början: eagle, birdie, birdie, och
tangerat banrckord trodde vi länge skulle
räcka tör seger, men två spelare kom in
på ännu lägre nettosc<tre. Så Viveka fick
se sig slagen av två herar.
Resultat:
L Jonas Odman

2. Curt Linander
3. Viveca Hotf
4. Göran Månsson
5. Lennart Malmqvisl
6. Jan Ohlund
7. Anne Lindell

66
61

6rl
68
6r,t

69
69
27
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Lodrätt
GOLFKRYSSET 4/83

Vågrätt

NY-

OCH OMBYGGNADER BYGGREPARATIONER FASADRENOVERINGAR

1
5

Jimmys andra svaghet
Stämma, men inte åtala
8. Käpp
10. Hem för ogifta kvinnor
'13. Lis
15. Gångart
16. Sådan träning är på modet
18. Ar Jimmy när han inte sover
1 9. Längst ut på bänken
22 Måttligt
23 - hcp
24 Norna
26. Toppgrej
28 Har egen golftour
30 Biflod till Garonne
32 Beta, men sällan med socker
34 Avnjutes först
37 Kanske en fläkt utav den
fina världen
38 lndustri med svårigheter
39 BGK
41. Gör man stundom oråd
42. Höjer dig över mängden

'1

1 Connors och Grant
2 Whisky och pro
3 Kan vara toppen i laget,
tjänst i botten
4 Minne från kyliga dagar
5 Wife
6 Styras
7 Chefen heter Björklund
8 Tilltäppt i halsen
9 Smålandsgäng
1 FN både fram och bak

men gör sin

12 Falkman som sjunger
14 Var säkra på 78-rundor

.17 Primus

20 Kras
21 Golfklubb i Bohuslän
24 lngen kan lastas

25, Riktiga kärringar
26. Påstår somliga att fårstek smakar

27 Kan man hatt och fot
29 Skottlands är känd
31 Arlig sysselsättning
33 Gör man sällan varandra rdag
35 Redan i poesin
36 Kanyl
39 Kongens känner alla skåningar
40 Antal

till

Lösningen ska vara inskickad senast den 15 december till Arne Härner, Hästmöllegränden 4
B, 252 20 Helsingborg

28

29

Juniorer pojkar

24/7 Ryas Wide Open

1.

2
3.

1
2
3

Ulla Olsson

Tiina Magiera
P O Möller
Kjell Olsson
Anders Johansson
Börje Sjöholm
Leif Hallström
Bo Eklöf

130

125

Britt-MarieStendahl
Bo Stendahl
Berty Fröberg
Hans Fröberg

.1

125

66 slag

Jonas Odman
Curt Linander
Viveca Hoff
Göran Månsson
Lennart Malmqvist

67
68
68
68

slag
slag
slag
slag

1
2

/8 Ryas lnternationella Juniortävling

1 Lars Lögstrup/Anders Sörensen,
Helsingör
2. Ulf Jerlebo/Johan Laurin
3 John Grant/Mats Nilsson
4. Anders Larsson/Sandy Suckling,
VtpGK
1

142
143
145
147

1

J

4
c

Io

Joh Laurin

P o M Jerlebo
C o G Linander
J o L Thunberg
C o J Kruuse

1

a

4
F

Peter Bäckbom
Peter Svallin
John Grant
Jan Sandberg
Ulf Jagaeus

68 139
65 74 139
67 75 142
7.1

7273 145
72 73 145

30

Viveca Hoff
EvaKruuse

Stig Svensson
Karl-Evert Wahlström

8282 164
8387170

Malte Olsson

91

Ladies over 50

I

Sonia Sundström

88

/9 Scandinavian Ferry Lines

1. Lena o Bo Zinn
2 Sonia o BertilJakobsson
3. Pia o Ulf Palmgren
4 Lena o Christer Armtoft
5 Ewy o Stephan Hindemith

2419 BMW Bavaria Cup
1

2
3
4
5

2/ 10

2

3.
4.
5

4op
4op

Stig Svensson
Lennart Nilsson
An n-Ch ristine Lundström
Carolin Henckel
Berne Persson
P

39p
38p
38p

ropagandatävling

Johan Bemmelgas/Lars Fredrixson
llmar Remmelgas/
Sigrid Friis-Hansen
Dick Palmer/Anne Wachtmeister
Curt Linander/Lena Zinn
Bertil Jakobsson/
Johan Kristiansson

47 p

10.

Il

12.
13.
14.
15.

27

4471

p

323769p
313869p

22/7 Ulf Jerlebo
27 /7 Bobby Riley
17 /8 Ulf Jagaeus
28/8 John Grant

Kristianstad

Kalmar

141
751
162
165

Falsterbo

166

Mölle

11t

Lund

116

Romeleåsen
Söderåsen

783
788

Perstorp

189

Helsingborg
Eslöv

19t

Flommen
Rya

196

Båstad

798

Bokskogen
Vasatorp

800
814

39p

Perstorp 830607

37p

Stig Troell

36p

3sp

Hole in one
3837 75 p
3537 72 p

JULBORD PÅ RYA
häl nr 2
.17
hål nr

(Griffiss AFB Club, USA)

hål nr4
häl nr 2

Den 3:e och 4:e December serverar
vi här på Rya julbord tör hela tä-

mitjen.
Pris 90:-. Barn under tolv år' 5:-/

Klass A

1
2
3

Mölle
Rya
Landskrona

* Vi vill sarntidigt passa på att

Lagtävl i ng
1314
1

341

1

350

tucka f'ör den uångnr :äsongen.
och önskar Er välkurnna tillbaka
-u4.

lndividuellt 2 bästa ronder

'I Johny Andersson MGK
2. Lennart Svensson Rya

Rolf och Bengt

140
143

70 75 74 75 294

707477 74295
72737577 297
767871 78303
7877 7476305

Klass B

1
2
3

Rya

Mölle
Landskrona

Lagtävl i ng
1342

Bordbeställning senast 2-5ll

7679
80 83

155
163

1

lngemar Bengtsson MGK

2

Lennart Johansson Rya

I

Tel.: Rolf

042-131802
Bengt 042-92852

345
1 355
1

lndividuellt 2 bästa ronder

2BlB KM Damer

1
2

78 86 164
81 85 166

7op
65p

I.
23.
4.
5.
6.
18.
9.

år.

28/BKMHerrar
2

1. Sten Jacobsson LaGK
2 Ann-Marie Brydolf Rya

Triangelträffen

4/8 Generationstävl ing

2

lndividuellt 2 bästa ronder

77 81 158

1

.1

521

8474 158

7879 157

Södra omgång

531

Mölle

Per-Ola Dahlman
Ulf Jerlebo

Veteraner

1

541 poäng

76 78 154

1. Lennart Svensson
2. Leif Alf redsson
3. Christer Armtoft

Resultat Elitserien Div 11
I den 4-5 juni 1983

Lagtävling

Johan Remmelgas

Yngre oldboys

1
1 1

3

Oldboys

7/SJohnnie Walker Cup

.
2
3
4
5

Klass C
1 Landskrona
2 Rya

4/9 KM

RESULTATBöRSEN

Beställningcn är bindande.
138
144

Vinnare i Golfkrysset 3/83 blev Olle Laurin
Grattis!

3l

LjungbtrgsBoktryckeriAB,Klippan,tei

0435-10146,11346,13346-tryckerienellertlerafärgerreklamtryck,

kataloger, tidskrifter, b{icker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435- 1 0 46, 1 1 346, 1 3345 - trycker i en slle.
llora lärger reklamtryck. kataloger, tidskritts, böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 1 1346,
13346 - trycker i en eller flera färger reklamtryck, kataloger, tidskrifter böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan,
tel 043110146, 1 1346, 13346 - trycker i en eller flera färger reklamtryck, kataloger, tidskritter, bcker Ljungbergs
Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 11346 13346 - trycker i en ellertlera färger r€klamtryck, kataloger,
tidskrifttr,bdcker LjungbergsBoktryckeriAB,Klippan,tel 0435-10146,'11346,13346-tryckerienellerfleralärger
reklamtryck, kataloger, tidskrifts, böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, t€l 0435-10146, 11346,13346trycker i en eller flera färger reklamtryck, kataloger, tidskrifter, kicker Ljungbergs Eoktryckeri AB, Klippan, tel
043F10146, 11346, 13346 trycker i en eller flera lärger reklamtryck, kataloger, tidskrifter, tdcker Ljungbergs
Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 11346 13346 - trycker i en eller llera lärger reklamtryck, kataloger,
tidskritttr,böcker LjungbergsBoktryckeriAB,Klippan,tel 0435-10146,11346,13346-tryckerienellerfleralärger
reklamtryck, kataloger, tidskrifts, böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 11346 13346 trycker i en eller llera färger reklamtryck, kataloger, tidskrifter, bdcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, lel
0435-10146, 11346, 13346 - trycker i en eller llera färger reklamtryck, katal€er, tidskritter, böcker Ljungbergs
Boktryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 11346, 13346 - trycker i en eller flera lärger reklamlryck, kataloger,
tidskrifttr,böcker LjungbergsBoktryckeriAB,Klippan,tel 043t10'146,11346,13346-tryckerienellerfleralärger
reklamtryck, kataloger, tidskritttr, böcker Ljungbergs Bokryckeri AB, Klippan, tel 0435-10146, 11346,13346trycker i en eller flera färger reklamtryck, kataioger, tidskrifter, bdcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel
0435-1 0 1 46, 1 1 346, 1 3346 trycker i en eller llera färger reklamtryck, kataloger, tidskrifter, böcker Ljungbsrgs
Boktryckeri A8, Klippan, tel 0435-10146, 11346, 13346 - trycker i en eller flera färger reklamtryck, kataloger,
tidskrifttr, b(icker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel 043t10146, 11346, 13346- tryckerien ellerlleratärger
reklamtryck, katalog€r, tidskriftd, böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tei 0435-10146, 11346, 13346 trycker i en elier tlera färger reklamtryck, katal€er, tidskrifter, böcker Ljungbergs Boktryckeri AB, Klippan, tel
1
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