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Styrelse och kommitt6er
Ordförande

Per-Erik Persson

Vice ordförande
och ekonomichef

Alf

Sekreterare

Karl-Evert Wahlström
Christer Armtoft

Ledamöter

Rodman

Ordföranden
har ordet

Carl-Johan Kruuse

Anders Lindborg
Stig-Björn Lundström
Maret Remmelgas
Suppleanter

Carsten Magnusson

Bengt Ohlsson
Bankommittd

Christer Armtoft (ordf), Olle Dahlgren, Björn Flinck,
Sonia Sundström, Roland Andersson.

Tävlingskommittd

Juniorkommitt6

Damkommitt6

Klubbkommitt6

Elitkommitt6

Marknadsförin gskommi ttd

Anders Lindborg (ordf), Curt Andersson, Tord Bergsten,
Terese Bergsten, Jörgen Borg, Bertil Dillner, Jens FriisHansen, Hans Fröberg, Sune Jonsson, Lennart Kristiansson, Björn Lindblad, Hans Norrlöw, Sune Nymberg,
Kjell Olsson, Jan Pålsson, Jan Sandberg, Bea Thomasson, Björn Wahlgren, Christer Wåhlstedt.
Carl-Johan Kruuse (ordt), Lars Ekolin, Cecilia Laurin,
Mona Lindborg, Stig-Björn Lundström, Jens Magnusson, Lilian Persson, Margareta Ström.
Maret Remmelgas (ordt), Anita Carlsson, Kerstin Hjertstrand, Lena Jönsson, Gun-Britt Månsson, Gunnel

1985 skall bli ett spännande Rya-år
med mycket fin golf av oss alla. Drama-

tiska tävlingar skall kombineras med lite
lugnare familje- och kompisgolf. Vi skall
också använda vårt klubbhus mera för
klubbliv och gemenskap. Man kan ju ha

trevligt genom golfen utan att nödvändigtvis spela på banan.

men.

Vi är priveligerade,
vi som har Rya som klubb. Banan är

av
högsta klass och i fint trim hela säsongen.

Vilka sköna tidiga morgnar och vackra

Carsten Magnusson (ordf), Kerstin Jonsson, Laila Mårtensson, Berlil Berg, Percy Hero, OIle Lindgren, Kjell
Nyström.

kvällar vi får uppleva där.

Bengt Ohlsson (ordf), Peter Henckel, Sven Klarin, Per
Lundberg, Bo Zinn.

För styrelsen
har 1985 års säsong pågått ett tag. De
sedvanliga förberedelserna är också igång
inom de olika kommittderna. Visste Du
att det är över 80 personer engagerade på
olika sätt inom klubben? Många är mycket aktiva och de flesta bidrager r:red goda
id6er. Det är viktigt för klubben att medlemmarna "lever med" också i andra aktiviteter än enbart golfspelet.

Handicapkommitt6

Leif Alfredsson (ordf), Hans Will6n, Christina Rodman

Oldboyskommittd

Tage Ericsson

Kansliet

Bisse Sederholm
Anita Berg

lnstruktör

Jimmy Grant

Styrelsen har som målsättning att vi
skall ha en så perfekt bana som möjligt.
Klubblivet skall vi försöka aktivera samtidigt som medlemmarna skall få den ser-

Banförman

Roland Andersson

vice de önskar.

(adj)

2

sedan många, många år, Bertil Svensson,
går i pension i vår. Vi får tillfälle att tacka
honom senare för ett jättearbete med ba-

nan. Hans efterträdare som banförman är
Roland Andersson, som redan varit hos
oss i flera år. Vi hälsar honom välkom-

Sundström.

Stig-Björn Lundström (ordf, Olle Dahlgren, Jimmy
Grant, Viveca Hoff, Carl-Johan Kruuse, Tomas Lorichs,
Mats Nilsson, Åke Skag*o, Peter Swallin.

Vår greenkeeper

Restaurangen
När Du till våren kommer ut

Du finna

till Rya skall

klubbhuset uppfräschat och

snyggt liksom restaurangen, där Bengt
Siltber-q ensam har ansvaret numera.

En liten vädjan
måste jag komma med! När vårsäsongen
plötsligt bryter loss så ta det litet gemytligt på banan. Det blir alltid trångt vid
vissa tider på helgerna. Glöm heller inte
att visa hänsyn till icke golfare t ex de
som färdas eller går på cykelvägen utefter

stranden. Behandla dem som våra gästerl
Sätt igång att träna nul Det blir bättre
golf till våren då. Jimmy är beredd att
boku tid lör inomhuslektion.
Jag vill önska alla Rya-spelare ett riktigt härligt golfår 1985 och ser fram emot
att snart få se er på banan eller i klubbhuset r-gen .

Per-Erik Persson

Drivern årg 5

Roland Andersson

-

välkänd sedan många år på Rya
blir eftertrödare till Bertil Svensson.
Som alla vet blir Bertil pensionär under
våren och som hans ersättare har Roland

. -d,""

Andersson anställts.

Roland har under sin studietid, åren

1976 till 1980. arbetat under somrarna
på banan och sedan mars 1982 har han
arbetat heltid. Hans utbildning består bl a
i 4-årigt maskintekniskt gymnasium, vilket är väl passande för att bl a ta ansvar
för vår maskinpark (OBS värde c:a2 miljoner). För att stärka Rolands kunskaper
när det gäller skötseln av banan står när-

mast två kurser på programmet. Första
kursen blir tvådagars behörighetskurs i

Det är nästan otroligt. Årg -5! Jag minns
när vi skulle starta vår tidning och jag
plötsligt stod där som redaktör och hur en
av dom inblandade med en lätt fnysning
menade, att det där tröttnar du snarl på,

Golf en Suecia läser man att den berömde

såna där tidningar brukar inte vara så
länge. Nåja, nu är vi i alla fall på årg 5.
Och roligt har det varit. Och är. En del
goda kontakter har växt fram och är trev-

vid spel på Halmstad golfklubb,

liga att samarbeta med. Nu har vi fått
mycket nytt folk i styrelsen och redan har
det visat sig, att flera kommer att bli
mycket angenäma medarbetare i Drivern.
Så

jag ser fram emot ett givande Drivern-

år.

Fortfarande står dock högst på önskelistan, att fler skickade in lite bidrag. Det
finns ju så mycket kul. Man kan t ex hitta
roliga grejor i andra tidningar. Någon,
var det du Jan?, gav mig några sidor från

ett blad som heter Costagolf och som
utkommer iSpanien. Under rubriken
4

engelske golfskribenten Dobereiner (som
ofta skriver i Svensk Golfl har besökt
Sverige, att han prisar många av de sydsvenska banorna, bl a Rya och att man
sven-

skarnas favoritbana, med lite tur kan få se
både älg och ren ! Månne det är Mr Dobe-

reiner som sett i syne eller Costagolfs
skribent som gjort sina egna antaganden?
"Det var en stor hund!" utbrast vännen Lars U. Carlsson och spejade bort

mot fortet på trean, när vi satt i matsalen.
Och visst var den stor. den var så stor att
den inte ens var en hund. Den var ett får.
Ja, jag menar, fel kanju vem som helst
ta. Hoppas nu bara inte vi tar fel, när vi
tror, att det blir ett fint Golfår, med eller

växtskydd och den andra blir femveckors
kurs för golbanearbetare och som bl a
leds av Svenska Golfförbundet. Vi önskar Roland och de övrisa banarbetarna
lycka till för 1985.

N

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

transportaltemativ.
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Personvalen klarades snabbt. Utom ordf
hade ytterligare tre styrelseledamöter önskat avgå, nämligen Christina Rodman,

Lennart Schlyter och Sven-Börje Svensson. Per-Erik Persson valdes till ordf och
nya ledamöter blev Maret Remmelgas,
Carsten Magnusson, Bengt Ohlsson och
Karl-Evert Wahlström.
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Jan Sederholm kunde på sitt sista årsmöte som klubbordförande hölsa ett 60-tal
medlemmar völkomna till RamlösaVördshus. Innan han överlämnade kl.ubban till den
"vanlige" årsmötesordföranden, Nils Pålsson, gjorde Jan en kort resumö över det

Styrelsens arbetsplan redovisades.

Fr,J.ff

SWFDFN

MERA SERVICE, SAMMA PzuS,
Drottninggatan 3, Helsingborg

Tel. 042-12 04 50

Framförallt blev förslaget att anlägga fairwaybevattning på hålen

föremål

för

l, 3, ll

och 18

ingående diskussion. K-E
Wahlström framhöll, att även med gynnsamma annuitetsförhållanden (10 Vo och
20 år) är årskostnaden ca 30.000 kr för att
klara den erfarenhetsmässigt ganska korta
tid dessa hål kräver bevattning. Ärsmötet
ansåg emellertid dessa kostnader rimliga
efter inlägg från bl a ban- och tävlingsledningen. I övrigt godkändes arbetsplanen
med smärre justeringar.
Ekonomichefen Alf Rodman redovisade som vanligt på ett förnämligt sätt inkomst- och utgiftsstaterna. Vi kunde konstatera ökade greenfeeintäkter (icke alltid
uppskattade av medlemmarna - ref anm).
Redovisningen visade, att klubbens ekonomi är så god, att den föreslagna höjningen av medlemsavgifterna endast motsvarade hälften av inflationen. Mötesordf
uttryckte också medlemmarnas uppskattning av ekonomichefens arbete.
I samband med att frågan om medlems- och andra avgifter avgjordes, före-

slog Cunnar Samuelsson ökat öppethål-

lande av kansli och restaurang under hösten. Frågan överlämnades till styrelsen.
Jan Sederholm redogjorde för den planerade ombyggnaden av 10 hålet bl a för
att öka säkerheten. Kostnaden beräknas
till ca 10.000 kr.
Mötet avslutades med tack till anställda, styrelse- och kommittdledamöter och
särskilt hjärtligt blev årsmötets tack till
Jan, som under mångårigt styrelsearbete
på ett förtjänstfullt sätt beklätt de tyngsta
posterna. Mötet valde också med acklammation Jan Sederholm till hedersledamot
i klubben.
K-E W.

SÄLJES
Ping

-

vänsterklubbor
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Säljes billigt!
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BoKA uöeplGEN DEN e7

APR.IL

röe KLUBBENS VÄRFEST

Biss es

blandning
Våren och golfsäsongen närmar sig
sakteliga.
Ni som inte har ett bagskåp

så

vid högsäsong.

till

era klubbor, kanske vill ha en bag-plats i Tegelugnen där vi nu har ett bättre lås, som är
lite svårare att forcera för obehörliga än
det gamla. För att komma in i Tegelugnen behöver Du en nyckel, som Du löser

ut på kansliet. Den kostar 50:- per år.
OBS. denna nyckel går ej att kopiera -

.., ocll SEDAN Årg*. Vt

den är helspärrad.

Att hyra handduk kostar detsamma som i
tjol - 3:-. Handdukar tillhandahålles när
vi öppnar för säsongen. Förhoppningsvis
i mitten av Mars.

I,{ TR.IVS TILLSÄMHANS
sÅvÄt- TILL BoR.DS soM
PÅ DANSGOLVET,
OC

ÄNSLÄG OC H ÄNT,IALN INGSLISTOE
KoMMER Arr sÄrns upp pE
A}.ISL\qSTÄVLÄI..I bEN 13 A?RIL
Ko UT4"IUDE K UuBBAKTIV

ITETER
t övetet i lureoDuKrloNSMöTE töR
NveöerÄRE ONSDÄGEN DEI..T I?A}'R.IL
GR,ISFEST Lbeolqnu DErtt l? AuGusrl
KLUBBKOMH.

Du som tänker ha fest i vårt trevliga
klubbhus, beställer hos Bengt Siltberg
och betalar en blygsam summa för lokal-

hyra

till

kösystem med nummerlappar att införas

Klubben, 100:- för att täcka
för städning och slitage,

kostnaderna

samma som tidigare.
Förra säsongen var det allt för många som
glömde låsa ytterdörren och släcka ljuset
när Ni/Du var siste man i klubbhuset.

Kolla att Du lämnat Ditt personnummer
på Kansliet. Arbetet med "Datan" blir
enklare då, Glöm inte att anmäla ny adrESS.

Medlemskort och Hcp-kort kan hämtas

i rnitten av Mars då förhoppningsvis alla har betalat sina avgifter.
på Kansliet

Glöm ej att bära Din medlemsbricka med
giltigt årtal väl synlig på Din bag. Stickprov kommer att göras på banan. Du som
spelar med någon som ej är medlem ser
naturligtvis till att denne betalar greenfee
innan Ni spelar ut.

Vi kommer under våren att besökas av

en

hel del gäster. Låt deras besök på RYA
bli så posivivt att vi även i år får mottaga
vänliga brev där vi får beröm för fin bana
och vänligt bemötande. Tänk på att nästa
gång är det kanske Du som gästar en
främmande bana och uppskattar ett vän-

ligt mottagande.

Starttider Lör-Söndag, Onsdag em har
fungerat bra och dessa fortsätter vi med.
Vissa dagar och tider kommer ett nytt

When you're smiling
smiles with you

!

-

the whole world

KK
Drivern har hört talas om , att stan fått ett
nytt KK. Vad ör det? Ja nog har det med
föd,slar att göra, men inte av babiesar,
får vi hoppas, men völ av Goda ldöer.
Dom skrytsamma grabbarna kallar sig
Kreativa Kommittön. Hör .får vi en förklaring till det hela.

Marknadsföringskom

Ängel holmsvä gen 27, Helsi ngborg
Öppet: Måndag-f redag 7- 1 8

Lördag 9- 1 3
Buss nr 12a, 12b, 18 och 22
stannar vid Färghuset

m

itt6n

Denna kommittd är ny för året, framför
allt skall kommittdn arbeta med/sälja reklam. Sporten har utnyttjats i reklamsammanhang under många år och eftersom
golfen är den sport som expanderar mest
idag är det naturligt att företag är intresse-

rade att sälja sig genom golfen. Tidigare
har finanskommittdn arbetat med reklamfrågor, men för att stärka vår insats att
agbeta med/sälja reklam har finanskommittdn överflyttas till marknadsföringskommitt6n under ledning av Bengt Ohlsson. Andra medlemmar i kommittdn är
Sven Klarin, Per Lundberg, Peter Henc-

kel och Bo Zinn. Kommitt6n har redan
haft två "aktiva" möten. Många id6er
finns, dock har vi koncentrerat oss på att
ta fram en folder som skall beskriva
grundbitarna och ge exempel på hur företag kan utnyttja Rya Golf när det gäller
reklam. Foldern skall vara färdig i början
av februari. Vi som arbetar i kommittdn
sprudlar av optimism och tror att golfen
är rätt forum för företag att satsa på. Det
är inte nog med att vi är optimister vi har
också mycket trevligt i kommittdn.

Rya väl representerad
på dagskursen

"Skattefritt
Lördagen den l9 januari anordnade Skåne Idrott en skattedag i Helsingborg. Alla
som deltog fick klart för sig att det inte är
enkelt att vara föreningsansvarig när det
gäller skattelagen.
Kursen belyste noggrant de olika frå-

- finns det?"
geställningarna som är aktuella när del
gäller skattereglerna för arvoden, reseersättningar, tränarearvoden, lämnade av
kontrolluppgifter m m. Från Rya deltog
Alf Rodman, Karl Evert Wahlström, Karl
Johan Kruuse och Bengt Ohlsson.
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Korsordet 3184 har nu.fått en vinnare. Vi g,ratulerar Vera Bowttll
som är völkommen in till Jimmy
att hämta I l2 dussin bollar.

il

vÅnpurs pÅ RYA
HISTORISK DAG

Söndagen
14. april spelar lördagens "banputsare"

r9/84
"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.

Vart man kom, vilket kompani man

Klassikern på Rya
Banputsargolf

träffade på, rådde samma trevliga atmos-

fär,

samma anda

av hjälpsamhet

och

kamratskap. Alla tycktes faktiskt ha roligt. "
(Saxut ur Drivern 2184 )

Dags igen!
Våren 1985

1984/

1

Johan Remmelgas/
Lars Jönsson
Ulf Jerlebo/Peter Edman
Karin Behm er /P er Jerlebo

985
?

38 poäng
37 poäng
36 poäng

Spelform:

poängbogey
greensome, 18 håt.

Lördagen
den 13. april kl. 08.00

Anmälningslista
uppsättes den 18. mars

Priser
Vi behöver priser till söndagens tävling!
Om du kan bistå oss v.g. kontakta: Tord
Bergsten, tel.22 11 58
T2

Välkommen!
13

BUHR-SPRAKET

FRÅN
ROD
EN FRÄSCH FÄRGBUTIK I CENTRUM

FlXUP
sÄTTET ATT TAPETSERA!

mina duktiga medarbetare

vi

tillsammans skall göra 1985
roligt och givande golfår.

er du enkelt med
lår ulon k6hod
nen kon du losso

KYAI.ITEI

3.SKrlR

d;s vönletid och ingo lrosigo konrei

ALCRO TFAOLJA för tryckim
pregnerode ylor Skyddor mor
ufo.kning och gör ylon vafren-

I,'TAN EXTRA KOSINAD
Alh d0

vonen
nö.

k;i'

du köper Fir up hpelei Finns
hos Sphrumbutikerno.

i DK

skall
kunna föra Christinas anda vidare och att

2.F;ISil
Fix up rotsbr kon du sköro.entdirekr- lnnon dehorbrkol ingen onö-

TEE,
än en gång tacka Christina för det arbete
hon lagt ner under sin tid i DK och för det
uppsving hon gett damgolfen på Rya, inte
minst på nybörjarsidan. Jag hoppas att
jag med damernas stöd och med hjälp av

Dro lopebn genom vofrenFöSet,
direkrupp p vögsen Den behöver
inre liggoochdrc Firup lopeter
köperdu i ftirdigo wder Du slipper
db och sköro lngelonödigrsp;ll

IRAOI.JA TIED

sitter o tänker på golf i den här kylan, för
att nu inte tala om snön.
Men det nya golfåret 1985 har redan
börjat och man måste ju tänka sig ett par
månader framåt i tiden och så är det

Som ny ordförande i Damkommittdn vill
jag hälsa alla damer välkomna till en ny
golfsäsong. Ä damernas vägnar vill jag

SNABBASTE OCH ENKI.ASTE

och röro till

Nu tror väl alla att man fått fhatt när man

RIKIIG
PUISHUSFÄRG
ALCRO MURESCO för putsoch belong Muresco ironger in
bro dven poröso och stofl go
yior, hor god vöde bestöndig
het och slåpper igenom fuIt

till

ett

Våren är ju de goda föresatsernas tid.
Låt 1985 bli det år ni gör slag i saken och
verkligen satsar på golfen. Anmäl er till
Annies och Indras Cup, åk ut och spela

seriegolfen och de Nationella Damdagarna på våra skåneklubbar. Ni som har lite
högre handicap - var inte rädda för att
anmäla er. Aven om man inte lyckas just
den dagen, har man fått tillfälle att komma ut och spela på nya banor och träffa
andra (törhoppningsvis) trevliga damer.
På hemmaplan kommer tävlingsprogrammet att se ut i stort sett som i fjol. De
nationella damdagarna spelas den ll-12
juni och på allmän begäran arrangeras
"stora damdagen" den 9/7 (i stället för
utflykt). Rya GK står i år som arrangör
för Swedish International för damer, 8I I augusti, ett tillfälle för oss att se och
lära av den svenska dameliten.

Maret Remmelgas

t4

p1ötsligt vår (förhoppningsvis). Vintergäcken o snödroppen kravlar sig upp nyfiket mellan enstaka snöfläckar och då
rycker det i golfarmen, åtminstone på
mig. Har haft den stora förmånen att få
spela golf över julhelgen, det var faktiskt
inte så illa. Det finns ju som bekant en ny
1S-hålsbana

till Mijas "Los Olivos"

och

den spelade vi tillsammans med ett gäng
andra tokiga golfare på julafton. Solen
sken från en klar himmel Q'{i tror mig
väl?) det var ca22-23 grader och precis
lagom varmt för golf. l:a tee ligger

"vägg i vägg" med gamla banans

1:a tee

(vänster). Det började inte alls lätt kan

jag tala om. Utslaget ligger högt uppe

med bunkrar både vänster och höger *
outpinnar till höger. (Jag vet dom som
var där men talar inte om det för någon,
ha, ha). Greenen som är långsmal på
bredden så att säga var totalt inbunkrad
på alla sidor inkl. baksidan. Hamnar
man i en bunker där kan man, om man
har otur. vandra från bunker till bunker
med ett otal antal slag som följd, och det
är ju ingen rolig början precis. Det fanns
många knepiga håI, men roliga samtidigt
* mycket vatten, men det är vi ju vana
vid eller hur? Greenerna var fina för att
vara en så ny bana. fairways lite hårda
men bra. Åt Oit o spela. vi rekommende-

rar varrnt. Vi köpte en tidning där nere
som heter Costa Del Golf (200 pts el.
l0:-) och är utgiven på engelska. Där
fanns allt om golfen på Costa del Sol *
en massa annat man kan ha nyjtta av, t ex

restauranger, lägenhetspriser, huspriser
med annonser, läkare, apotek etc.
H ö I s ningar A nnM ari B uhr

l5

OM HCP

under året, om Du så önskar. Den är
frivillig.

i Ditt poängresultat. Som
det nu har varit, har dessa poäng hamnat i
bruttodifferanskolumen för det mesta.
att bara fylla

Slagspel.

Nu har 1984 års tövlingssäsong avslutats och det ör ticl att sammanfatta det gångna
årets arbete inom handi capkommittän.
Som ordförunde i dennu kommittö har jag den gLada nyheten, att meddela, att det
system som Sv. Golfförbundet infört på.försök, kommer vi att l.eva med och rätta oss
efter i fortsöttningen. Så det ör likn bra att lära sig systemet en gång .för atla. För
någon ur.säkt ör det inte längre att söga utt det är så svårt eller " det visste jag inte"
osv. Hundicapkommittön kommer inte hu någon som helstförståelse.för dylika uttalanden under kommande års tävlingssösong.

Handicapkortet kommer denna säsong
vara Ditt "körkort" för deltagande i alla
våra tävlingar. Det skal/ uppvisas vid
staftavgiftsbetalningen, stämplas av kansli-

personal och påskrivas av medtävlande.
Lämpligt tillfälle är samtidigt denne skriver under Ditt scorekort vid avslutad tävling. Har hcp-kortet glömts, har anmäld
spelare endast rätt attdeltaga i tävlingen
mot en deponeringsavgift, som kommer
att fastställas av klubbens styrelse och
kommer att rneddelas innan tävlingssäsongen börjar. Deponeringsavgiften återfås efter uppvisat hcp-kort. Skulle det visa sig att Du har spelat på otillbörlig hög
spelhandicap, kommer Du att bli diskad
och de ev. priser, Du på detta sätt erhål-

lit, blir Du skyldig återlämna till klubben
och dessutom bli föremål för ev. tävlings-

förbud, vars längd kommer att fastställas
av handicapkommittdn. Varje beslut fattat av handicapkommittdn har Du rätt att

i

vanlig demokratisk ordning, överklaga

Exakt handicap.
Exakt handicap är den standard Du har
som golfare vid tävlingstillfället. Alla
som spelade tävlingar och handicappåverande ronder förra året har en löpande
exakt handicap. Den förändras alltid om
Ditt resultat av en tävling och rond, dvs
skillnaden mellan Din bruttodifferans och
Din exakta handicap, är mer än 1,0 över
Din exakta hcp. Då skall Du öka Din
exakta handicap med den decimal för Din
exakta handicapgrupp Du befinner Dig i.
Om samma skillnad är 0,5 under Din
exakta hcp skalL Du sänka Din exakta
handicap med 1,0 gånger, är den 1,5 :
2,0 gånger osv den decimal för Din exak-

ta

handicapgrupp

Du befinner Dig

Din exakta hcp t ex 7 ,4 är Din spelhandicap 7 , är den 7,5 är den 8. Du är skyldig
att sänka Din exakta hcp, och Din nya

Detta är ett enkelt system. Det är en
fråga om plus och minus, samt multiplikation, som vi lärde oss i småskolan.

få ny spelhandicap vid två revideringar
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fram bruttodifferansen på tredje raden,
denna bruttdifferans, som är en definition

och en av hörnstenarna

i detta system.

Spelhandicap.
Denna definition är den hcp Du deltager i
tävlingen med. Talet att Du gått på Din
hcp gäller inte längre. Du skall säga, att

min bruttodifferans påverkar ej min exakta handicap.

Sammanfattning.

Du ansvarar för Ditt handicapkort. Du
måste lära Dig systemet. Handicapkommitt6n kan Du ställa frågor till . Det är vi
till för, men inga handicapkort kommer
att fyllas i av oss. Till Din hjälp finns en
s.k. lathund på kansliet eller/och i klubbrummet för alla tänkbara skillnader mellan bruttodifferansen och exakt handicap
för spelhandicapen från 0 till 36.
Handicapkommittdn kommer att hålla
Dig underrättad om alla förändringar av
detta system, som kommer från Sv. Golfförbundet antingen genom Drivern eller
på anslagstavlan i klubben.
Jag har avsiktligt bara nämnt tävlingsspel nu, men ansett det mycket väsentligt

Poängbogey.
På Ditt handicapkort har Du en rad för
Ditt poängresultat och en kod för uträk-

inför kommande tävlingssäsong. Till sällskapspel ber jag att få återkomma i nästa
nummer av Drivern.

ning av Din bruttodifferans. Du är slcyldig rikna ut denna. Det räcker inte längre

Med vönlig hölsning
Leif .

i.

Dessa olika exakta handicapgrupper finns
på Ditt handicapkort. Blir resultatet av

spelhandicap gäller omedelbart såvida inget annat bestämts i tävlingsbestämmelserna för tävlingen i fråga. Brott mot detta leder till åtgärder från handicapkommitten som redan nämnts.
Du som ökar Din exakta handicap, kan

hos klubbens styrelse och om Du inte är
nöjd, kan Du överklaga hos Sv. Golfförbundet.

När Du räknar ut Ditt resultat på scorekortet, får du fram ditt nettoresultat. Lägg
till Din spelhandicap, så får Du fram Ditt
bruttoresultat. Denna siffra insätter Du
överst på Ditt hcp-kort, drar av SSS på
andra raden som är 7l på Rya. Då får du

PRESS-STOPP

!

OBS! Något ändrade regler i år!
Se Svensk Golf

N 1-2185!
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Hur gick det sen
för Peter Bäckbom?
Hej igen!
Så var vi då äntligen framme i Almeria
efter 30 timmars nonstop körning från
Valence i Frankrike. Vi checkade in i ett

av

lägenhetshotellen bredvid klubben.

Det var en ganska bra lägenhet med gott
om svingutrymme. Här skulle vi stanna i
tre veckor.
Dagarna såg ganska lika ut, vi steg upp
kring klockan åtta och käkade lite frukost
innan vi stack iväg till banan vid nio, halv

tiotiden.

Vi försökte att spela varje dag

och om det inte blev någon chans till det,
så tränade vi. Där fanns helt perfekta träningsmöjligheter, lite folk på banan och
vi fick använda egna bollar på rangen.
Men det skulle visa sig en aning monotont att ligga tre veckor på samma ställe,
så vi gjorde en liten avstickare till Marbella över en week-end. Vi hade tur att
hinna spela Sotogrande (den nya), Las
Brisas och Los Nalanjos och jag tror, att
det var nyttigt med lite miljöombyte några dagar.
Så blev det då äntligen den 13 novem-

ber, dagen då

vi

skulle köra

till

La

Manga. Det var ungefär 25 mil och vi
kom fram på eftermiddagen. Vi bodde i
en av lägenheterna på klubben. Det var
jättefint. La Manga har två banor, som
tävlingen skulle gå på och vi hann spela
två varv på var och en innan det blev dags

för själva tävlingen, som började

den

20:e.

Första ronden hade

jag start klockan

8.15. Det var faktiskt inga problem att
stiga upp, trots mörker och lite morgonkyla. Man var ju sugen efter två månaders tävlingsuppehåll (bruten handled,
l8

reds anm). Det var lite nervöst på första
tee, men det släppte ganska snabbt efter
birdie på 3:an och 4:an. Denna första
rond som jag spelade på södra banan,
vilken anses något lättare än den norra,
slutade på 73 slag, vilketjag tyckte var en
bra start. Dagen därpå var det dags för
norra banan och här lick jag en pangstart:
birdie, birdie, birdie, par, par, birdie! Fyra under efter sex håll Tappande sen dom
två, men kom in på 69, två under par,
vilket placerade mig på l3:e plats i förkvalet.
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Banchefen har ordet
När nu snön ligger decimeterdjup på banan och tjälen grävt sig ner i våra grönytor är det kanske många som undrar vad
banpersonalen sysslar med.
Vi har en maskinpark och redskap som
betingar ett värde av ca 1,9 milj. och
under vintern använder vi en stor del av
tiden till att renovera och underhålla
dessa.

Vidare skall alla tee-skyltar, krattor,
tee-kulor, trädgårdsmöbler etc. fräschas
upp.

När dessa arbeten är slutförda flyttar vi

utomhus

för att ansa alla våra

träd.

Många av dem håller tyvärr på att dö pga
de tilltagande luftföroreningarna.

Det andra kvalet startade d,en 25:.e, dä

jag åter fick börja på södra banan. Det
blev l7 par och I bogey för 73 (par på
södra 72, norra 71, reds anm) och dan
därpå stod norra på tur igen. Även denna
gång började jag bra med 3 under par
efter 8 håI, men tappade sen och kom in
på 70. Tredje ronden speladejag på norra
och hamnade dä pä 72. Fjärde och sista
ronden blev lite nervös. Efter 5 bogeys

och

I

i

birdie på 17 håI, var jag totalt

5

huvudkvalet. Jag fick på l8:e tee
reda på att jag måste göra en birdie för att
gå vidare till finalen. Jag träffade driven

över

okej och hade sen 210 meter kvar till
greenkanten (hålet är par 5), men var
tvungen att gå över ett brett dike strax
innan green. Hur det gick till, vet jag
inte, men jag lyckades få över den med
någon meter till godo och hamnade alldeles till höger om green. Hade en pitch på
15 meter kvar, över en bunker. Trots en
20

puls på cirka 300, fick jag in den en meter
från pinnen och sänkte för birdie. Det
blev 290, exakt vad som behövdes.
Finalen skulle bara gå på södra banen.
Fernte ronden, som alltså lades ihop med

dom fyra tidigare, gick jag på 71, vilket
gav mig en sammanlagd 62:a plats, l2
placeringar från det eftertraktade kortet.
Sista varvet var pirrigt, vilket inte minst
märktes på puttningen. Jag startade med
72 raka par, men fick då av Mats besked
att jag skulle behöva 2 eller 3 birdies för
att klara mig. Det blev för stressigt och
med bogey på l3:e och dubbelbogey (en
av två på 8 ronder!) på l6:e slutadejag på
75 och sammanlagt 84:e plats. (av 425
startande, reds anm).

Det är bara att ta nya tag och nästa
lörsök blir Asientouren. som startar i
Hong Kong den 28 februari, eftersom tyvärr Philippine Open blivit inställd.
Vi hörs , hölsningar Peter.

Så snart som det är möjligt kommer vi
att börja schakta för en damm vid l0:e

hålets nya green, och denna skall också
börja grovplaneras.
Lite längre fram kommer vi vidare att
medverka vid anläggandet av den automatiska fairwaybevattningen på hålen l,
3, 17 och 18 och så hoppas vi på att
kunna fortsätta vårt redan påbörjade arbete med utbyggnad och förbättring av resterande grästees.
När spelsäsongen så småningom startar, hoppas vi kunna visa upp en fin och
uppfräschad bana och vi önskar alla ett

rrevligr golfår 1985.
Christer Armtoft

Ladies and Genlemen
Som meddelades i föna numret av Drivern kommer Gentlemannagolften att utvidgas att omfatta även damer fyllda 55
år. Därmed är Gentlemannagolfen som
namn ett passerat stadium. I fortsättningen kommer vi att kalla denna tävling Ladies and Gentlemen. För att göra det hela
lite enklare, som är tävlingsformens mot-

to, förkortar vi namnet till LaG-Golf.
Kanske vi finner på ett ännu bättre namn

så småningom att användas så att säga till
vardags.
Röttelse. I föregående nummer insmög

sig ett litet fel vad beträffar tidsangivelsen. Den rätta tiden är i fortsättningen:
samling kl 12.45 och första start kl I3 .00
(inte

kl

Reservation för vad SMHI kan hitta på.
De fredagar annan tävlingsverksamhet

hindrar oss skall vi försöka komma till
någon närliggande golfbana för gästspel. Det kan bli en intressant omväxling.

Likaså är det inte alltid sagt att vi skall
spela poängbogey. Det kan bli fråga om
foursome eller någon annan tävlingsform. Det bestämmer tävlingsledaren.
Damer och herrar är varmt välkomna

till

en ny säsong föredömligt golfande på

Rya, Resultaten är inte de viktigaste utan
glädjen att få spela på en så fin bana som
Ryas och med fina medspelare, som vårdar sig om uppträdande på banan, som är
det primära,

12.00).

Alltså skall vi planenligt försöka komma igång fredagen den 12 april kl 13.00.

Bengt Arvidsson

Tövlingsledare
2t

Resultatbörsen
o

!a

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

Frigoscandia Gup
Final 13/10
Gösta Sandberg

-

Semifinal 13/10
Preben Pedersen
och

Gösta Sandberg

Preben Pedersen

-

-

Björn Flink
Patrik Bäckbom

5/4
5/4

talar endast för det utrymme och den service du använder.

J*n"

1. Stig Svensson (8)
2. lngvar Jönsson (9)
3. Per Frohlund (10)
4. Ulf Jerlebo (3)
5. Ake Johansson (12)

2'l l1O

(WSW vind 15 sek m. och regn)

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

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

K/ass A
1. Klell Olsson (9)
2. Arne Ström (7)

84

1

O Lagerutrymme
a Hanteringshjälpmedel
a Transport
a Distribulion
O Administration
a Konsultation
O Kunnig personal
O Produktfinish

35 poäng
34
34
33
32

81 sag

K/ass B
1 . Gösta Sandberg (16)
2. Curt Andersson ( 6)
3 Lars Jellnor (18)
4 KG Hultbom (1s)
5. Tord Bergsten (14)

Vi kan erbluda er:

27
23
20

Gåsatävling
Klass A- 27/10

Final
Siv o. Peter Henckel
- Anita o Lars Carlsson

"Fyra

29 poäng

6/5

Färgmakarna
Genom att utnyttja NBO LAGERSERVICE blir dina fasta kostnader rörliga. Du be-

K/ass C
1. Patrik Bäckbom (23)
2. Lars Fredrixon (24)
3. Janos Könyves (27)
4. Fredrik Ragnartz (30)

84 sag
84
84
86
B6

Klass B 28/1O
1. Bengt Siltberg (24)

2.
3.
4.
5.

Sven Olof Mårtensson (35)
Bengt Winqvist (18)
Gösta Sandberg (16)
Bo Stendahl (22)

40
36
J3
35
34

FRÅN ELITKOMMITTEN

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

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

DET KAN BLI DIN BÄSTA AFFÄR UNDER ARET!

AB N.B. Olssons Biltransporter
SLA OSS EN SIGNAL!

ombud

lör

@

0418 - 161 8s
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