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Banan har varit i fint skick hela säsongen och vi har fått mycket beröm
från gäster. Det vidarebefordras härmed till vår banpersonal med stort
tack!
På tal om gäster så har vi haft ovanligt
många danska besökare. Detta beror säkerl på en artikel om golf i Skåne i den
danska tidningen GOLF - i utdrag återgiven på annan plats i detta nummer.
Vi har också haft besök av fyra golfjournalister från England - bl.a. den
världskände Peter Dobereiner. Vad deras
besök resulterar i vet man ännu inte.
Howard Smith, som nu i snart två år
arbetat för att lå britter att semestra i
Skandinavien i st.f. Spanien, är en oför-

bätterlig optimist. Han tror fortfarande

SWFDFN

på id6n även om han tycker att våra res-

taurantpriser på exempelvis öl ligger

i tatet!
Det kan emellertid redan nu konstateras att vi med stor säkerhet får fler gästbesök än förra året, som gav rekord.
Även om detta ger sköna inkomster så
måste vi nog enligt min mening snart på
något sätt begränsa eller reglera besökandes tillträde till banan till förmån för
oss

våra egna medlemmar.

GIöm aldrig att golf är tänkt att vara ett

fritidsnöje!
Jubileumsveckan
Om vår jubileumsvecka kan Du läsa
ganska mycket i detta nummer. Jag vill
därför bara komplettera med några kommentarer. Från ansvarigt håll tyckte vi
att veckan i sin helhet följde planerna
och att i synnerhet banketten på lördagen
blev lyckad. Att våra gäster bekräftat
detta styrker vår uppfattning att man
trivdes gott i våra tält-kompletterade lokaler.
Vi hade ju begränsat inbjudningarna
till att omfatta "de allra närmaste". Vid
sidan av de mera prominenta - ordföranden i SGF, Beftil Wetsblad, ordföranden
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Skånes Golfförbund, Björn Sjöström,
och fritidschefen Gunnar Gustavsson var grannklubbarna representerade med
sina ordföranden. Och det var roligt att
åter träffa de tidigare medlemmarna Lars
Hellsten, Ingemar Christersson, Tony
Lidholm och Anders Starkman.

Golfvett

MERA SERVICE, SAMMA PzuS.
Drottninggatan 3, Helsingbotg

Tel. 042-12 04 50

När det är trångt på banan blir det tyvärr
lätt irritation. Jag h4r fått rapporter om
incidenter där i övrigt sansade medlemmar tydligen har kommit i någon sorts
affekt. I några fall har deras ilska gått ut
över gästande spelare och detta skamfilar
verkligen klubbens rykte. Tyckei man
att någon visar dåligt golfvett på banan
skall man naturligtvis påpeka detta men
det är helt onödigt att tappa humöret.

Uppvaktningen
Förutom med förbundsplaketter och diplom blev vi uppvaktade med många trevliga och värdefulla presenter. Landskona kom med en graverad kristallskå|,
Barsebäck med ett klubbhuvud i kristall,
Vasatorp och Söderåsen skänkte litografier från resp. banor, Mölle kom med
krukväxt och från PGA syd fick vi golftavlor.

Vilken jubel-present!
På klubbens jubileumsbankett överraskade vår hedersleda-

mot och mångårige ordförande OSSIAN FALKENGREN
med att på Bildeves vägnar överlämna ett presentkort, som
berättigar till uttag av tävlingspriser för 10.000:Tävlingskommitt6n har ännu inte bestämt hur den storslagna gåvan kommer att användas.

Givetvis passade klubben på att hylla
förtjänta medlemmar. Med en nytagen
flygbild över banan - fotograf: Nils Wictor, pilot: Lennart Jacobsson. Följande
var mer än väl kvalificerade för uppmärksamheten: Ulf Olsson, Annie Börjesson, Viveca Hoff, Jan Rube, Olle
Dahlgren, Göran Knutsson, Marianne
Bergengren, Tordörn Arvidsson, KarlErik Nordgren, Tony Lidholm och - na-

turligtvis - Bertil Svensson. Dessutom
fick SGF och fritidskontoret var sitt ex-

emplar som minne av dagen.
Under aftonen underhölls vi av Christina Jonsson med vacker sång ur olika
musikaler. Electric boogie var ett uppskattat inslag med knattarna Jolle (Wåhlstedt) och Krille (Carl6n). Och med dans
till Sjunnes trio kunde kvällen inte slutat
bättre.

Vår nya klubbflagga invigdes under
veckan. För att spara den kommer den
bara att hissas vid mera högtidliga tillfällen.
J.an Sederholm

PS. Har Du köpt jubileumstidningen?
Varftir inte? Jag garanterar att den är
värd sina 25:-!
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Bridge

Gentlemannagolfen
Sedan tre femtedelar av Gentlemannagolfen rtwerkats är det på sin
plats att göra en liten summering av vad som hönt med och inom denna
tövling för öldre herrar. Hittills har 22 " gentlemen" deltagit i veckotävlingarna. Tilffilliga gäster har då inte räknats.
Id6n med gentlemannagolfen bygger
på enkelhet. Alla oldboys kan vara med
om man bara infinner sig på i förväg
bestämd veckodag och på bestämt klockslag samt erlägger stipulerad startavgift.
Aven icke handicapsatta är välkomna deltaga. Alltså ingen förhandsanmälan.

Som väl de flesta numer vet går tävlingarna av stapeln fredagar kl 12.00.

Dock måste anmälan om deltagande ha

Intresset för bridge var stort den senaste
vintern och det är ett önskemål att vi skall
spela även den kommande vintern.

Weste Eriksson och Karl-Evert Wahlström kommer att vara ledare.
Anmälningslistor för intresserade kommer att uppsättas på Ryas anslagstavla
1984 09 15.

har för avsikt att spela kl. 18.30
tredje måndagen i varje månad fr.o.m.

Vi

1984 09 24.
På grund av begränsat utrymme kan vi
endast vara max. 18 par.
I första hand får de par spela där båda
är medlemmar i Rya.
Paren uttages i den turordning som de

antecknar sig på anmälningslistan.

I

pausen äter vi en smörgås med öl
eller vatten och dricker kaffe med en kaka
liksom i vintras.
Vår avsikt är att det skall bli en "nätt"

bridge under trivsamma former så att
även inte så avanserade brigdespelare
skall känna sig välkomna.

skett senast kl. 11.45 då lottning sker i
trebollar. Ett par fredagar har vi tvingats
ställa in tävlingarna på grund av andra
större tävlingar inom klubben och i ett par
fall har vi fått skjuta upp starten till kl
14.00 på grund av tidigare inplanerade

går till priser. Sålunda delas ut ett första
prrs på 50:- kr och ett andra pris pä 25:kr. Priserna överlämnas i form av presentkort gällande i shopen eller i restauranten efter pristagarnas önskemåI. Dessutom delas ut ett tredje pris i form av en
regelbok. Vid minst l0 deltagare delas ut
tre priser i annat fall två priser. I årstävlingarna delas ut priser, vars storlekar och
innehåll är beroende på välvilliga donatorer, som härmed efterlyses. Ev. överskott

i

startavgifter går

till

subventionering av

planerad avslutningsmiddag den 28 sept.

på klubbrestauranten. Vid detta tillfälle

firmagolftävlingar. Tävlingarna hålles

i årstävlingarna ut.
Tävlingsledare för 1984 är Bengt Arvidsson med Veste Eriksson som ersätta-

endast helgfria fredagar. Aven helgdags-

re.

aftnar, som infaller fredagar är tävlings-

fna.

lFör närvarande toppar en tätklunga på
sex man årstävlingen. De är Lars Larsson, Rolf Sundström, Torkel Ståhlhand,
Gösta Sandberg, Gunnar Samuelsson och
Gustaf Aspenheim. I eclectictävlingen le-

der Rolf Sundström följd av Lars Larsson, Gustaf Aspenheim och Gösta Sandberg. Under tävlingarna har hittills gjorts
14 birdies.
För täckande av allmänna kostnader i
samband med gentlemannagolfen tas ut
en avgift å l0:- kr i samband med första
start. Dessutom erlägges varje tävlingsdag l0:- kr i startavgift, som oavkortat

delas priserna

Av intresset att döma kommer tävlingsformen att fortsätta 1985 med smärre
justeringar beroende av de erfarenheter vi
har fått innevarande år. På avslutningsmiddagen skall vi besluta om dessajusteringar (tider, tävlingsformer m.m.). Ett
förslag om att även ha med äldre damer i
tävlingen finns. Skulle förslaget vinna
gehör måste vi även ta ställning till tävlingens sammanfattande benämning.
Till sist. Studera anslagstavlan i klubbhuset och där befintlig almanacka, som
visar när återstående tävlingar går av stapeln och om starttider ev. har ändrats.

Vid osäkerhet går det bra att ringa undertecknad Bengt Arvidsson på tel. 29 66
41.

Buhr-språket
Glad Höst alla Golfare!
ni väl inte glada, när
sommaren har gått så fort och man ser
den långa kalla vintem framför sig. Men
strunt i det, hösten kan bli väldigt fin till
långt in i november, så nog hinner vi med
må,nga golfrundor ännu,
Vi åkte några dagar till TOBO golfbaFast egentligen är

i Småland (söder om Vimmerby).
Dom hade annonserat flitigt i golftidningen för Fredensborgs Herrgård. Rum * 3
mål mat om dagen 245:-. Det var jättefina, stora rum i annexet till hengården alla
med dusch o W C. Det låg helt ensamt i
skogen (ung 15 min till Hultsfred och 30
na

mjn till Vimmerby) tillsammans

med

golfbanan, små stugor, sjön Gissen med
badbrygga, massor med motionsslingor
och andra aktiviteter för den som inte vill
spela golf. Banan och herrgården hör ej
ihop, men bor man på Fredensborg, betalar man bara 50:- i greenfee per par-

Maten var normal husmanskost men
mycket vällagad. Vi fick frukost, lunchbuff6, middag med 3 rätter, inkl. kaffe.
Som vanligt är ju en golfspelare aldrig
inne till lunchen, men det fanns då en
lunchtallrik bestående av t.ex. biff med
lök eller pytt i panna med ägg, så inte
behövde man svälta ihjäl där.

Vi

spelade tävling varje dag, dvs vi

befann oss på banan. TOBO golfbana är

svår med många dolglegs och mycket
vatten. Jiirgen undrade var golJbanan
fanns han hade inte hittat någonfairway,
bara varit på skogspromenad till höger
eller vönster... Om man vill spela bra där
måste man placera bollarna och spela
mycket med järnen. Man kan inte ösa på
som hos oss på Rya, med breda fairway
etc.

Har ni någon gång varit med om att en
dam fått betala öl för att hon inte kommit

fram till damtee? Inte? men det har vi. Vi
spelade foursome och hon skulle spela en
provisorisk boll från herrtee, men kom
bara 5 meter, långt från damutslaget, så
vi fick njuta av en kall öl när vi kom in,
det var gott.
Dagarna på TOBO golfklubb var fina.
Där fanns golfare från alla delar av landet, även från Rya, som tagit sig dit var
för sig antagligen av ren nyfikenhet precis som vi. Vi kan varmt rekommendera
er att åka dit en helg i höst och spela (tror

jag ska ta betalt för reklamen). Slut

på

resedelen.

På en skånsk golfbana (obs ej Rya)
hade receptionen lagt märkte till att två
herrar ofta kom dit och spelade utan att
betala greenfee (FY). En dag fick receptionisten för sig att ta dom på bar gärning.

Ett av hålen, par 3, skall man slå över
vatten (som värt 4:e). Den förste slog i
vattnet, den andre gjorde Hole-in-one,
men kunde av förklarliga skäl inte anmäla
detta, ity greenfee ej erlagts. Personalen
på klubben tyckte detta var straffnog och
lät saken bero. Jag undrar om inte herrarna betalade greenfee

i fortsättningen?

Trevlig Golf-Höst på Er AIla från
Ann Mari Buhr

PS. Herrgården Fredensborg
I00-150 meter från I :a tee.

låg

ca

HOLE-IN-ONE
Hål nr 14 Leif Åström

JULI

Hål nr 6

?l Knut Selsmark
4/8 Sven Börje Svensson

AUG
AUG
7

DET FtNNs uÅtca coDA srÄl
ATT HYRA LAGER I
DEr KAN RENT Av lönl stcr

Elitserien första omgången

Genom att utnyttja NBo LAGERSERV|OE blir dina fasta kostnader rörliga. Du betalar endast för det utrymme och den service du använder.

Finessen med NBo LAGERSERVIOE är att du kan erbjuda dina kunder en toppservice utan att investera en enda krona. Bättre ån så kan det inte bli.

Laget representerades av Peter Bäckbom,
John Grant, Mats Nilsson, Jan Sandberg
och Carl-Magnus Strömberg. Första omgången gick den l0 och I I juli, alltså en

Vi kan erbjuda er:

O Lagerutrymme
O Hanteringshjälpmedel

tisdag och onsdag, vilket både spelare
och lagledare tyckte var att nedvärdera

O Transport

a

tävlingens status.

Distribution

Vi startade från Helsingborg redan
söndag morgon klockan 05.00 och intog
andra frukost i Göteborg på Hotel Lise-

O Administration
O Konsultation
O Kunnig personal
O 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.

berg. Efter framkomsten till Karlstad spelade vi in oss på banan och spelet flöt bra
för samtliga - kanske med ett stort frågetecken för lagledaren. Peter Bäckbom,
som skulle kommit med tåget direkt från
SEO, var ej med när Jan och jag skulle
hämta honom vid stationen. Förklaringen
var helt enkelt att han fått åka med Magnus Sunesson.

Vid inspelningen under måndagen
skötte sig John bäst med sina 2 under par,

DET KAN BLI DIN BÄSTA AFFÄR UNDER ÄRET!

medan dom andra var

AB N.B. Olssons Biltransporter
SLA OSS EN SIGNALT
0418 - 161 85

ombuo

för

@

3-5 över. Jag

tyckte, att det såg bra ut och trodde, att vi
skulle kunna göra ett bra resultat dagen
därpå.

Väckning lävlingsdagen 07.00 för att

vara startklara från OK-motellet 07.45.
Men med en frukost bestående av ägg och
skinka, gröt filmjölk, 15 sorters pålägg m
m blev vi 15 minuter försenade.

Peter, som spelade som förste man, var
bäst efter 18 hål med 4 över par. Dom
andra kom in runt 8 över. Vi försökte att
ladda om till eftermiddagens foursome,
men det hjiilpte inte. Båda paren kom in på
8 över par, en bedrövlig första dag!
På kvällen var vi inbjudna av Karlstads
GK och Karlstads Kommun på middag på
OK. Där fick vi bland annat reda på varifrån uttrycket "Sola i Karlstad" kommer. Det har inte alls med solen att göra,
utan kommer från en servitris på Stadshotellet i Karlstad som kallades "Sola" och
som alltid var glad och "sken".
Uppladdningen till sista dagen fungerade bra och resultaten blev också bättre.
Peter var bäst igen, nu med utmärkta I
under par, följd av Carl-Magnus med I
över. Tyvärr lyckades John och Mats inte
riktigt, utan kom in på 8 över båda.
Vi ligger nu trea från slutet i tabellen,

vilket naturligtvis är en stor besvikelse,
men vi har ju faktiskt legat sämre till efter
första omgången förut och hoppas

vi,

att

vi ska rätta till det hela nästa spelomgång.
Rya-eliten slår längst

i Sverige,

men har

ett dåligt närspel, vilket vi nu har tränat
mer och vi kommer igen i Gävle den 8
och 9 september.

Stig-Björn Lundström
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Ryas jubileumsvecka
inled.des på måndagen den 9 juli med JUIYIORERNAS dag. I strålande högsommarväder infann sig 68 förväntansfulla juniorer, miniorer och knattar.

C-klassens poängbogey

t

hål

pojkar
1. Martin Palmaer
2.
3.
4.
5.

Fredrik Christensson
Johan Nor6n
Per Anders Svensson
Henrik Engert

flickor

l. Charlotte Lindell
2. Emma Månsson

Dagens tävling skulle bjuda på något
alldeles extra men VAD visste de inte.
Några "kluriga" killar, Johan Remmelgas och Ulf Jerlebo hade föreslagit en
"snörtävling", vilket innebär, att Du får
ett snöre med hälften av Ditt hcp i i meter. Har Du l0 i hcp blir snöret 5 m o.s.v.
Detta snöre används för att förbättra Ditt
läge i ruff, bunker eller t.ex. på green och
så klipper Du av motsvarande längd, som
Du placerar om bollen.

Vi

beslöt att

i

stället för snöre, som

skulle skräpa mycket på banan med små
stumpar här och ddr, använda tumstock,
som skänktes av Lennart Kristiansson
och Thomeds Trä.
Pä2:an låg t.ex. Patrik Ekolin l,5l m
från flagg, räknade av l,5l m på tumstocken och fick birdie. Därmed blev han
l:a i tävfingen "nämst flugg", 2:aPalle
Alfredsson, 3 Christian Lindblad.
I B-klassen l. Joakim Hero, 3. Henrik
Wahlström.
C-klassen Johan Nordn.
Framför 5:ans green var ett nät ca 3 m
högt placerat, som man måste chippa
över eller spela runt.
Vidare var det svåra och ovanliga
flaggplaceringar. 8:an hade2 flaggor om
man fick välja det förmånligaste. (Det
skulle behövas ofta.)
9:an hade flaggen nere i vänstra hör-

net, vilket var

till

mycket förtret. En

knatte låg 3 slag på green MEN
hålet.

l0

fick

16 i

3. Cecilia Bengtsson

l2:an hade en provisorisk green på
"udden" i dammen med outpinnar bak-

4. Jenny Johansson

om. Bolletare har gjort sig en förmögenhet på alla bollar som hamnat i dammen.
På l8:e hålet var en drivning competition utlyst och den vanns inte oväntat av
"Lymmel" Johan Remmelgas, 2:a Eva

Ettan och tvåan i A och B klassen fick
vara med som ett lag på lördagens jubileumstävling, diir de blev ETTA. Grattis!

Kruuse.
B-klassen 1. Per Mafiin fuberg, 2. Joakim
Hero.
Då ungdomarnas vana vid golfens älda
konst var så skiftande, beslöts att dela
upp dem i olika svårighetsgrader

5. Josefin Hero

Dagen avslutades med hamburgare och

läsk samt prisutdelning och jag tror inte
någon gick hem tomhänt.

Därefter fick vi se ett fantastiskt framträdande av Joakim Wåhlstedt och Christian Carl6n, som dansade electric bogey,
vilket de även framförde på lördagens

jubileumsfest.
Till kvällens utlysta DISCO fanns inte
mycket ork och intresse. Discjockey Johan Hencel tyckte att det var lika bra att
slå igen discot och gå hem och se Falcon
Crest kl 21.30. Johan kom igen på freda-

gens dans för mogen ungdom. Denna
dans pågick till småtimmarna, tack Johan.

Mona Lindborg
sekr, juniorkommittön

hcp 0-18 tumstocktävling över 18 hål
hcp 19-36 poängbogey över l8 hål
poängbogey med colgatereg-

ler över t håI, där föräldrar
hjälpte till som markörer,
vilket vi tackar för.
klubbhcp
Resultat A-klassen Tumstocktävling
l. Palle Alfredsson
2. Peter Jevinger
3. Christian Lindblad
4. Fredrik Engberg
5. Cecilia Laurin
B-klassens poängbogey
l. Fredrik Persson
2. Josefin Gullstrand
3. Christian Dind
4. Joakim Hero
5. Mats Jerlebo

ll

Tisdag - damrekord

".;.

Aldrig någonsin har sä många Ryadamer sam/ats till en klubbtävling
sorn vid jubileumsveckans stora
damdag.

De få herrar som av nyfikenhet - eller
vad vet jag - hade vågat sig ut till banan
uppsökte snart tryggare marker niir 96
hemmaspelande damer spreds över bana

Så kom kvällen med den avslutande
middagen. I likhet med övriga dagar i
jubileumsveckan skulle två representan-

och klubbhus.

Undertecknad som enda dam i styrelsen var ju inte så svår att övertala. Men
vem mer? Naturligtvis vår ordförande Jan
Sederholm. Han tackade ja. (den mannen
har iskalla nerver). Han hade förstås möjlighet att söka tröst hos sin, som hedersgäst inbjudna, hustru Bisse. Den utlovade
dansen fick dock inställas, då den ensamme mannen bestämt inlade sitt veto till ett
dyligt anangemang. Ordförande var dock
inte värre skakad än att han efter middagen kunde hålla ett mycket roligt och
intressant tal om golf och mode på 30-talet.
Ogonblicket därefter dök fem skönsjungande gossar upp, som under damernas stora bifall sjöng en dryckesvisa och
därefter övergick till smäktande roman-

En djup orättvisa uppdagades vid planeringen av DEN STORA DAGEN. Herrarna skulle på onsdagen spela från röd

tee, vilket alltid är så "kolossalt lätt"
(enligt osäkra källor). Svaret var givet.
Med hjälp av Bertil Svensson och lite
färg fick Rya för dagen helt nya teemarkeringar i rosa. Vad Annars!
Från dessa, i golfsammanhang något
oranliga tees, spelades på förmiddagen
singel poängbogey med många utmärkta
resultat. Helt outstanding var Ingrid Lin-

d6n med 47 poäng. som givetvis vann

c-klassen.
Efter en god och närande sillunch fortsatte tävlandet med foursome poängbogey, nu från helt andra placeringar av de
rosa teekulorna. Vad sägs om placeringen
pä 4:an'. på andra sidan dammen, (det är
inte så lätt att pegga upp där och chippa in
på green, det kan undertecknad berätta
om) eller den någct ovanliga placeringen
på I 0:ans fairwaykulle.

Naturligtvis blev resultaten därefter

(mfr

stora herrdagen). Vann gjorde
Kerstin Jonsson och Britt-Marie Stendahl
på 5l poäng, följt av den inte oävna poängsumman 49 som presterades av Ulla
Löfkvist och Sonia Persson.
t2

ter från styrelsen deltaga.

tiska sånger om och

till kvinnan.

Succ6.

Tack Anders Lindborg, Olle Laurin,
Karl Larsson och era två kamrater från
konserthuskören.

Dagen (natten) avslutades med prisutdelning och då hade klockan nästan hunnit bli 24.00, och onsdagens stora herrdag började gry.
Christina Rodmnn

Summering

La vie en rose

Spegel, spegel på vöggen dör,
sög vem som skönast på Rya ör

Onsdag

"I en verklig man döljer sig alltid ett barn
som vill leka" sade redan gemle

STORA herrdagen

Coubertins valspråk var kanske inte det

första man tänkte på när man fick se och
höra exempel på stor sabotageförmåga lagen emellan - likaså blev man väl litet
tveksam inför Weste Erikssons snickarglädje. Alla kämpade dock tappert (tänk
bara på Leif Afredssons puttar, Inger

Efter lång gemensam lunch upprepades hela startproceduren igen för
greensome/foursome och 4,5-5 timmar senare var allt spel över.
Vid middagen (den största i Ryas
historia) fick bl.a. Sven Persson mottaga priset för "Best in Show" och
herrar Göran Angel och Lennart Nill-

med.

tappra snedda sig hem över fairways
mot Rydebäck, och en STOR golfdag

ett uppskattat hyllningstal

var definitivt slut. Och det var vi

nart

l8

5-bollar ut från samtliga hå1.
M.jukt och vänligt rullade den stora
karavanen runt banan, och inga klagomål på långsamt spel. Allt flöt per-

l

kvinnorna verkliga kvinnor - fast det fattade inte N. den gamle mansgrisen).

Efter

eftermiddagens poäng-bogey,

som självklart lekande lätt vanns av Stig
Svensson pä 39 poäng, samlades ett

drygt 50-tal verkliga människor för att

äta, sjunga, glamma och leka. Stämningen steg i takt med sången, eminent ledd
av den elegante ekvilibristen Karl-Ewert.
Efter kaffet och avecarna vidtogs prisutdelning till eftermiddagens vinnare och

son knep lagpriset.

Framåt småtimmarna sågs de sista

underliga tävlingar.

vi länge trott - ungdomar
över 50 på Rya är verkliga män (och
de något som

il

ligt indelat i lag och invecklat i diverse

Nietzsche och befäste med detta påståen-

Herrarnas gigantiska onsdagsprövning blev det stora experimentet som
lyckades. Då morgonljuset bröt fram
på anmälningsdagen, hade 158 (!)
spelsugna herrar radat upp sig snällt
och prydligt utanför Bisses kontor.
Max.antalet var satt till 104 spelare,
men för att uppmuntra det enorrna
intresset beslöt vi i tävl.ledningen att
även låta alla 54 reserverna få vara

l3 5-bollar startade kl. 07.00 från
alla 4- och 5-parhå1, och 07.10 gick

- Lekdag för dom äldre

TORSDAG

Layd

-

Annie Börjesson

A.

till Ryas Grand

-

hölls av Len-

Sedan befann sig sällskapet plöts-

Paulssons klossfummel, Rolf "Pennaq"
Kastmans snabba "dopp") och först efter
lottdragning kunde det vinnande laget utses och erhålla sina priser från det dignande prisbordet.
Fast nog dr det konstigt att så gamla

människor inte kan skilja mellan Smirnoffoch Explorer
tycker
Lena och Lena

också.
Thomas Lorichs

& Lennart Kristiansson

fekt.

Ni

,o.., har stora, fortlöpande godslevetill eller från kontinenten - tänk
Direct Raill Heia vagnslaster per jämväg,
som går raka vägen från avsändare till
mottagare, är ett effektivt och lönsamt
ranser

transpörtaltemativ.

il

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
Sydhamnsgatan

I4

23

5-251 07

Helsingborg 042- 17 90O0

l5

Fredag

Lördag -

frå,

I nbjudning stövlingen

Stora Jubileu mstävlingen 13/7
Stora Jubileumstävlingen var

ju tänkt som en tävling för framför allt dom

icke

off. Hch-satta.

Tyvörr hade inte så många anmöIt sitt intresse (endast 16 tappra) men det
vart ändå ett ganska stort startfölt, totalt 103 st, många bra resultat presterades. Vid prisutdelningen serv. drink, och därefter spisades helstekt gris. Efter
maten dansades det till långt fram på natten.
En mycket lyckad Jub. afton.
Christer Wåhlstedt

Pristagare
Fritidschefen Gunnar Gustafsson, Björn Sjöström (ordf. Skånes Golfförbund), Jan Sederholm (ordf . Rya), BertilWestblad (ordf . Svenska Golfförb.)
Klass A
Hans Fröberg
Peter Hencel
Per Jerlebo

Äke Johansson
Åtce c olehov

Kjell Olsson

40
40
39
38
38
38

Klass B

Gunilla Kristiansson
Anita Lindberg

39

Sonja Persson

31
36

[Jlf Kullenius
Britt Jerlebo
Mona Lindborg

Klass E
Göran Liljeqvist
Margareta Forsell
Marianne Sievers

42
39

Laila Wollkert

-1

Inga Avridsson
Christina Wåhlstedt

JI

36
36

36
-t

3l
30

Bisse och Jan Sederholm uppvaktas av Per-Erik Persson.

t6

t7

som Emma spelade förra Rya-spelaren
Johanna Helmersson som bytte klubb i
våras. Johanna kom tvåa.

Junior-nytt

Söndag

RYA WDE OPEN
RWO hade samlat rekorddeltagande, 58
lag, startade i regn, men allt eftersom
tävlingen fortsatte blev vädret bättre och
avslutades i solsken.
Banan var som vanligt i god kondition,
trots det myckna spelande under jubileumsveckan.
RWO blev både spännande, dramatisk
och med hög "stämning".

Årets tövlingssösong för juniorerna börnu lida mot sitt slut och det har som
vanligt varit en jobbig sösong för en del.
Jag tönker då nörmast på våra elitjuniorer som dels har haft elit-serien att tönka
på, men som öven har varit med i junior-

jar
Resultaten blev efterhand bättre och
bättre och av de sist l0 startande lagen
kom 5 lag på prisplats.
PS. En uppmaning till alla tävlingsdeltagare, spela fortare, 5 l/2 timme för 18 hål
iir allt för länge, och tillika poängbogey.

serien. Det har i junior-seien gån bra
och Rya ligger på första platsen då det

återstår en omgång

att spela uppe i

Halmstad. Våra möjligheter att evencera
upp i grupp A ör därför mycket goda. Vi
önskar Lasse och hans göng lycka till
uppe i Halmstad och hoppas att det skall
lyckas i år.

Prislista

I B Lindblad -ChrLindblad-J Hero-P Hero
2 PLarsson-M Larsson-B Larsson-TPersson VTP
3 H Engberg-L Engberg- F Engberg - K Engberg
4 L Nilsson-G Liljeström-B Svensson -A Forsell
5 L Svensson-O Svensson-S Svensson -S Svensson

129 poäng
127 poäng
125 poäng
123 poäng
122 poäng

Bland de framgångar som gjorts utav
våra juniorer finns ett par som verkligen
visat att Rya har fina juniorer. Jag tänker
då närmast på Per-Ola Dahlmans fina insats på PLM Open på Ljunghusen, där
han passade på att på avslutningsvarvet
göra en HIO. Visserligen fick han inte ta
emot en lika

fin klocka som pron från

dagen innan, men det blev en klocka.

Vidare att notera är att Mats Nilsson
tog en delad 3:e plats vid JSM samt att
Johan Remmelgas tog en 2:a plats efter

i.i.il"-äoi,ze,|.d

_

Ill

_

jiITNTEFNATTONELLA ETLTBANSPoRTE

Box 1257
251 t2 Helsingborg

förlust på sista hålet i JSM Yngre.
Eva Kruuse kvalade in som bästa Skå-

neflicka
stryk

i

till JSM Yngre

men fick

sen

sin första match.

Eva gick i år

till riksfinal i Colgate Cup

för 5:e året, och fick därmed en inteckning i Colgate Cup All Star Team. En

Kullagatan

3

Telefon O42-L2 61 50
25L 12 Helsingborg

l8

utmärkelse man får om man tagit sig till
final 5 gånger.
I finalen som spelades uppe i Eksjö
deltog förutom Eva även Emma Månsson
i yngsta flick-klassen. Tyvärr så blev det
inte vinst för någon av dem. Eva slutade
som 3:a ett slag efter ettan och tvåan som
fick spela Sudden om första platsen. Emma slutade som 8:e flicka. I samma klass

Aer Lingus
I år skickade vi ett lag till denna

tävling

som spelades uppe i Billerup i Värmland.
Laget som bestod av Mats, John och Johan hade inte riktigt puttarna på sin sida
och placeringen blev en 8:e plats.

Ryas Internationella

Juniortävling
Tävlingen som spelas som Foursome ha-

de i år fäff 23 par till start vilket är 2
mindre än i fjol. Tävlingen vanns utav
Vasatorps duktige landslagsman Mikael
Kranz och Thomas Byrlen på utmiirkta
137 slag. Tvåa blev Mats Hjalmarsson
och Johan Yngvesson från Eslöv pä 144
och trea kom bästa Rya-par som var Ulf
Jerlebo och Johan Henckel med samma
resultat som tvåan.

Foursomeligan
I denna serie har Sven Persson

lyckats

med att ta våra ungdomar till finalen som
skall spelas den l4l8 på Bosjökloster. Vi

hoppas att det äntligen skall lyckas för
oss i senna derie som Rya tog initiativet
till att starta.

Knatteligan
Det lyckades inte för våra minsta knattar
att ta sig till finalen i år, men det var nära.
Det blir till att komma tillbaka till nästa år
med nya krafter. I år har laget haft en del
nya spelare som inte varit så vana vid att
spela match och då är det inte så lätt. Nu
har dessa nya fått lite rutin så till nästa
säsong blir det säkert bättre utdelning.
Det som återstår för juniorema är en
omgång i Fem-Klubbserien och dåir ligger
vi 2:a, men har för långt fram till Vasatorp som leder överlägset. Sista omgången spelas den l5/8 på Söderåsen. +

l9

.,r" r

il._,:

Varning - Varning

- Varning

Efter den otrevliga olyckan, som hönde Annie Böriesson, är en varning på plats.
Annie spelade i en fyrboll, som just avslutat 8:e hålet. Man lämnade green utan
dr<ijsmål (!) och gick mot 9:e tee, men innan man hunnit fram till bron, hände det.
Annie träffades av en boll, som troligtvis (vet inte själv, eftersom hon svimmade av)
hade carry på axeln, varifrån den studsade upp och slog sönder glasögonen så att glas
trängde in i ena ögat. Lyckligtvis kunde allt splitter plockas ut och någon fara med
synen tycks inte föreligga.
Jag tycker, att den här händelsen manar till skärpning. Det finns en del farliga
ställen på Rya - det gör det kanske på de flesta banor - och vi måste tänka på att där
vara extra försiktiga.
I detta sammanhang ber jag att få uttala ett

Tack
Bankommitt6n som genom den nya vägen till höger om l:ans green avsevärt
eliminerat riskerna för att bli träffad av utslag frän 2:an. Och ett

till

aa

Annu större tack
till Lillan Englund

som givit Bankommittdn tillstånd att nagga lite på hennes tomt.

AH.

Gemensamt intresse!
Lord Bath är en riktig Eollentusiast.
Det linns ingenting som
kan hindra honom från att
ta sin dagliga golfrunda.
Inte ens en noshörning.
Trots att den två ton

tunga noshörningen mYcket
de lordens
n
på siunde
s
han inte.
h
n var på

rymmen från Baths Zoo och
gillade tydligen att titta
på

goll!

-Vid."

är det en 72 håls tävling i Halmstad om Gurli och Sture Hanssons Vpr.
Denne tävling har vi vunnit de två sista
åren så där är en del att försvara.
Till sist är det de stora prestige-laddade

kamperna mot Kevinge och Helsingör.
De spelas i år på bortplan så i år blir det
extra svårt'
Carl-Johan
20

!!IPRESS.STOPP!!!
Efter vinst, först över Landskrona, sedan
Perstorp, hemfördes segern i Foursomeligan av Rya-juniorerna!
Mer om den i nästa nummer.

Electric Bogey

-

dansarna i aktion.

2l

GOLFKRYSSET

3t84

a

Golfkrysset 2184

I

t
t

I

LO

ta

t2

LI

I

tl

0

9

a

l2

15

I
t7

t

1
13
14
15
16
17

20
21

23
25
26
29
31

32
33
38
41

42
43
45
47
49
50
53

g

55
56
58

60
61

Varning
Kan det hänga på minsann
Par på Rya
Där ligger bl a Arnold Palmers
Bay Hill
Ask

'lillbakadragen

Är damtee i Spanien
Enda skälet aft bryta
Sammanslutning
Tar mången golfare med fattning
Vaja med slamtavla
Träd och kan vara av trä
Får blodet att flyta lättare
Regelvidrigt
Lä99 märke till!
Slicarens och hockarens fainivay
Akademiska föreningen
Dom jämför man
En av Driverns hovfotografer
Fairways för gollaren
Användes för hövlighetens skull
i England
har flera ägare
Vice ordf.
Mellan pirarna
Kanske på dogleghålen

U

2

LODRÄTT

1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
15
18
19

22
23
24
27
28

30
34
35
36
37
39
40

M

46
48
51

Lösningen ska insändas till Arne Härner, Hästmöllegränden 48, 252 20 Helsingborg senast
den 31 oktober.

22

5

0

förr itiden
19

L

E

a4

;r

Rya-chef
Kan även proffsen
I stället tör 150 m pinnar
Karnevals-stämning
Gör bollen sig ibland
i lösan sand
Vår mark, vårt pund
Betydde godnatt på sjukhuset

5

t9

VÅGRÄTT
8

ia

,L

,l

o

l9

Ig

52
57
59

Lennart Schlyter
Är t ex framtänderna
Halvt barnspråk
Sitter inte mitt i gänget precis
Asätare och går på begravningar
Hade verkligt drag i slaget
Spelplats
Finns det kakor med
Sjöngs till sömn av många fön
Skickar ut sina signaler
Där vajar palmerna och bastkjolarna
Vänster ska hållas rak, säger dom
Kan flickor i allmänhet, men longlörer
i synnerhet
Norpa
Lämplig till morgonmålet väl
Anses bra i väst, men inte i ost
Då går henarnas poängbogey
Har hatt
Gör eliten ofta par 5 hålen på tuå
Bättre i kaffet än i tyrans damm
över i USA
Går i-gen
Nisse Knutsson
Där slåss tanterna, sägs det
Glödande kärlek
Hette visst Knutssons tax
Ska vara i bunkern
För den händelse att
Mrs Rya, kan man väl säga
Frk Winblad
Fattade
Sack
Om ni hör nånting i lutten som surrar
Sven Gustavsson

I

KORSORDS.VINNARE

I

Golfkrysset 2184 gratulerar

Sievers

Golfkrysset l/84 vann Jan Löwander.

vi

Bengt

till vinsten ! Välkomna in till Jim-

my där 1/2 duss. bollar väntar.

Grattisl

An gel ho I msvä gen 27, Helsi

n g

borg

Öppet: Måndag-f redag 7- 1 8
Lördag 9-'13
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

HYR!!
G O LVS L I P...

MATT.WÄTTA

R E...

STÄ LL N I NGA R... STEGA R

...TAPETSKIVA... BORR MASKI N... HöGTRYCKSWÄTT...
G ERLADA...KAKELVERKTYG...SLÄPVAG N 4 M LÅNG...
23

Resultatbörsen
15/4 "Vårputs"
1. Johan Remmelgas/Lars Jönsson
2. Ull Jerlebo/Peter Edman
3. Karin Behmer/Per Jerlebo
4. Jens Magnusson/Bo Tillberg

38
37
36
35

2Ol4Prqaganda
Greensome Poängbogey
1. lr6ne Kruuse/Lars Fredxson
2. Mona Lindborg/Arne Bowall
3. Johanna Helmersson/Fredrik Engberg
4. Marie HolmqvisVKjell Olsson
5. Håkan Pärsson/Kristian Engberg
22 l 4 "

43
42
40
40
39

Hackers and Duflers"

Resultatlista saknas
2015

Argus Kannan

1. Göran Pettersson UtpGK

119

2. Tommy Ekman
3. Per Henriksson
4. Oscar Sundström
5. Greger Linander

116
110
110

1-3 juni Martini Gup

109

-

HEO

IGK
Algk
VIGK
LysGK

1 . Anders Johnsson
73 71 69 69 282
707273 67 242
2. Mats Lanner
3. Anders Forsbrand KstGK 67 71 7'l 73 282
69 71 71 72 283
4. Per-Arne Brostedt
5. Magnus Sunesson LaGK 73736969284
697571 70 285
6. Abdel Halim

0-1 1 juni Stenströmsslaget
Klass A
1

Malmsjö
Axelsson
Remmelgas
SåGk
Persson
Svensson
Frohlund
Wåhlstedt
Peders6n

1. Björn
2. Anders
3. llmar
4. Karel Matejka
5. Sven A
6. Stig
7, Per
8. Christer
9. Björn

22 juni tlidsommaöogey
Klass A
1. llmar
2. Christer
3. Johan

Remmelgas
Wåhlstedt
Remmelgas

24

140

Klass B
1. Jim Sundström
2. lr6ne Kruuse
3. Tord Bergsten
4. Jan Pålsson
5. Peter Henckel
6. Lars Jellnor
7. Olle Johansson
8. Rolf Sundström
9. Margit Danielsson
10. Håkan Johansson
Klass C
1. Terese Bergsten
2, Ake Berg
3. Dieter Kastenholt
4. Patrick Bäckbom
5. Jonas Wikström
6. Michael Larsson
7 . Marie Holmqvist
8. Sewerin Ekman

B

41
41

39
39
39
39
38
38
37
37

45
43
40
40

40
40
40
39

23-24 iuni Boreus Cup
Klass A
1. Stefan Lindberg
2. Cecilia Laurin
3. Anders Axelsson
4. Per Frohllund
5. Jan Persson
6. lr6ne Kruuse
7. Stig Svensson
8. Anders Carlsson
Klass B
1. Brian Pedersen
2. Peter Månsson
3, Christer Lindblad
4. Göran Wrambeck
5. Joacim Hero
6. Lars Jellnor
7. Patrik Bäckbom

142

142

Onsdag: Stora Herrdagen

147
148

't48

145
146
149
149
'149

150

142

147

S1 4 juli Jubileumsvecka

10

Singel
1. Sven Persson
2. Torkel Ståhlhand
3. Jan Pålsson
4. Holger Borg
5. Christer Carlsson
6. Per Frohlund

Tisdag:

'1

Damdag

Klass
Singel
1. lngdd Björnör
2. Ulla Noresson
3. Anita Carlsson
4. Christina Rodman
5. Maja Kastman
6. lrene Kruuse

.

2.
3.
4.
5.
6.

A

42
40

4'l
40
39

48
47
44
41

39
39

38
38
36

35
34
33

51

49
48
47
47
46

38
38
36
36
35
33

Angel/Nilsson
Laurin/Olehov
Skagmo/Jakobsson
Fröberg/Larsson
Rodman/Mårtensson

Ström/Linfeldt

35
33
32

Klass B
1. Börje Eklund
2. Arne Lind6n
3. Märta Lind6n
4. Kerstin Ljungberg
5. Lars Larsson

Fredag:

37
36

35
34
34

Stora Jublleumstävlingen

Klass A
1. Hans Fröberg
2. Peter Henckel
3. Per Jerlebo
4. Ake Johansson

40
40
39
38

Klass B
1. Gunilla Kristiansson
2. Anita Lindberg
3. Sonja Persson
4. Ulf Kullenius

39
37
37
36

Klass E
1. Göran Liljeqvist
2. Margareta Forsell
3. Marianne Sievers
4-Laila Wollkert

42
39
36
33

46
46

Lag I. PeterJevinger, Fredrik Persson,

44

Lag 2. Berit Stenström, Anki Lundström,
Basse Friberg, Lennart Scfrlyter '124 slag

44
44
44

50
49
48
47
47
47

Torsdag: Ungdom över 50 år
Klass A
1. Stig Svensson
2 Folke Miiller

3. Curt Andersson
4. Maja Kastman
5. Karl-Axel Sundberg

Lördag: lnbiudnlngstävlingen

Greensome

144

145

41
41

D

Klass
Singel
1. LenaSundström
2. Margareta Forssell
3. Monica Dahlgren
4. Marianne Sewers
5. Karin Kullander
6. Jane H. Hansen

149

147

42

C

Klass
Singel
1. lnez Sundberg
2. lngrid Lind6n
3. Siw Henckel
4. Birthe Carlsson
5. Astrid Molin
6. Gun Holmqvist

Foursome
1. Kerstin Jonsson/Britt-Marie Stendahl
2. Ulla LöfkvisUSonja Persson
3. Margareta Ström/Gunilla Kristiansson
4. Astdd Höckne/Anita Peders6n
5. Anita Lindberg/lngrid Lindön
6. Lillan Abramson/Lena Armtoft

144
146

141

146
146
146

Klass
Singel
1. Lena Kruuse
2. Birgitta Bergsten
3. Christina Ohlsson
4. Kerstin Jonsson
5. Anne Lindell
6. Margareta Ström

Josefin Gullstrand, Palle

Alfredsson

19 slag

Lag 3. Hans Fröberg, Göran Liliekvist,
126 slag
Anita

Lindberg

Lag 4. Eivor Härner, Anders Starkman,
Lars Hellsten, Stig-Bi5m Lundstöm 129 slag

Siindag: Ryas Wde Open
'l .

Björn, Christian Lindblad,
Percy, Joackim

Hero

12O

2. Patrik, Berth, Mikael Larsson,
Thomas

127

3. Lennart, Kristian, Henrik,
Fredrik

125

Persson

39
35

1

Engberg

25

12 aug

4. Göran, Liljeström, Anders Forsell,
Lennart Nilsson, Björn

123

5. Stig, Olle, Sune,
Lennart

122

6. Olle, lnga, Johan,
Cecilia

121

7. Göran Hilner, SB Lundström,
A Starkman, F

120

Svensson

Svensson

Laurin

Olander

8. Bertil, Sonia Jakobsson,
Berith Paulsson, A

Olehon

9. Lillan Abramson, Kerstin Hlertstrand,
Bengt Ringlund, R

Boltenstero

5 aug

Generationstävling

Peter/Caroline Henckel
2.Percy/Joackim Hero
1

.

3. BO/Sussanne Sperling

4. BritVUlf Jerlebo
5 Gerd/Jan Sandberg
6. lr6ne/Ewa Kruuse
7 Lars/Fredrik Malmgren
8. Tord/Terese Bergsten

130
137
137
141

142
142

FOR TROTTA OCH SLITNA KOK
Vi har "medicinen" som passar de flestas önskemål och
plånbok. Låt oss se på ett "normalkök" där skåpen har '15
luckor och 6 lådor.

19

gör yi om dana gamla
För c:a 2.800:- vi3.900:luckor genom att
laminerar luckorna med trä.
mönstrat laminat som linns i: antlkek, yalnöt,
ljus ek, körsbår, ask, bok ell. vltt. OBS vi använder alltså inte plastfolie som också förekommer, samt att vi laminerar även luckornas
baksida. De olika priserna beror på om du välier slät lucka eller med dekorlist.
För C:a 4.60O:- byter vi ut dina gamla luckor titt
helt nya ramspegelluckor som vl anpassar tlll dina

Johnnie Walker Cup

1. Kristian Engberg
2. Sven Börje Svensson
3. Ulf Olsson
4. Arne Ström
5. Peter Henckel
6. Bo Ekelöf
7. Ann Larme
8. Sune Svensson
9. Claes Lidal
10. Hasse Borg
9 aug Ryas

MOTTAGNING

143

199
.l

AKUT.

140

67
67
68
68
68
68
69
69
69
70

gamla skåp. Tråmönster o. färger som oyan.

lnternationella Juniortävling

KTIPP UR OCH TAG MED AlI]I(l]{SEl{

1. Mikael Kranlz/

Thomas Byrl6n VtpGk

Bestäm dig nu. . . sä Iär du

137

våra snygga standardhandtag

2. Mats Hjalmarsson/
Johan Ungesson EvGk

144

3. Ulf Jerlebo/
Johan Henckel

144

O

145

a
a

Rya

HELT UTAI{ KOSTTAD
värda ca 420: (när du best någol av arb. ovan)

4. Per-Ola Dahlman/
Cecilia Lauin Rya
5. Johan Remmelgas/

Jens Magnusson Rya

146

7 Christian Kayser-Hansen/
Kim Schroder Sölleröd

148

8. Jan-Peder Hemingsen/
Henrik Balle Sölleröd

148

9. Stine Anrjer/
Michael Christiansen H-ör

148

10. Henrik Engberg/
Fredrik Engberg Rya

149

26

-

ca

1

lred

B-17

146

6. Dick Palm6r/
Pakick Larsson Rya

Vi garanterar: hög kvalilet, snabba leveranser
vecka
Allt arbele utföres i Helsingborg på vår verkslad.
SE vÅR UTSTALLNING som är öppen månd

ANTONSSO]I MOIITAGE AB
Cindersgatan 15 C (på Söder nära Postterminalen) Helsingborg, tel.042/13 18 18.

\
\
Stefan Lindberg, vinnare av Boröus Cup
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