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Banan ser ut att ha övervintrat
bra. Hålflaggorna har försetts med

avståndskulor vilket tydligt har
uppskattats. Nyttan av skeppsklockan på sjunde hålet har diskuterats. Den hörs för dåligt på tee
säger somli ga. Alla som passerar
sh,all ge signal till efterkommande.
Annars är värdet defrnitivt : 0.
I klubbhuset har vi fått nya möbler i klubbrummet. Styrelsens ambition har varit att höja klassen på
möblemanget för att vi därigenom
fiirhoppningsvis skall vara mera
aktsamma. Matsalen och kansliet
har fått stora ansiktslyftningar och
även duschrummen har piffats upp.
Hjälp oss bara nu att hålla lokalerna lika snygga som dom är i säsongens början!
Christina Rodman - vår duktiga
och ambitiösa damordförande - har
blivit invald i Skånes Golffiirbunds
styrelse. Vi är stolta över det och
önskar henne all framgång!

greenfeekategorier. Detta skall förstås så att om greenfeen är 60:- så

betalar en junior ll2 x (60 - 10) :
25.-.
Det kan i detta sammanhang
vara intressant att notera att 301
av våra medlemmar utnyttjade frispelet på Vasatorp 1983. Från
grannklubbarna hade vi ftiljande
antal besökare: 483 (Vasatorp), 209
1Mölle) resp. 184 (Landskrona). Det
är nyttigt att spela på främmande
banor. Man lär sig avståndsbedömning bI a. Ut och rör på Dig alltså.
Men glöm inte handicapkortet och
kolla gärna i ftrväg att banan är
ledig.

Planeringskalender

Det kan också ofta var skäI i att
veta vad som händer på Din egen
bana. För detta ändamåI frnns det
en planeringskalender på anslagstavlan. Det händer nämligen en hel
del utanftir tävlingsprogrammet.

Frispel

Under fiirra året hade vi t ex 15 fiiretags- eller branschgolfträffar.

Liksom tidigare år spelar alla våra
medlemmar (med handicap) gratis
en dag på resp. Mölle, Landskrona
och Vasatorp. Under Martini Cup
(30/5 - 216)fäx vi dessutom en extra
dag på både MöIle och Landskrona.
Detta frispel får dock inte utnyttjas
i samband med bransch- eller företagsgolf. Vid alla spel utöver frispelen får vi 10:- rabatt på samtliga

Under maj månad kommer årets
medlemsmatrikel att frnnas på
kansliet fiir avhämtning.I den
kommer man fiirutom de vanliga
uppgifterna att finna en mängd
samlade informationer om klubben
och klubblivet. "Värt att veta på
Rya" kallar vi den avdelningen och

Matrikel

även om den i första hand riktar sig
till våra nya medlemmar så hoppas
jag att alla skall ge sig tid att läsa
den.

Snart kommer också vår påkostajubileumsskrift. Köp och läs om
Ryas 50 år - från.den provisoriska
lilla "banan" på Orby ängar genom
krigsårens besvärligheter fram till
en modern storklubb med en mästerskapsbana.

de

Martini Cup
tal om mästerskap så närmar
sig årets Martini Cup. Tävlingen är
fortfarande med i PGA:s Order of
Merit, vilket betyder att den är
kvalificerande fiir proffs-VM och
På

torde attrahera alla våra bästa spelare. Men det blir mer och mer arbetssamt att hänga med i de ekonomiska svängarna och den nybildade
Swedish Golf Tour ställer nya krav
och förväntningar på klubben.I år
ligger budgeten på 260.000:- och

hur högt vi måste gå nästa år vågar
jag inte tänka på nu.
Det vill därfiir till att klubbens
medlemmar i år visar större intresse fiir tävlingen annars kan man
allvarligt fråga sig om arrangemanget är värt de stora insatserna.
Jagär personligen för att håIla traditioner vid liv. Hos oss på Rya är
Martini Cup en tradition. Sedan
1962 har vi varje år (nästan) fått se
landets allra främsta spelare f<jrsöka betvinga vår bana. På segrarlistan paraderar sådana legendarer
som Rune Karlfeldt, G A Bielke,
Claes Jöhncke och Hans Hedjersson
tillsammans med vår tids stora Olle
Dahlgren, Jan Rube, Göran Lundkvist, Krister Kinell, Magnus Persson och Jan Sonnevi (förra årets
segrare).

Det skulle kännas vemodigt om
årets tävling är den sista. Det är
upp till Dig att säga något

f,iirOor*
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Golfklubbens kansli söker

vi två medhjälpare,

golfspelande skolflickor från ekonomisk linje.

gärna

Kontorsutbildning/-vana är önskvärd, kunnighet i maskinskrivning är nödvändig. Arbetstiden infaller delvis lördag/söndag och helger.
Tala med Bisse Sederholm om arbetet och lämna skriftlig
ansökan till Klubben senast den 15 maj 1984.

Skoputsargolf
Har ni trott, att årets golttävling på
Rya är Martini Cup? Då har ni fel.
Ärets storsta golfhändelse är den
årligen återkommande skoputsargolfen mellan seniorer och lymmeliuniorer.
Skoputsargolf är foursome match,
där vinnarna får sina skor putsade
under en vecka. Putsningen sker i
entrehallen under allmänt jubel. Ni
fijrstår kanske, att prestigen är
omätbar. Att vinna 10 000:- är ingenting jämfört med detta. Ständiga
representanter för de "vuxna" är
eleganten Björn Flinck och tråkaren
Ingvar Linfeldt. Linfeldt är ovärderlig i dessa matcher. Ingen kan som
han, naturligt och med grace tappa
bagen i motståndarens backsving,
släppa flaggan i puttlinjen, eller få
klockan till att pipa i trängda lägen,
vilka kräva koncentration.
Alltnog, 83-års tävling gick av
stapeln i höstas och var mycket dramatisk. Undertecknad medförde till
ftirsta tee, klubbor, gott humör och
hörselskydd mot gnäll och gny. Linfeldt medförde smörjolja mot gnäll,
samt nytt batteri i klockan.
Lymlarna var mycket koncentrerade och gick ut hårt med en birdie
på fiirsta hålet. Vi brände vår birdie
och var ett ner. Bäckbom missade
tvåans green och vårt par räckte till
utjämning. Lymlarna smågormade
och tittade surt på varandra.
Tledje hålet blev dramatiskt. Vi
låg båda på green på två slag. Lin-

feldt bränner birdieputten med 2
cm, tager upp bollen i den fasta ftirvissningen, att bollen är skänkt.

Bäckbom ftirklarade omedelbart
med stor auktoritet, att vi hade fiir-

Iorat håIet. Bäckbom somju har rutin från "större sammanhang", hade
sett samma händelse inträffa under
JSM, (Jag tror det var Bäckis som
klantade sig där). Eftersom vi inte
har varit med i större sammanhang,
befann vi oss plötsligt ett ner.
Chocken gjorde att vi tappade även
fiärde hålet. Ve och fasa, 2 ner mot
lymlarna som faktiskt spelade bra.
5:an och 6:an var händelselösa.
7:an vann vi på slag och lite fräscha
tråkningar angående Bäckis fiirhåI-

lande till Linfeldts

systerdotter.
Mycket effektiv medicin, som framkallar fina slicar.
På åttonde hålet frågade jag stillsamt herr Bäckbom huruvida han
hade fijrfört systerdottern. Bäckbom
slog omedelbart out of bounds och vi
frck plocka fram hörselskydd, samt
smörjkanna. Jag lärde mig också en
ny svordom. Antligen var vi all square igen. Nian delade vi under glada
tillrop. Nu var vi väldigt bra igång
och tog lätt 10:e hålet. Lymlarna
verkade lite störda. På 11:e hålet
spelades bra golf. Båda lagen Iåg på
green på 3 slag. Bäckbom med "erfarenhet från större sammanhang",
fiirbereder sig i 5 min ftir en sex me-

ters birdieputt och bränner den.
Jag, stackare som inte har Bäck5

boms erfarenhet gick fram och sänk-

te vår 4 meterJ birdieputt. Öron-

skydden sprack och smörjoljan tog
slut. Juniorerna skällde på varandra så två björkar tappade löven.
l2;e ,13:e och 14:e var händelselösa frånsett att Linfeldt och jag frck
ytterligare en lektion i Rydebäcksvokabulären. På 15:e hålet var Palle
uppe i skiten till höger med sitt utslag och Bäckbom var gråtflärdig.
Trots allt blev det delning på hålet
och vi var fortfarande två upp. Troligtvis var det Palles utslag på 15:e,
som fick Bäckis, att spänna en muskel ftir hårt, när han slog ut på 16:e
håIet. Bollen slog ner som en bomb
15 m bakom green mitt i buskaget.
Nu grät lille Bäckbom och Palle Iät

som en ilsken pekingeser. Censuren
ftirbjuder mig att återge samtalet i
buskaget, men det släpptes ut mycket ånga. Ja, vi frck vårt par. Jag
menar, det är ju banans lättaste hål
och där skall man göra par.
- Vi vann matchen med 3-2. Nej
visst, juniorerna frck fyra på 16:e
trots sin större rutin från de stora

sammanhangen.

- Det är härligt att vinna! Lymlarna jagar oss frenetiskt ftir att få
revansch, men vi har ingen brådska.
Först skall hörselskyddet lagas och
smörjkannan fyllas på. Väl mött
igen i år, Palle och Bäckis. Ni är
våra absoluta favoritmotståndare.
Björn Flinck
påhejod au Ingar Linfeld.t.
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från Japan i öster till USA i väster,
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rån Finland i norr till Uruguay i söder.
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Box 302
26123 LANDSKRONA

Lördagen den 14 apill lg84
kommer länge att minnas av

många Rya-medlemmar. Redan vid halv åtta-tiden på mor-

gonen började en karavan av
bilar llyta nertör backen mot
Ryas parkering och en halv

limme senarc var parkering-

platsen full.
Vad skulle nu alla dessa här
så tidigt på morgonen?

Jo, det var Stiid-dag på Rya. Ingen - allra
minst arrangörerna - hade väl räknat med
en sådan anslutning. Anmälningslistan,
som sattes upp den 1 april, blev snabbt fulltecknadoch enny
ldes
i ett huj och när
ute,
hade fyra listor fy
196
medlemmar skrivit under på, att dom inget
hellre önskade än att få hjälpa till att städa
på Ryabanan. Kanske giorde det sitt till, att
man dels utlovades gratis ftirplägnad efter
slitet, dels berättigades deltaga i söndagens
premiärtävling?
Banchefen Christer Armtoft var högste
Stiidgeneral och han dirigerade sina trupper
med ett fiirläget leende på läpparna. 15
"kompanier" ftirfogade han över, vart och ett
lydande under en sträng "kompanichef'.
Liksom i "verkliga livet" var det inte många
kvinnor som upphöjts till chefsrang, faktiskt
endast en, nämligen Sonia Sundström, som
styrde över 11:e kompaniet, avdelat att ta
hand om 17:e och 18:e hålen. Men Sonia hade det inte lätt Hon hade fått en som det
heter "bråkig klass". Jan Löwander ville inte lyda och gå rätt i ledet, så han fick en
tillrättavisning (välfiirtjänt, kan red intyga).

"Titta, titta, jag har hittat en pinne!" utbrast han och visade stolt upp
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SNABBASTE OCH ENKTASTE
SÄTIET ATT TAPETSERA!
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man kunna säga.
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Fix up

sitt fynd. "Då är du pin high", konstaterade vitsmakaren Rolf Kastman. Jo, jo i det kompaniet var det
minsann både pin livat och high life.
"Men jag går bakom och ser till att
det blir ordentligt", ftirsäkrade Inger Albihn. Visst känns det tryggt
att det frnns såna medlemmar.
Kapten Bror Jönsson, 13:e kompaniet återvände från sitt uppdrag
fiirst av alla. "Vi har rensat i bäcken
från broflåstet vid 8:ans green, ja,
från havet och långt in i landet",
rapporterade han. Att det gick fort i
terrängen i det kompaniet var ju inte så underligt. Där fanns en del killar som är ganska vana vid att plöja
fram i snåren, t ex Hans Linjalen
Ohlsson och ruffluffaren Gunnar
Ljungberg. Rena tanksen, skulle

RIKIIG

Elitkommittens ordförande StigBjörn Lundström basade över 14:e
kompaniet och hade en mycket enkel uppgift. Med en sån arbetsmyra
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som Bosse Zinn i leden kan man uträtta stordåd. Uppgiften lydde: måla vitt! Och vitt måIades. Fast meningen var ju egentligen att endast

räcket kring

parkeringsplatsen
skulle vittas. Men, men men, här
åkte det mesta med, till och med
öuerlöppen på den endast två år
gamle Kalle Lindberg, som råkade
befrnna sig i närheten, f ö son till
Anita Lindberg, en av parterna i det
pristagand,e foursome-laget A Lindberg/A Härner. Nåja, nu ska inte
14:e kompaniets arbetsinsats på något sätt svartmålas. TVärtom.
På tal om arbetsmyror får man
inte glömma Per Lundberg. Denne
ingick i Lars Ekolins 10:e kompani,
vilket ansvarade ftir 15:e och 16:e
hålen. Men nog måste den käre Lars
ha drillat sina mannar ftr hårt, ty
redan klockan 08.42 päträffade vi
Per på 16:e tee, helt utmattad av
arbete och det var med största besvär han orkade stamma fram, att
han var villig att ge 50 spänn ftir en
ö1. (En bärs, en bärs, mitt kungarike
ftir en bärs, som det står i litteraturen).
Andra kompaniets uppdrag var
att städa l:an och 2:an. Ansvarige
chefen Karl-Evert Wahlström var
mycket upprörd över folks slarv.
"Dom slänger allt möjligt ifrån sig",
stönade han, "kan du tänka dig, vad
vi hittade där borta i ruffen mellan
ettan och artonde? En död torsk!
Sånt slarv, va!" Han skakade på huvudet (sitt eget). Allt medan måsarna svävade i det blå.
Mitt på elvan härjade kompani 8,
vars chef Arne Ström hade sin alldeles egna uppfattning om att "bredda
golfen". Med sågen i högsta hugg
satte han kurs mot vänstra trädridån. Thrligt nog fanns Städgeneralens hustru, Lena Armtoft, i samma
t2

sällskap och räddade naturen. Vi

frågade nämnda Lena, hur det kändes att befrnna sig i den för t ex Ann

Uvhagen så vanliga situationen,
nämligen att bli uppmärksammad
och fotograferad fiir att man är gift
med en Viktig Man. Hennes srrar
kom snabbt, '?rade jag vetat detta,
skulle jag tagit andra kläder på
mig". Vilket vi inte förstår, så ärtig

,,ia

som hon var.

Vart man kom, vilket kompani

man träffade på, rådde samma trevliga atmosfär, samma anda av hjälp-

samhet oc}r hamretskap. Alla tycktes faktiskt ha roligt. Mitt på förmiddagen transporterades kaffe och
mackor ut till dom olika arbetsstationerna. Man slog sig ner i gröngräset och vilade lite, snackade en
stund och säkert knöts många nya
kontakter, något som också var viktigt denna dag. Kaffeutkörningen
sköttes bl a av Kjell-Äke Mårtensson, vars, ftirresten, bättre häIft (och

Artig

här kan man verkligen tala

hälft), Laila, tillsammans

om
med

Kerstin Jonsson skötte frirsäljningen av kvarglömda persedlar och
klubbor i klubbhusets nyöppnade
bazar.

Vid lunchtid började arbetslagen
droppa in efter hand med siktet inställt på den utlovade ftirplägnaden,
vilken bestod av en mycket välsmakande ärtsoppa med fläsk, smör och
briid och öl och serverades i klubbrummet av ovannämnda tvenne
fruntimmer, vilka nu bytt skepnad
och iklätt sig den typiska svenska
lotta-rollen. Någon tyckte sig ha
hört Laila med något drömskt i
blicken gnola på "Någonstans i Sverige" (obekräftad uppgift).
Städgeneralen själv gick omkring
och myste, mycket nöjd med dagen.

"800 arbetstimmar, det är en halv

I
I

nog

årsanställning", mumlade han,
"fantastiskt!". Plötsligt hade han
fått möjlighet att rätta till alla dom
skönhetsfläckar, som han gått och
sneglat på så länge, Tillsammans
med Bertil Svensson hade han väl
planerat den Stora Dagen. Och enligt bådas utsago var dom mer än
tillfreds med resultatet.
Någon kom fram till mig och sa,
nästan med tårar i ögonen och darr
på stämman: "Jag tror min sjäI, att
det här är den största dagen i Ryas
historia" och på många sätt måste
man nog hålla med.
Slutligen kan nämnas, att denna
lördag utan tvekan var det största
dagen i ärtsoppans historia på Rya.
Bland annat gav 2O kg ärtor och 17
kg fläsk en liten nätt portion på 140
liter soppa. När vi bad Jim Sundström, 6:e kompaniets chef, om en
kommentar till dagens övningar, ut-

tryckte han sin ftirtjustning över

luncharangemanget och tackade ftir
maten, som han ansåg sig väI värdig. Och visst var han det, liksom
dom andra 200 medlemmarna.
Dagen efter, söndagen den 15, var
det tävlingspremiär fiir året. På
gmnd av det stora antalet startande tvingades tävlingledningen
göra om den tänkta singeltävlingen till en foursome poängbogey.
Resultatlista "Vårputs"

Junior-nytt
Så har det då äntligen blivit vår igen
och juniorer, miniorer och knattar har

kommit

i

gång med sin årliga träning

hos Jimmy. I år har det blivit 97 st som
deltager i den av juniorkommittdn orga-

niserade träningen.

Vi hade kallat till informationsmöte

på klubben den 1/4 fiir att informera de
olika grupperna om när de skulle börja
sin träning och vi passade då på att ha
en liten bytardag samt försäljning utav
klistermärken med klubbens emblem

151415n4

på.
Johan Remmelgas/
Lars Jönsson
Ulf Jerlebo/Peter Edman
Karin Behmer/Per Jerlebo
Jens Magnusson/Bo Tillberg
Hans Olsson/Birgitta Bergsten
Alf Mesel/Jan Sandberg
Peter Henckel/
Henning Friis-Hansen

38
37
36
35
34
33

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

33 poäng

t4

till

Kokkedal som ligger 15 km

söder om Helsingör. vi skall spela i Kokkedal samt bo i Helsingör. Det kommer
att bli ca 15 st juniorer som skall med.
Lägret sponsas dels av junior-kommitt6n dels av deltagarna själva.
Till läger som sponsras av BMW/SGF

sta g:ruppen består av 48 st, och glädjande så har många fiiräldrar ställt upp fiir

dom skall få glädje av dessa.

och Cecilia Laurin, och

vi

hoppas att

till.

Juniorer

öppen för alla mellan 7 -'J,6 fu och spelas
i 4 klasser. I startavgiften får alla en
snygg tröja samt varupåse från Colgate.

För juniorerna börjar tävlingssäsongen
redan den 12 maj då det är dags ftir ftirsta matchen i juniorserien. Det är vår
förhoppning att vi skall få en bättre
start än i fjol, så vi önskar Lasse och
hans gäng lycka till.

klubbhuset.
Den andra stora tävlingen för

maplan varvat med seriespel och JSM
och som sen fortsätter med Air Lingus
uppe i Värmland.

Det är vår frirhoppning att öka vårt deltagarantal med, 507o. Mer om tävlingen
kommer att finnas anslaget på tavlan i

Sune, Christer, Anders

stämt

och som är förlagt till Bosjökloster 27 29 april har Eva Kruuse och Dick Palmer blivit uttagna.
Skånes golf-förbund tog i våras ett beslut om att 2 flickor från varje klubb i
Skåne skulle få ett kort som berättigade
till fritt spel på samtliga banor i Skåne.
Dessa kort har tilldelats Eva Kruuse

På årets spelprogram finns 2 stora arrangemang som vi redan nu vill göra er
uppmärksamma på. Det är först Colgate
Cup som i år spelas på en söndag. Närmare bestämt den 17 juni. Tävlingen är

glad.a, uiinliga, entusiastiska medlemmar som
stiillde upp på Vårputsen, tack.

Hcp 37- spelas enligt Colgate Cup regler. Tävlingen avslutas på kvällen med
stor prisutdelning och Disco.
Mer angående tävlingen kommer att
flrnnas på anslagstavlan i klubbhuset så
glöm inte att kolla den.
I år skall juniorerna åka till Danmark
på spel-läger den 5-7 maj. Närmare be-

Tyvärr så hade informationen om bytardagerr inte gått fram riktigt så det
blev ingen större kommers, men vi hoppas att det skall bli bättre till nästa år
ftir vi tror att det finns ett intresse.
Träningen för Jimmy kom igång
vecka 14 på tis. och tors. förjuniorer och
miniorer och ftir knattar vecka 15 på
ons. och fre. Knattarna som är den störatt hjälpa

PÄ RYA
VÄRPUTS
Alla

bo och Johan Remmelgas. I klass 2 Hcp
19-36 spelas en poäng-bogey och klass 3

i år är
Jubileumstävlingen för juniorer som
spelas måndagen den 9 juli. Den tävlingen är öppen fiir alla klubbens med-

Sen

blir det en del tävlingar på hem-

I augusti går så Gurli och Sture Hanssons Vandringspris i Halmstad, och där

är juniorer. Tävlingen har vi tagit hand om första platsen 2
i 3 olika klasser. I gånger så där är en del att försvara.
1: Hcp 0- 18 blir en speciell tävling
I augusti går också vår egen Intern.

lemmar som
kommer

att

spelas

klass
med en massa olika tävlingar inbyggda

samt en något annorlunda bana som
kommer att användas. Till detta arrangemang har som experter inkallats
Team Bajts Styrelse nämligen Ulf Jerle-

jun.tävl. som spelas som foursome. Det
blir alltså en laddad säsong, och som
avslutas på sedvanligt sätt med de stora
matcherna mot Stockholm och Helsingör. Båda går i år på bortaplan.

l5

Miniorer
För miniorerna håller som bäst tävlingsprogrammet på att färdigställas.

Det gäller bl a Foursome-ligan. Här har
och det är
Sven Persson. För miniorerna planeras
ett eventuellt träningsläger på Rya
längre fram på sommaren, men det är
inte riktigt klart med tidpunkten utan
vi ber att få återkomma.
Femklubbs-serien startar efter skolan

vi i år fått en ny lagledare

Defuseh idöernqs hus
AN MYCKET
DU sKALL vÄlua

HAR MER
ruÄn

och håller sen på fram till mitten av juli

då den gör ett kortare uppehåll. Uttagningarna kommer som vanligt att frnnas anslagna på juniorernas anslagstavla, där för övrigt all information kommer att sättas upp så glöm inte att gå in
och kolla tavlan. Tyvärr så har intresset
från föräldrarnas sida att hjälpa till med
träningsgrupperna bland miniorerna
minskat vilket vi bara kan beklaga.

TAPETER
FÄRG
MATTOR

Knattar
Aven

i år visade det sig att knattarna

blev största träningsgrupp. Margareta
Frck 48 st att fördela i sina grupper.
Glädjande är att så många nya har visat
sitt intresse. Här har dock föräldrarna

ett större intresse för att hjälpa

till

och

det är roligt att konstatera.
Knattarna har i år som ansvarig f<ir

Knatte-ligan Göran Månsson som ensam tar på sig ansvaret att matcha fram
våra duktiga knattar till framskjutna
placeringar.

Vi har även i år tävlingar på måndagar och det blir som vanligt TV-Cupen
och Mini-Cupen. Tävlingarna avslutas
som sig bör med stor fest och prisutdelnrng.

Nytt ftir i år är att vi har fätt hjälp
utav våra duktiga elitspelare med att
träna miniorer på vissa dagar. Det har
redan pågått ett par gånger och har fungerat bra.

Till priser i alla våra tävlingar tar vi
gärna emot bidrag från alla våra medlemmar. Tala bara med någon från
J-kom.
CarlJohan

KAKEL

Välkommen till
Ängelholmsvägen

Tel. 126060

Kalle Lindberg

l6

t1

TAVLINGSVERKSAMHETEN
Tävlar vi på Rya för mycket?

N roranser

har stora, fortlöpande godsleve-

till eller från kontinenten

-

Frågan är Ränslig. Det finns amid medlemmar som tinner tävlandet
svårt, ia även omöjligt, och då är tävlandet ett hinder lör golten.
Andra vill ha lördags- och söndagstävling: "Påsken har varit lullhelagd av tävlingar. Det går inte att komma ut. När upphör startförhud?
Har Du boll i rännan?"

tänk

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

transportaltemativ.

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
Sydhamnsgatan

23

3-251 07

Helsingborg

O42- 17 gOOO
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OCH OMBYGGNADER BYGGREPARATIONER FASADRENOVERINGAR

Vi får i Tävlingskommitt6n många bevis på att tävlandet är uppskattat.
Många medlemmar trivs med kampen och framför allt gemenskapen vid
redovisning av resultat.
Vår unga elit har tre tävlingar samt klubbtävlingar. Ytterligare tävlande får ske på andra klubbar. För "medelmedlemmar" finns, bortsett från
Propaganda- och Klubbmästerskap, nio tävlingar. Därtill kommer "generation", "äkta makar" samt den mycket populära Triangelträffen. I år har
vi även Jubileum, 50 år, med en hel veckas aktiviteter.
Det är klart att detta är mycket, men med det stora intresse våra medlemmar har, blir spelkvaliteten bättre genom tävlande. I jämförelse med
många - kanske de flesta klubbarna i Sverige - torde Rya ha bland det
lägsta medelhandicapet. Organiserat tävlande förbättrar spelkvaliteten men glöm inte den envisa träningen hos Jimmay och på driving range.
Som bekant har vi starttider lördag-söndag och många har lärt sig att
ringa/besöka expeditionen för bra speltid för' sig själv och vänner. Alternativet är att delta i tävling, visserligen betala tävlingsavgift, men få garanterad speltid.
Får vi i en framtid betala fiir att få spela på helger? Kanske. I princip
har vi redan vardags-/fulltidsmedlemmar och tävlandet är en form ftir
betalt och organiserat helgspel.
Att vara med i Tävlingskommittdn är kul och lärorikt. Vi Iär känna
många medlemmar, glada, ledsna, vänliga och sura. Golfen klär av oss
alla mentalt. Vi blir avslöjade inftir varandra. Det blir konflikter, men
mest vänskapliga moment.
Att lotta är svårt. Vem vill spela ihop med vem, eller kanske inte ...?
Vem samåker? Hur många bilar/mopeder har familjen osv? Det är klart
att vi vill hjälpa medlemmarna, men då måste Ni säga ifrån. Tidig eller
sen start, men försök inte bara ftir att kvällen innan är festkväIl. Och
framför allt vill vi inte ha anmälda som inte ställer upp ! Att utebli leder
till problem ftir arrangören och skäIen skall vara goda om vederbörande
skall slippa betala tävlingsavgift.
l9
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Det

är inte försent

att bli "en av de aderton" sponsorerna
för HeolMC 15n4.
Efter att ha suttit i tävlingsboden under Hackers and Duffers och nu
funderat på Ryas tävlingsverksamhet tror jag att vi har god balans på
tävlandet. Svårigheten kanske består i att göra varje tävling så attraktiv
att vi får fulltecknat. Hittills har det gått bra. Förra året deltog i medeltal
94 personer per tävling och denna siffra kan vi höja 1984.
Vi skall dock värna om tävlingsfria helger, och då kan Du beställa tid.
Glöm inte att avanmäla om Du inte kommer. Många vill spela och tävlingsfria helger har tyvärr inte så hög beläggning på banan som vid tävlingshelg. Under juni/juli går solen upp/ner över Rya ca 05.00/21.00, så
nog frnns det speltimmar även vid sidan om startförbud. *)
Slutligen skall vi kämpa för att behålla den speciella andan som har
funnits, och finns, på Rya. Vi äIdre skall låta andan gå vidare genom våra
barn, ungdomar, kamrater, medspelare och vänner.
Jag kom, jag upplevde, jag spelade - och segrade!
An d.ers Lindborg och Tiiulings kommittön
*) se diagram med ungefärliga startförbud ftir planerade tävlingar.
20

Som A-sponsor

får Du:

o Ett helt golfhål - tee, fairway och green - med reklamplatser.
o Annons i tävlingsprogrammet.

o

i Pro/Am-tävlingen.
o Prisutdelningsbanketten.
o VIPCARDS för entr6, klubbhus och parkering under täv3 st platser

lingsdagarna.
Dessutom INBJUDNINGSBIIJETTER ftr Ditt foretags h,under till en auspiind, miljö for samtal och umgtinge.
Hör au Dig till Lars Wiberg, Box 5182,200 72 Malmö, telefon
0401601 89 - men gör det nu!
2l

Rapport från Eliten
Vi började redan andra veckan i januari med vår träning. Vårt veckoprogram börjar med teknikträning
fiir vår pro Jimmy Grant på onsdagar mellan 19.00-21.00. Lördagar
mellan 09.00 - 10.30 och söndagar fysisk träning mellan klockan 10.0012.00 undei ledning av Åke Skagmo. I år har vi för första gången
uttagit en satsningsgrupp bestående av 6 pojkar och 4 flickor vilka
haft träning lördagar mellan 10.3012.00 i teknikträning ftir Jimmy och
söndagar tillsammans med övriga
Eliten. I satsningsgruppen finns det
redan flera som är mycket nära att
komma in i eliten. I år är det ett
speciellt år ftir flicksatsning och vi
har flera som har stora möjligheter
att bli lika bra som Viveca Hoff om
ett par år. Om vi skall ge något tips
så kan vi nämna Eva Kruuse och
Cecilia Laurin.
Vi har tagit in en ny medlem i
eliten som tidigare varit medlem i
Karlstad, Mikael Frölander h"p 2
som vi väntar oss mycket av.
Rya har i år 3 st spelare med i
olika landslagstrupper, Viveca Hoff,
Carl-Magnus Strömberg och Johan
Remmelgas och vi önskar dem lycka
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Vågrätt

TACK!

16

till alla som medverkat till att jag har fått så
Ett varmt tack

snyggt och praktiskt på min arbetsplats. Jag vet ingen klubb
som har trivsammare arbetslokaler' Tack!

Bisse

till.

22

17
18
19

2t

23
25
26
28
29
31
33
36
39
47
43
45
46
48

re har

blivit

så många och de andra

större tävlingarna kommer att speIas i hcp 2-4.

Fasta

50
52
54
55
58
61

Ragu

62

Feminin avdelning

Lösningen ska vara inskickad senast den
S

tig -Björn Lun dström ordf.

1

Talar om för den ene vad den andre säger
och tvärtom
All square
O-känt golfland
Ar lille Olle
Varvid man kollar James Bond, t ex
För att man ska slippa skika
Norrman som var ute och reste
Kort sböm
Var Oden
Spelbolag
Kan husen falla i
Där är man riktigt i hefluften
Ar min far min sons
Användes ofta fön till utslag
Spelar med pipig "röst"
Skämttecknare
För att nå högre höjder
På räkningen
Futurum
Sluta i Paris
Dunlop
Arm€
Icke \rcka om
Skal i många klubbar

49

Att träningen i vinter har givit
resultat kan vi se på de två första

tävlingarna där de första sex platserna belades av de som varit med i
träningen.
I år kommer det att bli mycket
svårt för våra elitspelare p g a att
det kommer att bli nästan omöjligt
att få ställa upp i de stora 72-hålarna. De som har hcp 1 kommer att bli
borta från dessa då antalet scr hcpa-

Lodrätt

1 Halvsekelfest
14 Å-bäd
15 Regent

-

Blinkar på näset vid 14:e

2

+2-5

J

Får ej deltaga i Färgmakarna

4

Rewäg

5
6

Stela

7

8

9
10
11

12
13

20
22

24
27

30
32
33
34

Den litterära har man hört talas om
Felstavad (faktiskt) poängbogey
Hem
Ray var med i Trasiga änglar
Där kan man köpa en näve pegs
Dubbel-dromedar
Alskligt väsen
Finns både väst och öst
Finns både orm och hane

Producerar
Böna
Nämnde
I solen
Dom katterna blir rivna
Fransisco och Diego
Varsel om framtida elände

35

En sorts skrivare

37
38

Mellan 8 och 10 i Skåne
Elekftisk firma
Hade en gång en huvudroll på Operan
Glor man på i ltalien
Asidosättes ofta
Ett riktigt premiärlejon
Att fånga med eller sjunga efter
Tills. med Martini
Long distance

40
42

M
47
51
53
55
57
59
60

Los Angeles
Spelas samma dag i hela Sverige

Pron

30 juni till Ame

Härner, Hästmöllegränden 4

8,252

2O

Helsingborg.
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