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Det lider mot vår.
Hur det nu kan "lida" i sådant avseende. Ar det det där snacket om att "visst
gör det ont, när knoppar brista"? Jag lider i alla fall inte, när det är vår. Och
jag är övenygad om att alla golfare längtar. Sen är det en annan sak, hur man
lider, när man märker, att golfen lidit stor skada under vinteruppehållet.
Visst blir det väl en spännande vår, ja ett spännande golfår över huvudtaget,
tror jag. Ryas 5O-års-jubileum ska ju firas och vi får nytt hcp-system. Det
senare är väl det som är mest intressant. Det kan ju bära iväg med hcp hur som
helst, om det vill sig. Antag att du spelar två tävlingsscorer i veckan och inte
går på din hcp. Fram till första revisionen lär man hinna bli höjd 2 slag. Vid
andra justeringen i augusti ytterligare 2. Detta innebär, att imitten av augusti
har en stor del av den s k A-klassen (hcp-gruppen 6-l l) försvunnit! Om dom
vill, alltså. För man behöver ju inte höja sig, om man inte vill, eller hur? Nu är
det ju för all del ingen anledning till panik, för nu kan man, om jag fattat det
rätt, få hcp ända upp till 54, så än har vi några år på oss, innan vi försvinner ut
i det okända och får köra bara på grönt kort.
Inte förrän nu harjag förstått! Tankarna med att slopa korsordet harjag slagit
ur hågen, åtminstone t v. Antalet insända lösningar har varit minst sagt skralt
och absolut inte i paritet med det tidskrävande arbete som det faktiskt är att
sätta ihop ett korsord. Bara på prov giordes det mycket lättare förra gången och
vad hände? Jo, det kom in dubbelt så många svar, vilket var mycket glädjande,
men, mina vänner, nog är ni väl ändå fler som kan lösa det? Jimmy har varit
vänlig och skänkt priset, som tidigare varit I dussin bollar. Med den kraftiga
prisökningen som kommer, tvingas vi gå ner ttllr l12 dussin och jag tycker ärligt
talat, att det står i bättre relation till både prestationen och chansen att vinna
(det är ju trots allt inte några hopar av svar vi får). Alltså tackar vi Jimmy och
önskar alla kommande vinnare välkomna in i shopen för prisutdelning.
Hoparna av insända bidrag till Drivern är ej heller skrymmande. Vi ser fram
emot ett år med lite fler insändare, gärna roliga historier och mycket gärna
bilder.
God Vår!

Red.

Ordföranden har ordet
När detta läses kan förhoppningsfullt den

nya golfsäsongen anas i fjänan och här
och var rycker det nog i "golftarmen"

(:

golfarmen, reds anm). Det blir spän- inte minst för undertecknad som
f n är klubblös, sedan jag blivit bestulen
på hela "vapenförrådet". Hur tror ni det
går med en helt ny putter? (Vi har våra
förhoppningar, reds anm igen.)
Det nya handicapsystemet som gäller f
o m årsskiftet har skapat en del oro och
ängslan i leden. Vi har emellertid förmånen att ha fått Christina Rodman specialutbildad på detta område. Läs hennes
lugnande ord på annan plats i detta nummer. Och kom ihåg att systemet bygger
på något som framgångsrikt tillämpats såväl i Australien som i Danmark och att
målsättningen är att spegla spelarnas aktuella spelstandard. Det byggerpå att varje spelare själv har huvudansvaret för sitt
handicap. Klubbens handicapkommittd
(Leif Alfredsson) är i första hand en kontrollinstans.
nande
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Den 28 april fyller klubben 50 år. Vårt
jubileumsår kommer att celebreras under
vecka 28 d v s den 9 - 15 juli. Alla
anangemang är reserverade för klubbmedlemmarna och speciellt inbjudna gäster. Programmet dr i det närmaste klart
och ser ut som följer:

MERA SERVICE, SAMMA

Måndagen den 9 juli: Juniortävlingar med
discodans på kvällen.
Tisdagen den l0 juli: Damtävlingar, följt
av partaj.
Onsdagen den I I juli: Stora herrdagen
efter känt mönster.
Torsdagen den 12 juli: Oldboys- och veterandag avslutad med pub-afton.

Fredagen den 13 juli: Klubbens jublieumstävling - en sorts propagandadag avslutad med grisfest och dans.
Lördagen den 14 juli: Jubileumstävling
frir särskilt inbjudna. De bästa tävlingsresultaten från veckans övriga tävlingar
kvalificerar till deltagande i denna tävling. Dagen avslutas med stor bankett.
Söndagen den l5 juli: Ryas Wide Open klubbens mest populära tävling avslutar
veckan.

Vi

hoppas på stor uppslutning från medlemmarna. Därför har vi hyrt ett 64-mannatält som skall placeras i vinkeln mellan
matsalen och klubbrummet. Till jubileumsgeneral har vi beordrat Lennart Andersson. Jag vet, att det borgar för ett
helhjärtat engagemang. I förra numret av

denna tidning inbjöd jag intresserade
medhjälpare att höra av sig. Det gällde
även jubileumstidskriften som Johan Sederholm arbetar med. Det vore tidernas

överdrift att påstå att flera medlemmar
har anmält sig. När man läser i de gamla
skrifterna från klubbens första decennium
och särskilt från krigsåren, får man helt
klart för sig, att frivilligt arbete för klubben skapade klubbkänsla. Det kommer
att framgå av jubileumsskriften.

Vi i styrelsen är väl medvetna om svårigheterna att hålla klubbgemenskapen vid

Iiv. Allt för många medlemmar spelar
"bara" golf. Du, som aldrig passerar
till och från banan
ge Dig tid till lite klubbliv! Det finns
fler trevliga medlemmar i Rya golfklubb
än Du nånsin anar!
Swing low!
Jan Sederholm
klubbhuset på Din väg

-

NYTT HCP.SYSTEM
ige. Ax här
som de flesta känner till införes nu ett nytt hcp-system i
I'ä.s i.stället
långra
allt'ör
bli
skulle
helhet
i
rless
reclogöråför systemet
beskrivet.
mestafinns
det
SvenskGoff', där
Daremot.finns det yissa s k praktiska detaljer som kan vara av intresse att gå
in på.

Hcp-kort
Alla spelare med off hcp 0 - 36, samt alla med klubb-hcp 31 - 54 erhåller ett
hcp-kor1.

^Betrakta

detta kort som en värdehandling. Kortet med konekt hcp skall
k På att Du kan nekas att
kort.
a, så ta inte risken och åk
till främmande bana utan Ditt hcp-korl. Då får Du kanske nöja Dig med att se
tävlingen från klubbhuset.
Ävön om Du bara kommer som gäst och skall spela mot greenfee kan Du
nekas gå ut på banan om Du inte kan visa upp Din hcp-korr!

visas u
starta i
Alla

och spelare i denna grupp är också skyldiga att vid revideringstillfällena I 5
15 augusti, samt vid årets slut lämna in sina hcp-kort.
För övriga grupper gäller att det är frivilligt att för höjning, lämna in sitt
hcp-kort den l5 juni och/eller l5 augusti. Dock skall man lämna in det vid
årets slut tör att inte riskera en "sköntaxering" av sitt hcp.
Alltså, sänkningar verkställes som förut omedelbart. Ev höjningar sker avs
grupp 2 - 5 frivilligt den l5 juni och l5 augusti.
Kom ihåg att Du har skydlighel att sänka Dig men rdttighet att höja Dig!
Utbildning av nyckelpersoner på klubbarna har skett under januari och Rya
kommer under våren att fortsätta utbildningen på klubbnivå.
Hav tröst. Det verkar mer komplicerat än det är. Men det kommer att bli ett
kämpigt inledningsår inte minst för kansliet, så dra Ditt strå till stacken och läs
all information, försök att sätta Dig in i systemet, och deltag i den utbildning
som är åtkomlig f'ör Dig.
Vi som har iått möjlighet att arbeta med och sätta oss in i systemet tror att
det finns mycket positivt att hämta i det.
Och för Dig som tävlar i små och stora sammanhang, tror vi att det kommer
att bli en rättvisare och roligare golf med större bredd i resultatlistorna.
Christina Rodman

juni,

Max hcp
Hcp 30 som max för herrar försvinner. Fr o m i år gäller max 36 för både
damer och herrar.

54 införes på klubbarna, och skall fungera som offhcp. D v s
Du måste låmna in score på 54 eller mindre för att tå klubbhcp. En spelare med
klubbhcp höjes inte vid revideringarna.

Klubbhcp 31

-

Hcp-höjningar
Har Du inte försvarat Ditt hcp under 1983 höjes Du enligt 1983 års regler. När
denna revidering är klar göres en generll höjning av alla spelare i hela landet
enligt följande:
Grupp I hcp 0 - 5 ingen höjning

Grupp2hcp

6-ll

Grupp 3hcp 12 -

lslag

l8 I

slag

Grupp 4 hcp 19 - 26 2 slag
Grupp 5 hcp 27 - 36 2 slag
Detä innebar t ex för en herre med 30 i hcp 1983, att han fär 32 som nytt hcp
1984.

Många undrar om man måste höjas under säsongen.
I grupp I hcp 0 - 5 måste samtligrt tävlings-scorer registreras på hcp-kortet
6

Hör

skådas huvuddelen av årets reparationspluton. Stående fr.v. Sven
Backe, Bo Zinn, Tord Bergsten, Curt Linander, Kjetl-Åke Mårtensson.
Knöstående fr .v . Kjell Nyström, Sven-Börje Svensson (basen för basset) och
Mats Mårtensson. Expeditionslokalerna och kommittörummet på vinden har
blivit som nya och köket har fån ny rosfri bänk. Stor tack för er insats
grubbar!

F

DET FINNS MANGA GODA SKAL
ATT HYRA LAGER DET KAN RENT AV LONA SIG!

rån

täv ling

skommittön

Tävlingsverksamheten 1984

aa

är mycket populdra. Ryas Wide Open var
mycket jobbig för tävlingsledningen, 224
personer deltog. Alltså, den vågar vi inte

röra. I medeltal har under åren -82 och
-83 96 personer deltagit per organiserad
tävling, stort intresse.
Vad är då nytt för 1984?

Genom att utnyttja NBO LAGERSERVICE blir dina fasta kostnader rörliga. Du betalar endast för det utrymme och den service du använder.

Den tidigare så uppskattade korpgolfen
är borta. Varför? Det är en tidig tävling
på våren, inte alla Ryamedlemmar kan
vara med och intresset har reducerats.
Helsingborgs Dagblad stödjer fortsatt
tävlande och bokstäverna HD får stå för
Hackers and Duffers, som blir 18 + l8
håI. Alla får en tidig chans att prova sitt
hcp mot det nya systemet.
Vi har som förnyelse inför 1984 fått

Finessen med NBO LAGERSERVICE är att du kan erbjuda dina kunder en toppser-

vice utan att investera en enda krona Bättre än så kan det inte bli.

Vi kan erbjuda er:

a
a

Lagerutrymme

O
O

Transport

a

Adminislration

O
O
O

Konsultation

Hanteringshjälpmedel

glädjen att arrangera Stenströmsslaget, en

Oistribution

Med sorg har vi erfarit att Arne Björklund
har gått bort i december 1983. Trots sin
svåra sjukdom genomförde Arne tävlingar på ett utmärkt sätt in i det sista. Tack
Arne!
Ansvaret har tagits över av andra med-

Kunnig personal
Produktfinish

När du nu tänkt över er lagringssituation så kontakta oss! Vi har erfarenhet och re-

surser att hjälpa dig hitta lämplig lagringsmetod- En förutsättningslös diskussion
kan leda till att ni får bättre resurser, och kan ge era kunder bättre leveransservice till lägre kostnader.

DET KAN BLI DIN

BITTSTA

0418 - 161 85

egen klass.

vi

tackar våra engagerade
tidigare tävlingskommitt6
och skall försöka leva upp till vad som
giorts. I dagens snabba tillvaro med ändringar - ofta kommer gamla goda id6er
åter till heders i ny skepnad - är det även
lemmar och
klubbvänner

i

önskvärt med förnyelse i tävlingar.
Våren är framför allt förväntan inför en
ny golfsäsong. Så snart förhållandena

AFFÄR UNDER ARET!

AB I\1.8. Olssons Biltransporter
SLA OSS EN SIGNAL!

bred tävling i pingsten med speciell juniorklass. Aldre medlemmar vet ju, att
unga lejon kämpar. Alltså, låt dessa ha en

ombud

lör

@

medger, vill alla prova svingen och tävlingen. Rya har av tradition några tidiga
storlävlingar som Omegaslaget och Martini-HEO. Dessa vill vi vårda om, då Rya
haft medlemmar som glort fina resultat
både nationellt och internationellt.
Några tävlingar blockerar banan, andra

Enligt oin

mening

svåraste hål.

är detta

banans

9

BUHR- SPRAKET
Vakna Kära Vännerl Det är dags att kravla sig ur idet och börja putsa klubborna,
ty snart är det vår. Underbart!

N ro- har stora, fortlöpande
ranser

Tror jag ska skaffa mig en get

godsleve-

till eller från kontinenten

-

som

caddy, djäkla bra att ha när man hamnar i
ruffen.
Om det till äventyrs inte skulle dyka
upp några nya mattor på damtees, ber
underlecknad vördsamt få anhålla om en
liten "timmerman" (läs hammare), som
medtages från första tee och återlämnas
efter avslutad rond. Förslag: I timmerman per boll, det borde räcka. Möjligen

tänk

Direct Raill Hela vagnslaster per jämväg,
som går raka vägen från avsändare till
mottagare, är ett effektivt och lönsamt

transportaltemativ.

kan densamma även användas på hentee.

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
Sydhamnsgatan

23

5-251 07

Säsongen börjar den 14 april med vårputs, som innebär vård och städning av

banan. Alla inbjudes att hjälpa till under
lördagens första timmar, då banan stängs
av och snyggas upp. Vi intar gemensam
lunch och harbazar på kvarglömda effekter. Klubben bjuder då vi hoppas att
många skall hjälpa till, men framför allt
att ha trevligt tillsammans.
På söndagen har vi fri tävling för alla
som medverkat i banans förskönande

samt de många medlemmar som jobbat
hårt under vintern med att förbättra vårt
klubbhus. Mer detaljer och speciell inbjudan delges medlemmarna. Anmälnngslista kommer att finnas i klubbhuset första
april.
Rya fyller 50 år. På annan plats presenterar Jan Sederholm detaljerna kring jubileumsveckan 9-15 juli. Under denna

vecka har ett flertal populära tävlingar
samlats, vilket gör att banan kan hållas fri
från tävlingsspel många veckor runt omkring.
10

Helsingborg

042

-

SFL placerades

i

'17 90 AO

i fjol i september, men

augusti. 72 par tyder på
stort intresse och då behövs allt tillgängligt ljus för sista bollarna.
En nyhet i tävlingsprograrnmet är att
försöka uppskatta ungefärligt startförbud
för tävlingama, så att medlemmar som
inte önskar tävla, kan bedöma vilka tider
som finns tillgängliga. Studera speciellt
dessa angivelser och ni ska finna, att banan är tillgänglig för vanligt spel många
timmar av spelsäsongen.
Tävlingar med matchspel - Frigoscandia Cup - tar stor plats i tävlingsprogrammet, men liten plats på banan. Ring och
fråga om starttid, boka tid och ställ upp.
Om du är förhindrad att spela, meddela
omgående kansliet så att andra spelsugna
vänner får en chans.
Välkomna till en ny spännande golfsäsong med framför allt Ryas jubileum. Yc
terligare tävlingsförändringar får anstå till
senare ar.
Ordf . Töv.kom.

är nu tillbaka

Anders Lindborg

men i regel är henlee i bättre kondition.
Men vi golfande damer, ladies, kärringar
(stryk det som ej önskas) kommer inte ner
med våra pegs i dom gamla mattorna utan

l/ Du har peggat din boll på utslagsplatsen. Du avser att göra ett par provsvingar. Du har emellertid ställt dig så nära
bollen, att du vid den andra provsvingen
träffar bollen med tån på klubban så att
bollen flyger iväg ett tjugotal meter. Är
detta ett slag? Pliktar du?

2l Yid slag mot green toppar du bollen.
Den går mot en bunker. När du kommer
fram till bunkern, ser du ingen boll, men
tycker dig se ett märke i sanden där den
möjligen försvunnit. Vad gör du?
3/ Du har hamnat i området utmärkt som
"Mark under arbete" (Mua), blå pinnar.
Du beslutar dig för att droppa bollen,
men när du gör det, rullar den tillbaka in i

området och kommer då att ligga fint
spelbar. Vad gör du?

timmerman, som nog är billigare att använda än klubba el dyl.
Sen tänkte jag så här i början innan
säsongen startar på allvar att ta upp några
regelfrågor. Man blir ju aldrig för gammal att lära, eller hur? Jag tänkte också be

4/ Du har hamnat i ett vattenhinder och
bollen ligger - som du bedömer det spelbar. Du klipper till, toppar och bollen
försvinner i vattnet strax framför. Bollen
har inte lämnat vattenhindret. Vad gör

vår ärade (tackar, tackar. Reds anm. )
Hen Redaktör Arne att sätta svaren på

5/ Du spelar tävling en tidig morgon. På
green är det dagg kvar. Din medtävlare
för puttern längs puttlinjen för att få bort

regelfrågorna på annan plats i Drivern, så
kan du ta dig tid att diskutera med någon
annan golfare, hur regeln i fråga ska tol-

du'l

daggen. Får man göra så?

Glad Golfvår tillönskas alla Klubbkompi-

Ann-Mari Buhr

kas.

saf av

Fundera en stund. Kolla sen svaren på

PS

sidan 23.

om ni vill..

Nya regelfrågor följer nösta gång

-

Ängelholmsvä gen 27, Helsingborg

Öppet: Måndag-fredag
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Lördag 9-'13
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CarL-Magnus Strömberg
PLM OPEN 4:a (292) (bäste am)
Perstorp lnvitation 1 :a (1 44)
Lunds Vårtest 2:a (302)
Maggi Open 13:e (bäste amatör) (306)
Grundig Satellit 13:e (308)
Vårpokalen 4:a(152)
Guldpokalen 7:a (295)

DM2:a
Nu i svenska seniorlandslagstruppen
Hcp: scr.

John Grant
Torekov Open 16:e (298)
Grundig 20:e (308)
Vårpokalen (155)
Perstorp 7:e (152)
Semesterträff en 4:a (286)
Möllepinan 9:e (295)
Sweden Boots 10:e-15:e (312)
Hcp:scr.

Peter Bäckbom
Malmö Open 1:a (149)
Findus Pokalen Delad 1 :a (152)
JuniorSM 13:e (305)
KM 1:a (294)
Elitmönstring Båstad 5:a (148)
Höstpokalen 2:a (137)
Viken Open 3:a (137)
HEO 20:e (298)
Wibroe Cup 10:a (305)
Hcp scr.
F.o.m. 1984 Playing pro
12

Mats NiLsson
Torekov Open 6:a (291)
Grundig Satellit 3:a (293)
Vårpokalen ? (155)
Hennes & Mauritz ? (152)
Guldpokalen ? (301)

Semestedräffen(Jönkoping)

(291)

Maggi Open 3:a amatörer (312)
Hcp -1

l3

Iunior-referot
från I 983

Helsingörsmatchen

de mycket bra och ledde tävlingen från

Lördagsmorgon. Perfekt väder för golf.
Lite kallt kanske, frosten ligger fortfaran-

gjorde att
Synd, för

de kvar

i

gräset. Solen skiner från en

klarblå himmel och det är vindstilla.
Denna dag skulle vi ta oss an Helsingörs GK. Det gällde det årliga utbytet

klubbarna emellan. Vi började med
foursome och efter en stärkande lunch
spelades singlarna. Matchen spelades

RYA's BYTARDAG
och INFORMATIONSDAG

som slagspel och det gjorde att alla slag
blev mycket värdefulla. Danskarna spela-

SONDAGEN den 1 april 1984 (ej aprilskämt) kl 12.00 iKlubbhuset.
Du lämnar Dina skor, klubbor, kläder m m mellan 10.00

- 1 1 .00.

13.00 lnformation för KNATTAR
14.00 lnformation för MINIORER
15.00 lnformatron för JUNIORER
Juniorkommitt6n

E'EJilY(OT71L

NY-

l4

OCH OIqBYGGNADER BYGGREPARATIONER FASADRENOVERINGAR

starl

till mål eller rättare

sagt

tills mörkret

vi inte kunde forlsätta spelet.
vi var på gång. Vi hade dan-

i gungningen. Men, men. Nästa
gång kanske vi tar dom.
Danskama seglade sedan hem med den
skarna

nyinköpta bucklan medan vi stod på
stranden och svor att nästa år, då skall
bucklan tillbaks där den hör hemma, i
prisskåpet på

Rya'

Med hiilsningttr

Peter Svallin (Spelande Coach)

*********
Och efter mycket peppande av Ryas
StOCkhOlmSmatChen na.
coach (undertecknad) så lyckades gänget
Såblevdetdåäntligendaxfördenårliga dra ihop en 3-l ledning

till

"halvtids

prestigefyllda matchen mot Kevinge GK. vilan".
I år var det alltså Ryas tur att arrangera På söndagen gällde det singlarna. Här
matchen med storl M.
visste vi att det skulle bli hårda tag, så
Kevinge-matchen är matchen som alla hårt att Ryas coach blev tvungen att spela
sett fram emot sedan det sist begav sig i
sista singeln (hjälpte föga, vråltorsk). Nu
Stockholm i fjol. Det är matchen som är fick i stället de andra kliva fram och visa
bland det hårdaste, tuffaste, hänsynslösa sin klass.. Det gjorde de med besked, så
som spelats vid stranden av Oresund. Det pass att Rya till slut kunde vinna med 7
är matcherna som inte brukar sluta tönän ll2 mot4 1/2. Strongt gjort med tanke på
någon i sin sista föftvivlan börjar att käka den hårda blåsten. Kevinge var nu ett
upp motståndarens klubbor i ett sista des- besegrat lag.
perat fcirsök att vända ett hotande neder- Under den avslutande lunchen med dilag till vinst. Dom förutsättningarna viss- verse tacktal från respektive coacher, så
te alla om. Det skulle bli tuffa tag.
framkom det att vi, trots de tuffa matHalv åtta på lördagsmorgonen kom cherna, haft en mycket angenäm och
Kevingespelarna med J Sabel i spetsen. trevlig helg tillsammans. Och att vi redan
Vad skulle nu våra egna spelare kunna nu såg fram emot nästa års möte. Då i den
sätta emot dessa vilddjur ifrån norr?
kungliga huvudstaden Stockholm.
Efter diverse träning, lunchätning och
Till sist vill jag som coach tacka mina
annan uppladdning, så kom äntligen de spelare för en mycket god insats.
omdiskuterade matcherna igång. Vi börMed vönliga snedtröffar
jade med de stenhårda foursome matcherPeter Svallin Coach
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av färgen på näsan att döma, var det inte

Genomgången

uttorkning som varit hans största problem. Han såg ut som sina sextio, gott

Av alla

sydspanska golfbanor är kanske
Rio Real spanskast. Den tillhör hotel Los
Monteros, strax utanför Marbella.
Dalen i vilken Rio Real är belägen, är
grön, fruktansvärt grön. Det beror inte
alls på den flod, som flyter genom den,

för den floden är oftas uttorkad, ett tillstånd som välsignas av mången dålig gol-

fare och varför begriperjag inte, för finns
det vatten i floden, så droppar man och
pliktar ett slag och sen är den saken ur

världen, men finns det inte vatten, så
inbillar sig mången dålig golfare (se
ovan) att man kan spara elt slag genom
att spela bollen i floden. Nu är emellertid
en torr flodfåra inget idealiskt underlag
för golfspel, i synnerhet inte när man har
en fyra meter hög lodrät cementvägg två
meter framför sig. Grönskan beror på den
väl utbyggda konstbevattningen.
Fairways kantas av majestätiska palmer, vilka har en otrolig förmåga att dra
till sig golfbollar, även om man slår med

god marginal vid sidan om dom! Sen
släpper dom ner bollarna långsamt (om

alls), ofta så att dom sen ligger

i

"mask"- En gång har jag setten palm le.
Det finns några apelsinträd vid ettans
tee. De citrongula frukterna är vackra.
Och det är precis det som är meningen,
nämligen att de ska pryda, inte ätas. Kan
ni nämna något annat land, där dom lyckats tillverka apelsiner som inte ska ätas?
Dorn smakar pyton och dessutom är dom,
enligt en god vän som jag känner i Spa-

nien, giftiga! Fast jag dog inte, när jag
provade.

Det är några år sen nu. De två gentlemännen var svenskar. Den ene

i femtioårs-

åldem, ganska lång, välklädd, en ståtlig
man, sorn Xaktiskt inte s:l: ut sorri mer än
fyrtiol'em. I)en andre. i, - 'lafsig. 1,., rdc
fram som en trött främlingsiegionär lten

t6

och

vä1.

Redan på andra hålet hade dom observerat damen bakom, ja det vill säga den
yngre av dom två (som jag för enkelhetens skull i fortsättning kallar Per). Den
äldre, som vi kan kalla Isidor, varken
hörde eller såg något omkring sig.
- Skynda dig nu, fräste han åt Per.
Spela nul
Hela tiden medan Isidor försökte spara
slag nere i floden på trean, stod damen
bakom och väntade. Per vände sig om
och tittade på henne, mer intresserad av
henne än av att hjälpa Isidor att räkna.
- Hon får vänta mycket, påpekade Per

diskret.

- Hon är ju ensam. Mer tyckte inte
Isidor atl han behövde säga.
När dom gick över bron mot green på
femte, pekade Per bakåt.
- Har du sett vilken fin drive hon har
slagit?

- Asch, fan heller. Det måste vara andraslaget, tyckte Isidor. Det har du väl
sett, att hon slår och slår i ett. Förmodligen en nybörjare, gissade han.
Dom gjorde färdigt hålet. På väg mot
sjätte tee går man under bron där stora
vägen går. Dom stannade till och såg sig
om, just som damen bakom slog sitt inspel. Ett perfekt slag. Bom, carry tre meter från pinnen, tvärstopp.
- Djävla tur, mumlade lsidor.
Sjätte hålet kallas av oss "Nisses hörna". Så görs på grund av en episod som
hände en god vän till oss som faktiskt
heter just Nisse, men som helst vill vara
anonym. Som alla vet, som läser Vingresors golfbroschyr, är det ett korthåI. Ett
smalt hå|, där man kan välja att hooka ner
i floden till vänster eller slica upp i branten till höger. Nisse slicade (på den ti-

-+
t1

den). Nu var det så turligt att ännu ingen
hade flyttat in i det nybyggda huset, så
det gjorde ju inget, att Nisse fick spela
sitt andraslag i köket. (lnom parentes kan
nämnas, att då vi återvände två år senare,
hade fbrtfarande ingen vågat flytta in.)
Vad som nu hände var. att Isidor just
var i färd med att döpa om Nisses hörna
till lsidors hörna. Visserligen spelade han
inte andraslaget i köket, men han plöjde
omkring bra uppe i slänten. Och tid tog
det. Och damen bakom väntade.
-Alltså du, nu rnåste vi göra något, sa
Per. Vi kan ju inte låta henne vänta så
där.

-

Ensam dam. Skulle vi släppa Senom

en ensam dam?

- Jag har kikat på henne, sa Per, och
jag tycker, hon ser trevlig ut och dessutom ser hon ut att spela bra.
- Bah, spela bra, pöh. Jag har också
tittat och jag har nog sett, hur många slag
hon slår.

- Vi kan väl l'råga, orn hon vill

göra
oss sällskap då'? ibresl<lg Per, damernas
beskyddare.

-

Du är inte klok.
Mer blev inte sugt just då.
Backen upp

till sjuans tee kan ta kål på

vem som helst. Inte nog med att den är
brant, dessutorn ligger den mitt i det värsta solgasset. En tid hrde man monterat
upp en sorts ställning med ett tjockt rep
som "räcke". Man tog lag i repet, som
drog! en upp. Men det varade inte så
länge, som det fungerade. Sen byggde
man om backen, glorde om den till en
"serpentinväg", vilket endast innebar att
den blev tre gånger så lång.
Det visade sig, att damen bakom var
klart spänstigare än Per och Isidor, ty
dom hade bara hunnit slå fyra utslag (Per
ett, lsidor ett * två provisoriska), innan
hon dök upp på tee. lsidor höll just på att
leta efter en ny boll i bagen i avsikt att slå
en tredje provisorisk. Damen slog sig le-
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ende ner på bänken vid sidan om tee.
Isidor log fånigt tillbaka.
- Nu frågar jag, viskade Pcr.
Ett ohörbart grymtarrde blev svaret.
Med den säkra gången hos en veritabcl
gentlernan, stegade Per sakta fiam till damen, som tittade t'örvånat på honom.
- Förlåt, sa Per på engelsku (man bru-

kar ju prova med det först), vi har lagt
rnärke till, att ni fått vänta lite grund på
oss, och vi tänkte, att i stället för att gå
ensanr, kanske ni vill göra oss sällskap?
Hon reste sig genast.

Oh, så vänligt av er. Det vill jag
mycket gärna, tack. Hon talade bra en-

-

gelska. Medan hon plockade fram klubban, tog Per och Isidor några steg åt sidan. Damen böjde sig ner och peggade
upp. På herrtee!
- Åh Herre Gu<l, stönacle Isidor tyst
och himlade med ögonen. Hon vet ju inte
ens, var hon ska spela ut. Han hostade
några gånger för att göra henne uppmärksam på sitt misstag. Hon tittade upp och
log f'örstående.

- Ursäktar ni, sa hon vänligt, orn jag
också spelar från vit tee?

- Jodå, jo visst, starnrnade Isidor. Han
blängde misstänksamt på Per, vilkcn stod
där helt oberörd med anrarna i kors.
Dom betraktade den smärta kvinnan med
det pigga, fräkniga ansiktet, det röda håret, uppsatt i en hästsvans som hängde
långt ner på ryggen. Dom såg, hur hon

dröm.
- Good shot, sa Per. Han klappade lätt

i

händerna.

-

Tack, svarade damen och svängde

upp bagen på ryggen.

Av någon underlig anledning

den snällt rullade in på green. Isidor toppade sin spoon och bollen tbr som en
skållad råtta över fairway ner i backen till
höger mot nian.
Deras nya partner slog en lös järnåtta

ändrade

upp tre meter från flaggan. Och denna

sig Isidor och avstod från att slå en ny

gången missade hon inte birdieputten.
- Ni spelar ju fantastiskt fint, konstaterade Per artict.

provisorisk.

- Vi spelar ju match, sa han till Per.

Du får hålet.

Troligtvis av samma underliga anledning brydde han sig inte heller om att leta

efter sina bollar iravinen.

Surmulet
stapplade han fram en bit bakom Per och
deras nya sällskap, vilka redan var inbegripna i ett livligt samtalSjunde hålet på Rio Real är svårt, över
400 meter, par 4. Per slog in tredjeslaget
på green och efter två puttar fick han sin
femma. Damen hade en sexmetersputt för
birdie. men missade den hårfint.
- Var så god. Per gjorde en elegant
gest mot tee. Ni går först.
Hennes drive låg ända nere i svackan,

- Ån tact]ni är alltför vänlig.
- Får jag fråga, vad har ni tör handi-

cap? fortsatte han.

-

Plus ett, svarade hon.

-

Oppna spanska mästerskapen för da-

PLUS ETTI!?? lsidor kippade efter

andan.

mer ska faktiskt gå här om två veckor, så
jag är här och tränar. Jag spelar för Irland.

åttio meter längre än herarnas, vilka

På nionde hålet slog Isidor upp sin
gamla meniskskada (eller vad det var)
och plågades så illa av värk, att han bad
Per att dom skulle hoppa av, vilket Per
för gammal vänskaps skull, men dock
motvilligt, gick med på. Dom två kompi-

stannat uppe på platån.
- En av dom bästa nybörjare jag skådat, retades Per. Men lsidor hörde inte

pet och beklagade att dom inte längre
kunde fortsätta. Dom önskade henne

på.

lycka

Per trätTade sin träf'emma perfekt, bollen slog i backen till vänster kort om
green och studsade några gånger, innan

in i

sarna tackade damen för det korta sällska-

-

till i mästerskapen och

slank snabbt

baren.

Två gin och tonic, pronto, pronto,

väste Isidor, det är

akut!

AH

sakta lyfte upp klubban, den spikraku
vänsterarmen, som sen drog klubban genom svingen, mjukt och enkelt. Dom såg
också, hur bollen stack iväg ut över ravi-

nen, men till skillnad fiån Isidors gick
den inte ner i buskaget, utan började i
stället där att lylia ! Den tog carry längst
upp i backen mitt i fairway, studsade en

UUNGBEFGS BOKTR AB KLIPPAN

och försvann sen över krönet.
lsidor höll på att svimma. Han blinkade några gånger, gnuggade sig i iigonen,
hoppades, att han skulle vakna ur denna

-eång
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PER LUNDBERG
ensamförsäliare för:

ANNONSER IDRIVERN
Enkelt jobb den grabben har tänker Ni väl? Jag vill bara tala om att det hade nog varit

lättare att handla med morötter, hästar, kor, spädkalvar, gröna ärter, klackjärn till
skitstövlar, lösa hål till scfrweizerostar eller till och med blåsväder till flaggstänger. Ja, jag
skulle tro att det är enklare att göra hole in one på ettan. Visste Ni att en annons i vår fina
medlemstidning dessutom blir billigare för varje dag i dessa inflationstider. Slå till ocfi
boka plats! Jag hjälper Er gärna med utformningen. (Konsultarvode ingår i det billiga
annonspriset!)
Ett par exempel:
Ar Ni tobakshandlare kan det se ut så här
VILL NI HA HASSE OHLSSONS KONDITION? RÖK PRINCE!
Ett tips till Jimmy:
TILLFÄLLE DENNA VECKA! GOLFBOLLAR TILL OSLAGBART PRIS ENDAST 27:-/
DUSSIN. MÄRKE: AGGCENTRALEN.
Är Du bokhandlare:
VANDRARFÖRENINGENS ARSBOK UTGANGEN FRAN FORLAGET!
Jag kommer att höra av mig! Det kan bli Din bästa affär på hela året!
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Vinnare till Golfkrysset 4/83 blev Kicki Äberg, Älgögatan 43. Vi gratulerar! Kicki
ärvälkommen in till Jimmy och hämta 1,/2 dussin bollar.
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Vågrätt

Lodrätt

1. Längar vi efter
13. Mer än beräknat
14. Hade stort slagregister
15. Tär
1 6. Kanske på taket
17. Svens storverk
18. Killen i skolan
19. Sportigt gäng
21. Palmas utgör en ståtlig fond på Son Vidas
6:e
23. Förr framför bryggarvagn
24. Geometriskt mönster
28. Kan en gentleman vara still gcing
31 . Blända av
32. Efter do
33. Är ofta indisk vattenbuffel
35. Med skärpa
36. Rostfritl stål
38. Med många par
40. Början på läkares kaniär
41 . Har du väl inte för kråkorna
42. Marilyn Monroe, laktiskt
44. Erätts nu av knappar
46. Kanske en fluga
47. Vattenslukare
,18. Fånigheter
49. Ska vara kamratlig i laget

1. Ett slags engelska
2. ÄGK
3. Klipper häckar
4. Starka initialer
5. ldag
6. Kålle-blad
7. Holkbor
8. Däri kanske du går runt på 5 under par
9. Adressförkortning
10. Kantar både Tylösands och Falkenbergs
golfbanor
'I 1. Sykunnig dam
12. Gränsfall
17. När man går närmare in på saken
20 Ofta sönder på golfbag
22. Lodas med
25. Anhålla, men inte häkta
26. Flicka med hästsvans
27. Är dla penninghungrig bandit
29. Är snällare mot klipparen
30. Betyder ibland mycket, ibland ingenting
34. Bakslag
36. Godis
37. Ubåtskapten
39. Hällar odl hlässor ibland
43. Måste man vara vaksam mot
45. Anders Lindborgs revir numera
46. Notabelt

Lösningen ska.vara insänd senast den 30 april till Arne Härner, Hästmöllegränden4
Helsingborg. Vinnaren erhåller 1/2 dussin bollar.
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Klass C
1 Bengt Ohlsson
2. Sten Wallmark

RESULTATBORSEN

Frigoscandia Cup 8- 16/1 0

aa

*HILLES}I()G

1 Ulf Jerlebo
2. Berndt Göhle
3. Stig Brydolf
Jan Sandberg
5 Dick Palmdr
Lars Carlsson
Lennart Svensson
Joakim Boltenstern

Gåsatävling
Klass A 5/11
1 Per-Ola Dahlman
2. Stig Svensson
3 Viveca Hoff
4. Johan Remmelgas
5. Hans Wihlen
6. Arne Härner
7. Sven-Börje Svensson

4 Järn 23110
Klass A
1. Arne Ström
2 Johan Remmelgas

Svu

från Japan i öster till USA i väster'
f

rån Finland i norr

till Uruguay i söder'

7B

78
79
BO

80
80

34p

34p

Klass B 6/1 1
1. Sten Wallmark
2. Helgi Remmelgas-Olsson
3. Bo Lindberg
4. Bengt Siltberg
5 Bertil Persson
6 Hans Fröberg
7 Margareta Ström

42p
37p
36p
34p
33p
33p
36p

r på regelfrågorntt.

l/ Inget slag. Ingen plikt. Bollen ej i spel.
Bollen får peggas på nytt.
2l Man får peta lätt bort lite sand så att
bollen syns. R 33:l e. Ingen identil'iering.

HILLESHöC NXTIEBOLAG
Box 302
26123 LANDSKRONA

37p
37p
36p
36p
36p

7B

Klass B
1 Jan Eltuing
2 Lars Hammargren
3 Peter Henckel
4 Bo Lindberg
s Äke Björnör

Förädlingsföretaget med sockerbetsfrö odlat över hela världen'

74
77

3/ Droppa om bollen. R32:4. Cäller även
om endast spelställningen störs.
4/ Bollen droppas bakom hindret. R 33:2
* anm. Boll får ej förklaras ospelbar i
vatten och sidohinder. R 29.2.
5/ Dagg är ej löst naturföremål och får ej

RESTAURANGEN
l9 mars.
Hjärtligt välkomna till

Oppnas måndagen den

våra nyrenoverade lokaler
Rolf och Bengt

tasbort.R35:la+b.D17

Ann-Mari Buhr
Ja, vad säger ni? Är ni överens med vårt Buhrspråk? Jag hade nog själv varit tveksam till lösningen på fråga 1. Står man så nära bollen, när
man provsvingar att man tråffar den, får man
väl skylla sig själv Kanske någon vill komma
med en kommentar?
Red.

22

På allmän .förJrågun kan meddelas att
Poster.s och .förstoringar dv portröttet i
Allmönna Brands annons kan bestäLlas
hos Driverns red. övensom medlemskort i
den nybiLdade Jan- kLubben.
23
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