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Ordföranden
har ordet:
Nör man skcll försöka sig på att summera 20 år i styrelsen ör det många minnen som
fladdrarförbi. Som alltid i sådana sammanhang övervöger gudskelov de positiva och
roliga episoderna och jag skall völ inte hör lufta alltför många av de besvikelser som
trots allt gör sig påminda. Nostalgi handlar inte alltid om angenöma saker och ting.
Jag har fått kdtik för att jag kommit med
pekpinnar i denna spalt. Allting har inte

varit frid och fröjd. Vissa förhållanden
har känts både tråkigt och onödigt att
behöva påpeka. Med hänsyn

till klubban-

dan har det ibland varit nödvändigt att
inte trampa på för många ömma tårr och
den balansgången har varit svår. Jag tror
dock inte att någon känt sig orättvist och
illa berörd - om så skulle vara fallet ber
jag om ursäkt. De många ambitionerna
har inte alltid varit genomförbara. Det har
inte berott på styrelsen - endast en säger
en gång under alla dessa år har vi varit
oeniga!

För att nu inte bli långrandig har jag
kastat ned några stolpar. Om Du vill kan
vi kalla dom för "märken under arbetet"
och Du får ingen plikt om Du inte läser
dom, men några minnen dyker kanske
fram OM DU GOR DET.

Kämpigt:
De ytterst besvärliga markdiskussionerna
med kommun och naturvård när man fick
kämpa en olustig kamp mot intoleransen.
Endast tack vare att klubben (Rya golf
AB) äger den aktuella strandmarken kunde planerna revideras betydligt och dessutom skjutas in i en oviss och förhoppningsvis golfvänlig framtid.

Stor tillfredsstiillelse

:

EM för flickor 1974 - en stor organisation och ett fint engagemang från medlemmarna som fungerade

tlll lffi

Vo.

Ambition som hållit:
Att ge medlemmarna chans att se svensk
elitgolf på hemmaplan en gång om året Martini Cup. Listan över segrare talar för
sig själv!

Stor besvikelse:

Upplevelsc:

De båda gånger som våLrt representationslag ramlade ur allsvenskan.

Hary Weetmans otroligt eleganta uppvisning 1962. Den tände i alla fall mitt golfintresse ordentligt.

Rotigt att vara delaktig i:
Om- och tillbyggnaden av både bana och
klubbhus 1970.
Flop:

Vid invigningen av SISM 1973 ville vi
efter olympiska förebilder släppa upp
brevduvor. Råå brevduveförening körde
ut 500 burar på l7:e fairway. Är det någon mer än jag som minns det?

Liten besvikelse:
Vissa elitdamers pretantioner och krav i
samband med Martini Bianco Cup. Tävlingen självdog också 1975 nåir Liv Wollin tog vandringspriset för alltid.

Alltid en ljuspunkt:
Att få möjlighet att spela golf på en av
landets vackrast belägna banor.

Vad händer på banan?
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Den uppmörksamme medlemmen har kanske noterat att man börjat klippa ut fairway
t.v. om lO:ans green. Bankommittön har nömligen allvarliga funderingar på några
förböttringar som kommer att föreläggas årsmötet för beslut.
andra sidan av träden. Hålet får en svag
l0:ans green har i och för sig ett vackert
läge - sett från utslaget. Placeringen har
dogleg vänster och blir en aning kortare.
För att ingen skall frestas att avsiktligt
emellertid flera nackdelar, som man nu
vill komma ifrån.
hooka utslaget föreslår vi att hela området
mellan ll:ans långa tee och nuvarande
a. Ndrheten till 9:ans tee ger störl0:e fairway utformas så "oaptitligt"
ningsrisker, som stoppar upp spesom
möjligt - förstorad trädplantering,
let - man slårr ju normalt inte ut när
långsmal damm omgiven av knöliga kuldet finns folk vid sidan av som
lar och närmast greenen en "rälig" bunputtar.
ker. Ett fåtal träd och buskar behöver tas
b. Elitspelare har erkiint att dom bort (eller flyttas). På den gamla greenen
avsiktligt slår ut på 9:ans fairway
byggs en ny vit tee till 9:an och bakom
för att få bättre läge för inspel mot
l0:ans green!!

c.

lnspelet är oftast blint

för

de

-

om

allra flesta spelarkategorier
man inte ligger längst ut

till

våins-

ter.
d. 9:an backtee iir liten, knölig och
farligt placerad m.h.t. inspelet mot
S:ans green.

Vad förslaget går ut på torde framgå av
banskissen. Greenen flyttas åt öster på

bäcken får man utrymme för en ordentligt
stor backtee.
Vad kostar nu detta frågar Du förstås
genast. I skrivande stund har arbetet inte
kostnadsberäknats. En kalkyl kommer att
presenteras på årsmötet. Den torde inte
bli avskräckande på något vis. Greengräset finns redan uppodlat vid maskinhuset.

Fairwayn är som Du ser nästan fdrdig.
Och arbetena kan bedrivas utan att på

(

något sätt störa spelet!

,/
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Framtidsftirhoppnin

För att försöka få en helt ny kategori

g:

Att styrelsen skall få fortsätta att arbeta
med medlemmarnas förtroende. Kanske
vi inte nånsin kan bli som en enda familj
men nog hör vi till samma sliikt - den
golftokiga!

htnder, erbjöd ett flygbolag som introduktion att lÅta en grupp affirsmön gratis
fi ta med sig sinafruar på en resa.
Det blev stor anslutning och stor succö
med h'ög stiimning.

Till slut:

De jönebelåna reklammönnen ville sedan ftlja upp sakcn och skickade ut for-

muliir tillfruarna medfrågan: Vad tyckte
Ni
om resan?
möjlighet att få del av den klubbgemenger.
Tack
för
en
som
styrelseaöetet
Och
.stap
fick tillbalca lcorten med fi)rvånad
obrhört nyttig, intressant och jobbig men påskrilt:
rolig tid och för en kamratskap som jag
Vilkzn resa?

srtrrDxit& Ltrr

Jag kan bara beklaga alla de som inte fått

aldrig glömmer!

Jan Sederholm
4
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EL PARAISO - völ värt att
gofa och bo på under våren
Förra året skrev jag några rader om ett nytt " golfmå|" i Valencia på
den mycket fina kommunala eller statliga banan EL SALER. Det finns
flera trevliga och intressanta områden längre ner i Spanien. Till detta
EL PARAISO kan jag rekommendera den sökande, som önnu inte varit

EN FRÄSCH FÄRCBUTIK I CENTRUM

ute och Bolfot under medelhavets varma vårsol.
Hotellet är helt ägnat golfgäster. Något
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SNABBASTE OCH ENKTASTE
SÄTTET ATT TAPETSERA!
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"håll i gång" existerar inte. Du bor utomordentligt bra med balkong och utsikt
över medelhavet, där Gibraltar-klippan
skymtar längst bort. Maten är av högsta
kvalitet, gällande såväl frukost som middag. Resan iir upplagd som halvpension
och detta är det bästa alternativet. Golfbanan är belägen som en halvcirkel runt
hotellet med ett klubbhus strax intill, där
man antecknar önskade starttider för varje dag. Ingen trängsel förekommer, och
du kan gå ut nästan när som helst.
Varje tisdag ordnar hotellet tävling för
sina gäster med åtföljande party. Aker Du
med Ving-resor har Du även fina möjligheter att spela tävlingar på andra kringliggande banor. Detta bör man bestämma
sig för innan avresan och betala i samband med övriga resekostnader. Själva
banan dr inte den allra bästa jämfört med
oss medelgolfare. Hål nr 9 och 18 iir
konditionskrävande med tanke på höjdskillnader som tar hårt på krafterna om
solen samtidigt steker från en klar himmel.

En bil är ett måste för att få ut mesta
möjliga kring resan. Du har flera golfbanor runt omkring, som alltid kräver ett
besök. Med bilens hjälp får Du tillfälle att

besöka kringliggande orter. Gibraltar,
som man når på ca en timma, staden
Ronda högt uppe på bergskammen dit
man åter på en nylagd bred serpentinväg.

Missa inte en sådan udlykt. På kväl-

larna finns givetvis många intilliggande
platser, som erbjuder trevliga restauranter, barer och "hålligång". Gör en tur till
hamnen Puerto Banus. Diir ligger utan
överdrift medelhavsområdets flottaste
lyxkryssare, segelbåtar såvdl som motoryakter. Ddr sitter man längs kajen bland
de många uterestauranterna och njuter av
det flanerande och pulserande livet. Detta
måste upplevas - inte beskrivas.
Jag tror att en resa till detta golfmål
inte kommer att bli en besvikelse varken
niir det gåiller hotell eller golfbana. En
vecka dr kanske för litet för att hinna med
allt som lockar, men under två veckor blir
det hela så bra, som man önskat sig.

Restid: sista veckan mars och första i
april iir enligt min mening bäst. Själv vill
jag återvända om det går.
Geel.
,|

RIKSMÄSTERSKAPET
för MOR & DOTTER 1984
Mor & dotter arrangerades av Hökensås Golftlubb, som ligger utanför Hjo.
Tövlingen spelas somfoursome över nå dagar,18+18 hå|. 40 por var anmölda,
varav tre Slråne-par, ett från Barseböck, ett från Båstad och så vi från Rya.

RM för

Vi åkte upp på söndagen den 15 juli. Det
regnade ndr vi kom fram, så vi åkte bara
ut och tittade på banan. Den ligger under-

ol msvä gen 27, He lsi
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öppet: Måndag-fredag 7-

18
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bart vackert med utsikt över Vättern. Vi
tittade extra noga på groenerna, som vi
hört skulle vara mycket svåra. Hela måndagen ägnade vi åt att spela in oss. Träningen gick bra. Vi konstaterade, att
greenerno var svårat
Tisdagen den 17. Vi skulle starta 10.10
och hade blivit lottade med samma par
som i fjol. Vi körde ut till klubben i god
tid före start, så vi hann slå en hink bollar
och även träna lite chippning och puttning. Efter gårrdagens träning hade vi bestämt, att Eva skulle spela jämna och jag

borg

Lördag 9-13
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

ojämna håI.
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Första hålet var ett kort par 5,380 meter. Vi började med en birdie! Efter dom
nio första var vi sju över par och vi var
inte riktigt nöjda med dom 42. Jag blev
lite orolig, för Eva slog långt, men också
lite snett. Men puttade bra. En kort paus,
då vi bjöds på juice, gjorde gott och vi
inledde inrundan med par på tian. Humöret steg och vi spelade bättre. Fick 4l slag
in och med våra 83 låg vi fyra. På kvällen

bjöd klubben på middag, kyckling

och

sallad, dukat på terrassen. Det var

mycket vacker kväll, vindstilla

en

och

varmt. Trevlig samvaro. Det stora samtalsämnet var dom svåra greenema.
Onsdagen den 18. Eftersom vi låg fyra, fick vi gå i näst sista bollen med start

klockan 11.20. Våra medtävlare var Cedervall från Kalmar, vilka hade 80 dagen
före. Eva och jag bestämde oss för att
slå åtminstone dom. Stenport från Linköping ledde på 78 slag.
Det var nervöst. Men roligt. Jag ville
ändra på spelordningen, men det ville inte Eva. Hon ville nämligen prompt spela
ut på l7:e, som är ett par 5 dogleg, och
där man kan spara en massa meter genom
att slå sin drive över skogen. Det blev
alltså samma spelordning. Den här gången började vi inte med birdie. Spelet gick
lite sämre, vi slog out och fick plikta. Det
blev 45 ut, medan Cedervall hade 44. Så
vi fick kämpa på. Vi släppte genom ledarbollen på lO:e hålet, eftersom dom
spelade snabbare. Vi blev därigenom sista boll. Så kom vi då till Evas favorithåI,
l7:e. Hon slog en bra drive över skogen,
men lite frir långt så vi låg i ruff. Vi fick
nöja oss med ett par. Cedervalls hamnade
i skogen och måste slå en ny boll.
När vi skulle spela in på l8:e, som är
ett kort par 4 (245 m), var ddr stor publik.
Eva Cedervall spelade in på green och

fick massor av applåder. Min Eva spelade
ner i greenbunkem och fick inga applåder. Det blev dödstyst. Usch vad jag blev
nervös. Det gällde ju att inte missa bun-

kerslaget. Jag lyckades få upp bollen,
men vi hck 5 i och tappade en placering
och slutade femma med 83 + 86: 169.
Men vi klådde i alla fall Cedervalls med
ett slag.
Vid prisutdelningen bjöds det på champagne av en dam som gjort hole-in-one
dagen före. I pris fick Eva ochjag var sin
porslinsduva, fylld med levande blommor.
Vi hade haft fint väder båda dagarna,
banan var mycket trevlig och vårt mål
hade varit att bli bland dom l0 bästa,
vilket vi ju lyckades med. För min del var
det 4:e året jag spelade och den bästa
placeringen hittills.

Iröne Kruuse afVerchou

l0

Från röd tee

Färgmakarna
128 Ryaspelare (64) har spelat Färgmakarna i år. Sammanlagt har de Eätt 27O
mil och träffat golfbollen ca 22 ffiO ggr.
Makarna Lindell, Jerlebo, Lilja och Ja-

cobsson försvann i kvartsfinalen. Den
ena semifinalen spelades mellan makarna
Evy - Stefan Hindemith och Siv - Peter
Henckel, där Henckels vann med 6/5. I

den andra semifinalen möttes makarna
Birgitta - Åtce Johansson och Anita -

Lars Carlsson, där Carlssons slet till sig
segem på sista hålet med l/0.
I finalen kämpade Carlssons tappert
men fick ge sig på l5:de hålet med siffrorna 5/3. Vi gratulerar makarna Henckels som fick sin första inteckning i vandringspriset Färgmakarna.
Tidigare segrare är:

FN deklarerar varje år ett tema kring
människan som hela världen förväntas
stödja. Idrotten i Sverige villeju inte vara
sämre, utan deklarerade frankt 1984 som
tjejemas år.
Nu har väl detta inte uppmärksammats
i någon högre grad bland golfklubbarna,
men en sak kom som på beställning under
detta år, nämligen elitserien för damer.

Elitserien för herrar har naturligtvis funnits i flera år. (Ar det någon som överhuvudtaget ens tänkt tanken att det skulle
behövas något killarnas år för att befrämja herridrotten.)
Nåja, bättre sent än aldrig startade kva-

till

allsvenskan för södra
gruppen den 8 och 9 september på Tore-

lificeringen

1983 Gunhild-Lars Ekolin
1982 Monica - Olle Dahlgren
l98l Anita - Lars Carlsson

Intresset har blivit så stort för Färgmakama att vi 1985 inför en tävling för de

först utslagna och som möts tills att
segrare

Hallå, ör det någon som har hört talas om tjejernas år?

en

i utslagningstävlingen korats.
Alf Rodman

kovs bana med l8 deltagande klubbar.
Ryas lag bestod av Viveca Hoff tillika

lagkapten, Maret Remmelgas, Ir6ne och
Eva Kruuse.
De tre bästa lagen (klubbarna) gick vidare till allsvenskan, där Rya med sin 4:e

placering endast missade kvalet med

rÅr*T;;rr?

Vinnarna i Förgmarkn
Henckel, hiir med sonen Johan, (som aldrig tidigare varit på bild i Drivern)

nästa år.

Säsongen har för övrigt varit ovanligt
livlig med många irrangemang för Ryas
del. I Augusti var Rya värd för damernas

seriegolf, då vi fick mycket beröm för vår
vackra och välskötta bana. Efter årets 5
spelomgångar slutade Rya på l2:e plats.
(19 klubbar deltog). You can't win them

all!
Däremot segrade vi stort i damernas
triangelträff över Landskrona och Söderåsen. (Var det någon som sa nå't om
hemmabana??)

Under säsongen har även våra två
matchtävlingar slutspelats.
I Annies cup spelades finalen mellan
Ingrid Axelsson och Birgitta Johansson.
Birgittas jämna spel fällde dock utslaget
mot den välspelande Ingrid, som fick
lämna l6 slag. Birgittas segersiffror blev
312.

3

Indras cup avgjordes först på l8:e hå-

slag (totalt 629 slag).
Ankaret i laget, vår VM-aktuella Viveca slutade som individuell 2:a.
Segertippade Falsterbo, med bland annat Liv Wollin, höll hela vägen och vann
på sin jämnhet med 612 slag.

let. där Monica Magnusson vann över
Sonia Jakobsson. Sonia, som för övrigt

2:a blev FLOMMEN och
,,,'*

märkta insatser och förhoppningsvis ger
detta en liten kick till våra damer inför

"vår"

3:e

plats kneps av BOKSKOGEN.
' "Vi siktade på att komma bland de l0
bästa, men så bra som fyra hade vi nog
inte trott" säger en nöjd lagkapten.
Ir6ne Kruuse hade tyvärr oturen att
medföra en präktig förkylning som extra
bagage, vilket gjorde att Ir6nes vanligtvis

mycket säkra och stabila spel inte helt
kom till sin rätt under första dagens spel.
Samtliga flickor gjorde emellertid ut-

haft en lysande säsong med många segrar
i olika tävlingar. Bland annat seriegolfens
B-klass och Margit Bergengrens hederspns.
Säsongen avslutades den 9 oktober
med middag, prisutdelning och uppskattad modevisning från Hedbrandhs och
Gyllene Axet. Som tilltugg till flärden
serverades fi gurträmj ande handicapsänkta tårtor en masse.
Nu återstår bara de långa kalsongernas
natt, som vi naturligtvis ägnar åt intensiv

vinterträning.
Christina Rodman

1l

stod det klart att där var 3 stycken som

Junior-nytt
Nu har årets tävlingssäsong avslutats och

det är tid att försöka rekapitulera

årets

sista resultat.

I

femklubbs-serien som spelades på

Söderåsen gick det ganska bra för Ryas
spelare som därmed behöll sin totala andra placering. Till den stora junior-tävlingen uppe i Halmstad hade vi skickat upp 2
lag på tillsammans 6 pojkar och 2 flickor.
I singeltävlingen hade vi en första plats
från i fjol att försvara genom Johan Remmelgas. Johan öppnade också mycket bra

på de första 18 genom att gå runt

på

utmärkta 69 slag från Backtee. Det var ett
resultat som fick de äldre medlemmarna
att fcirvånat spärra upp sina ögon. Det är
nämligen inte vanligt att man spelar
Halmstads norra bana på ett sådant resultat. Sist det hände var för 2 år sedan när
SPGA spelade sina mästerskap där.

Johan gick alltså ut med en ganska klar
ledning på eftermiddagen som efterhand.
krympte. Det räckte iallafall till en ledning sammanlagt efter de första 36 hålen.
På söndagen tappade tyvän Johan lite och
när han gick ut på de sista 18 hade hans
ledning krympt till endast 2 slag. Det
blev en orolig eftermiddag. Nåir sen Johan slog bort sin boll på det 12 hålet så
var det nästan en omöjlig uppgift han
hade framför sig. I bollen framför gick
nämligen Ulf Nilsson från Ljunghusen
och han hade börjat ta in på Johan. När
Johan satte sin sista putt på det 72-hålet

Tre Rya-flickor till Final i Colgate-Cup i
Eksjö. Emma Månsson, Eva Kruuse och
Johanna Helmersson, som numera spelar
i Karlskrona.

Utbytesmatch mot Helsingör.

hade kommit in på samma resultat nämli-

gen Johan, Ulf Nilsson och Mikael Ryd
från Barsebäck. Dessa 3 fick gå ut och
spela särspel över 3 hål och här försvann
tyvärr Johan, efter ytterligare 2 hål kunde
så Ulf Nilsson från Ljunghusen ta hem
segern.

il

I lagtävlingen slutade Ryas lag I som
tvåa och lag 3 som trea.
Två veckor senare var det dags för juniorlaget att åter åka till Halmstad. Denna
gång för spel i Skånes juniorserie. Här
hade vi stora möjligheter att vid en bra
placering ta oss upp till Grupp A. Efter en
stark insats kom vi trea i dagens tävling
och kom på samma poäng som Halmstad.
Men då Halmstad hade 2 vinster så vann
dom serien och vi kom tvåa, vilket innebar att vi gick upp i Grupp A. Vi gratulerar Lasse och juniorlaget som spelat

så

Lördagen den 6 oktober var det dags
för Ryas juniorer att ta sig över sundet
för att möta danskarna i ännu en prestigfylld match om den stora pokalen som
danskarna tyvärr tog med sig hem i fjol.
Vi akte över i år med 8 pojkar och 4
flickor för att försöka klå dom. Men tyvärr så gick det som i fjol. Danskarna var
klart bättre i år. Aven om ddr i år inte var

tid att spela foursome

så visade våra dan-

ska vänner att formen på den sidan sundet

sitter

i längre än hos oss. Så till nästa år

får vi väl försöka att lägga tävlingen lite
tidigare så att vi har en chans.
Juniorkomitten vill passa på att tacka
alla föräldrar för deras hjälp med de olika
aktivitetema.
Vi vill också passa på att tacka alla
våra sponsorer till våra tävlingar.

bra under säsongen och önskar dem lycka

till

Carl-Johan

nästa år.

Ni ro- har stora, fortlöpande

godsleve-

till eller från kontinenten

- tänk
Direct Raill Hela vagnslaster per jämväg,

ranser

som går raka vägen från avsändare till
mottagare, är ett effektivt och lönsamt

transportaltemativ.

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
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Oldboys- och Veteranserierna
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Bergqvist. I ett lagspel räcker det ej med
en enda bra spelare.
Om de tre bästa i laget tilldelas 3, 2
resp I poäng, har för Ryas del Stig
Svensson noterat sig för I I poäng, Clifford Yngr6n för lO ll2 poäng och Lennart Andersson för 4 poäng. Lennarts
prestation är anmärkningsvärd, då han

gare ett lag veteraner.
Våra oldboys hade hoppats, att efter ett

ony problem v/llh o

ln Mossochusens or in Conodo

sina led innesluter europamästaren Birger

sedan starten 1977. Första året deltog I I

klubbar. För 1985 finns 78 lag anmälda.
Flommen har f n 6 lag med i dessa serier
och Mölle har 5 lag. Detta är imponerande med tanke på att Rya understundom
haft svårt att få ihop två lag. Tillväxten
för Ryas del verkar dock god, och vi bör
om något år kunna ställa upp med ytterli-

L]SASER/ICE,.
]n the event you incur

Ett serieår har åter avslutats, det åttonde

tr

år i div.

II bli uppflyttade i det fina gäng-

et, dvs

första divisionen. Denna för-

i

hoppning grusades tyvärr, och slutställningen i Div. II Västra Oldboys blev:
Mölle (lag 2) 35 poäng, Barsebäck 3l
poäng, Rya 28 I 12 poäng, Bosjökloster
12 llZ poäng, Landskrona (lag 2) 12
poiing och Lund 12 poäng.
De båda sistnämnda lagen får finna sig
att nästa år spela i div. III. Barsebäck
flyttas upp, och eftersom Mölle redan har

KPurg

ett lag i div.

&Schulu
MERA SERVICE, SAMMA PzuS.
Drottninggatan 3, Helsingborg

Tel. 042-12 04 50

I,

och två lag från samma

klubb får ej spela i samma serie. Synd om
de duktiga möllespelarna.
I seriespelet får varje lag deltaga med 6
man. De tre bästa bruttoscorerna räknas
sarnman till lagets resultat. Rya har på de
olika spelplatserna uppnått följande bruttoresultat resp. placering:

t

Landskrona
Lund
Barsebäck
Bosjökloster
Mölle
Rya

268 slag
270 slag
256 slag
267 slag
259 slag
256 slag

Plac.4
Plac. 3
Plac. I
Plac. 3
Plac. 3

Plac. I
Bästa bruttoscore 251 slag noterade

Mölle på Landskronabanan. Motpolen
288 slag åstadkom Bosjökloster både i
Landskrona och Lund, trots att laget i

endast varit med vid två tillfällen. Kan
Lennart hjälpa oss mera regelbundet nästa år, och fiår vi dessutom med Knut Selsmark, som under 1985 blir oldboy, skall
vi välkunna ta oss tillbaka i div. 1, för där
hör naturligtvis Rya hemma.
En omläggning av seriesystemet har
skett och nästa år får Ryas oldboys spela i

Div. II Södra med f<iljande preliminära
speldagar:

9/5 Eslöv, 6/6 Romeleåsen, 2918 Falsterbo, 5/9 Rya och 2619 Flommen (lag
2).

För Ryas veteraner har det gått bättre.
Laget har efter ett år i div. II kämpat sig
upp i första divisionen. Slutställningen i
årets serie blev:
Rya 25 poäng, Barsebäck 2O ll2 poäng, Lund 14l12poäng, Bosjökloster l4
poäng och Eslöv 6 poäng.
Eslöv flyttas ner i div. III.
De preliminära speldagarna för nästa år
har fastställts som följer:

9i5 Flommen, 2315 Båstad, 6/6 Mölle,
2918 Falsterbo, 519 Rya och 2619
Ljunghusen.

Följande bruttoscorer resp placering
har Ryas lag noterat:

Eslöv 299 slag
Lund 271 slag
Barsebäck 286 slag

plac. I
plac. I
plac.2

T4

l5

Tävlingen genomfördes under mycket

Klubbmästerskap

blåsiga förhållanden, som speciellt under
lördagen vållade många deltagare svåra
problem. Det var många som sökte sina

Seniorer och Damer

i

skogsslänten pä l7:e hålet, medan Ulf Jagaeus underskattade sig själv
och slog två bollar i buskaget bakom l6:e
green. Jan Sandberg och Peter Bäckbom
behärskade vindar och boll bäst och etablerade en hård hght under de fyra ronder-

bollar

na. Nog trodde Peter att han skulle få
honnören på 6:e hålet (under rond 3) efter
att han giort eagel på 5-an och med Jan
liggande i greenbunkern - men icke, Jan
sänkte sitt bunkerslag också för eagel! !
Jans ronder: 15 + 13 + 7l + 72
72 + 7l + 72
Peters ronder:71

t

Viveca var lite för överlägsen bland
damerna för att det skulle bli någon strid
veca Hoff, Iröne Kruuse, Maret Remmel-

om mästerskapet, hon hade ett bra resultat på gång men l7:e hålet förstörde scoren. Tvåa blev Ir6ne Kruuse före Maret

gas och Ingrid Axelsson

Remmelgas.

plac. 3
plac. I
Det i Lund uPPnådda resultatet, 271
slag, iir rekord för serien och faktiskt endast ett slag sämre än vad våra oldboys
(och samma
presterade

än ålderskillnaden, att scorerna för oldbo-

Samtliga startande i Damernas KM. Vi-

Bosjökloster 289 slag
Rya 273 slag

dag).

Niir
man

På RYa lYck-

ruttoscore På
hela 323 slag, dvs mer än 107 slag Pr
ades

man.
Veteranernas scorer ligger naturligtvis
ys', eftersom ålderskillnasig om i medeltal ca l0 år
till veteranernas nackdel. Dessutom har

pe flesta av veteranerna böriat mycket
sbnt med golfen, i de flesta fall kanske
efter fyllda 50 år. I oldboysklassen kommer d:iremot alltfler in, som spelat golf
från-.relativt unga år. Detta gör nog mer

l6

kom en av de sympatiska bröderna Engberg, Kristian, som var tvungen att göra

JONNIE
WALKER
CUP

Birde för vinst på l8:de hålet, samma
antal slag som Sven Börje men bättre

Denna mycket uppskattade slagtävling
gick av stapeln söndagen den 5 augusti.
Vädret var ömsom Royal Clar6t och
ömsom vatten.

I

inrunda. Nog om spelet.
I år hade Per Söderberg från sponsor-

firman Sven Söderbergs Grosshandelsfirma AB i Stockholm, kommit för att följa
spelet och förrätta prisutdelningen.
I samband med prisutdelningen var det

första bollen gick alltid säkre Sven
Börje Svensson som dagen innan gjort
Hole In One på 6-an. Han kom in och
lämnade sitt scorkort och se, man fick ta
fram röd penna direkt 67 slag, fantastiskt
bra. Sedan flöt spelet och in kom efter

uppskattad provsmakning av deras fina
produkter.
Ett stort tack till Per Söderberg och Per
Enhörning.

hand tre 68:or av Ulf Olsson, Arne Ström
och Peter Henckel så det såg ut som om
Sven Börje skulle vinna men i sista bollen

Tövlingskommittön
Lennart Kristiansson
Sune Nymberg

Med en djup bugning

ys blir så mycket bättre.
Bästa poängplockare för Rya har varit:

8 ll2 Poäng, Tage
Ericsson 1 ll2 poäng, Karl-Evert Wahlström 6 poäng och Kurt Hagström 5 ll2
poäng. Karl-Evert kommer nästa år att
som pensionär kunna delta mera regelbundet i seriespelet och med -8 i handic.ap blir han en fin förstärkning för laget.
Även Gösta Sandberg uppnår nästa år veteranåldern, och håller sig hans fantastiska höstform, kir vi kunna klara oss kvar i
Ernst Sjunnesson

det fina sällskapet.
Nästa år får dessutom Rya äran att stå
som arrangör av distriktsmästerskapet för
oldboys och veteraner. Speldagen har
faststjillts till den 22 augusti.

G. E-n.

mottager segraren Kristian Engberg priset av sponsorn Pelle Söderberg.
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Multiscreen! Lätt att best älla,
båfua och bygga.
Frånltill 1OO m2.
Om du behöver lätta, eleganta demonstrationsskärmar till siljkåren, eller en stor och funktionell monter trli nästa mässa, är
Multiscreen formodligen svaret i båda fallen.
Inget annat system ger dig sarrlma flexbilitet!
Du bygger snabbt och enkelt utan verktyg, och kan därför
komma senare till mässan, och lämna den tidigare då den är
over.

Skärmarna är ldädda med vårt kända Expoloop-tyg, som finns

i 13(l) sköna färger. I kombination med kardborrtejp, ordnar

du

annorlunda och sdljande exponenngar.

Efter c:a 30 ar har Multiscreen bli.1i3,"r,;;:., köpta systemet

I
I

iå':få-?:ä

,å:'3:?

Tägagat
elsingborg

mab
oo

får en hälsning
från vår unge pro-spelare,
Vi

Damsegrare

Peter Bäckbom:
Valence, södra Frankrike

17

llo.

/) ar

Hej Drivern!

F'F

så länge har allting gått bra. Vi reste
från Trelleborg i söndags klockan 12.00
och var framme i Travemiinde klockan
2l .ffi. Jag vill passa på att tacka Carl-Johan Kruuse f<ir ett mycket vänligt omhän-

Än

I samband med årsavslutningen beslöts
att nästa års tävlingar skall utökas och
omfatta även damer fyllda 55 år. Följaktligen måste sammanslutningen byta namn
och beslöts vid samma tillfälle att kalla
tävlingen Ladies and Gentlemen (förkortat LG-Golf eller LaG-Golf). Alltså hälsas alla Rya Golfklubbs medlemmar välkomna till nästa års veckotävlingar under

förutsättning att åldersvillkoret är upp-

fyllt. Handicap eller inte spelar ingen roll
då var och en spelar på sin nivå.

Liksom tidigare gäller enkelhet. Ingen
förhandsanmälan utan endast infinna sig
en kvart före utsatt starttid. Naturligtvis
måste det till en del avgifter och dessa är:
Anmälningsavgift, som erlägges första
veckotävlingen med 20:- kr, samt en tävlingsavgift, som erlägges vid varje veckotävling med l0:- kr. Dessa avgifter
frirvandlas till priser i form av presentkort
i shopen eller restauranten.
Första tävlingsdag är fredagen den 12
april 1985 kl 12.00 med samling sencst
kI 12.45 då lottning sker i trebollar.
Damer och herrar är varmt välkomna
att deltaga

i

1985 års LaG-Golf på Rya.
Bengt Arvidsson

Tövlingsledare
20

dertagande på båten.

Vi fick

se allt och

äta oss mätta. Tack, tack!

Efter övernattning i Hamburg fortsatte
vi ner genom Tyskland måndag morgon
och kom till Köln, där vi gjorde uppehåll

1909-1984

för att titta på Kölnerdomen, som ju är en
fantastisk byggnad. Därefter stack vi vidare genom Belgien och in i Frankrike.
l0 mil norr om Paris stannade vi för nat-

Vad önskar han sig

ten på ett hotel Mercure.

På tisdag morgorn bar det sedan iväg
till Paris, en helt otrolig stad! Det enda vi
hann med på en hel dag, var att besöka
Eifeltornet. Vi övernattade på hotel Concorde la Fayefte. Morgonen diirpå glorde
vi besök i Sacre Ceur (kyrkliga gossar,
minsann! Reds anm.) och styrde sen åter
kosan söderut. Vi hamnade i Valence,
som ligger en bit söder om Lyon.
I morgon beger vi oss iväg till Cannes,

O

|\

i

\
I

Segrare

i

Annies Cup, Birgitta Jo-

julklapp?

A. Fler klubbor?
B. En golfbag?

hnnsson

vi tänker stanna över natten, innan det
sen blir raka spåret mot Almeria. För er
som inte vet det, kan jag berätta, att Almeria ligger ungefär 20 mil öster om Maddr

laga och det

iir i Almeria

som

vi

ska

bedriva vår träning inför kvalskolan i La
Manga. Kvalet där börjar den 20:e november.

Vilka

"vi"

är? Jo, det är Mats Lanner

och jag.

Hiilsningar Peter
Vi på Drivern tackar Peter för brevet och
önskar honom och övenMats lycklig resa
och god golf!

Segrare i Indra Cup, Monica Magnusson.

2t

Resultatbörsen

Klass C, Rya

26/8 SFL Vpr Foursome 36 hål poängbogey

VtpGK
Ström
VtpGK

1. Maud o Göran Brink
2. Margareta o Arne
3. Anna Lisa o Ulf Olsson
4. Lena o Bo Zinn
5. Harriet o Jan Lilja
6. Anita o Lars Carlsson
7. Ulla o Kjell Olsson

1-219
'1

Kll

42 47 89 P
41 43 84 P
38 41 79 p

364177p
41 3677 p

403676p
354075p

Herrar

. Jan Sandberg

2 Pelq Bäckbom
3. Mats Nilsson
4. John Grant
5 Peter Svallin
6. Uf Jerlebo

291

292
298
303
306
307

2/9 KM Damer
1. Viveca Hoff

2

lr6ne Kruuse
3. Maret Remmelgas
KM Yngre Oldboys
1. Lennart Svensson
2 Per Frohlund

148
166
169

158

'163

Kll Juniorer
1. Ulf Jerlebo

1U

KM Oldboys
1. Clifford Yngr6n

162

KM Vetelaner
1. Karl-Evert Wahlström

88

93

15/9 Klass A,

tölle

1. Olle Södergren M

68

2. Johny Andersson M
3. Rolf Möller L
4. Anders Thuvesson M
5. Thomas Pagden M

71
71

Klas

22

72
72

B, l-andrkrona

1. Rolf Sundström R
2. Gärd Berglarist L
3. Göran Magnusson L
4. Nils Altelius L
5. Johan Lundius L

66
66
67
70

1. Anders Bergh L
2. Bertil Lundahl L
3. Hans Chrunak L
4. Johny Andersson M
5. Björn Flinck R
Klass B, Rya
1. Bertil Jakobsson R
2. Georg Kolmodin L
3. Astrid Höckne R
4. Jan Lilja B
5. Gösta Sandberg R
Klass C, llölle
1. Matti Sopanen L
2. Bengt Rosling M
3. lngvar Dahl M
4. Dan Sandin L
5. Bo Klein L

71

DET
68
69
71
71
71

36
32
32
31
31

68
70
71
71

72

LILIÅ

ör6us

VARUHUSET
MED DET
STORA
SORTIMENTET

LA.COSTE TACCINI FILATENSON

Är en del av vårt breda sortiment

22t9
Klass A, Rya
68
70
70
70
70

1. Peter Hansson L
2. Per-Erik Nilsson L
3. Bprn Flinck R
4. Nils-Ake Sanclell L
5. Jens Friis-Hansen R

Klass B,

llölle
68
68
73
74
74

2. Maggie Glavå M
3. Anders Pettersson L
4. Bertil Lundberg L
5. Lillie Engelman M

Klass C, l,andekrona
1. Bjiirn Akerlund L

Triangelträffen

NÄR NI SÖKER NAGOT X.TRA

16/9
Klass A, Landskrona

1. Göran Magnusson L

Kll

Damer över 50
1. Sonia Sundström

39
38
37
36
36

1. Jan-Erik Bertilsson R
2. Sture Helin M
3. Gun-Britt Månsson R
4. Rolf Landgren L
5 Lena Zinn R

46
43

2. Per Holkert L
3. Christian Holmgren L
4. Lars Fredrixon R
5. Matti Sopanen L
Slutrosu

42
42
39

tttt Trlangelträflen

Klass C
1. Landskrona
2. Rya
3. Mölle

1288
1321
1345
304
1323
1370

1

622
599
556

lndlvlduellt
Klass A
1. Olle Södergren M
2. Bprn Flinck R

140
141

Klass B
Resultat saknas

Klass C
1. Bprn Akerlund L
2. Per Holkert L

Klass A
1. Landskrona
2. Mölle
3. Rya
Klass B
1. Landskrona
2. Rya
3. Mölle

BARNVAGNAR, LEKSAKER I MASSOR

2319 Propaganda, Greensome
1. K-G Nilsson/T Bergsten

2. l-M Andersson/l Kruuse
3. M Forssel/M Mårtensson
4. Ch Ohlsson/B Flinck
5. B Bengtsson/A Höckne
6. L Mårtensson/C Forslund

78
75

Lösning till Golfkrysset 3/84
44

43
4'l
41

39
39

På grund av det mycket måttliga intresse
som visats för korsordet (vi får runt I0
inskicknde lösningar per gång) har vi beslutat att " skippa" Golfkrysset r.r.

*rO.
23

