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Ordföranden
har ordet...
Åven om det känns litet motigt att tänka bakåt nu när golfuåren äntligen har
kommit så måste jag tq upp en klubbhöndelse från den 9 februari.
Under mottot "En bra klubb bättre"
samlades i den bistraste vinterkylan
alla Klubbens kommitteledamöter
och självfallet styrelsen till en 4 timmars förberedelse inför säsongen.
Avsikten var att ta fram för diskussion och bearbetning det som med-

varande lay-out. Vidare större och
bättre tees. Detta har hög prioritet i
banarbetet och målet är att bvssa
ihop herr- och damtees ur håä.

verksamhetsområden.
Förmiddagen blev bra med effek-

sigt I

lemmarna i olika sammanhang
spontant framfört om Klubbens

tivt arbetande grupper, vilka sammansatts så att de olika kommittder-

na representerades i alla. Gruppledare hade utsetts i förväg. Frågeställningar hade också förberetts,
speciellt angående banan, klubblivet, ekonomi, tävlingar o s v.
Arbetsgruppern as resultat redovisades efter varje ämne och diskuterades. Styrelsen har sedan vidare bearbetat vad som kom fram och flera
bra och konstruktiva förslag kommer att genomföras. De synpunkter
som är av mera "tipsande" karaktär
har vidarebefordrats till mottagaren, t ex restaurangen och instruktören.
Att kort sammanfatta vad ca 70
medlemsrepresentanter med iver
och brinnande intresse diskuterat låter sig knappast göras. Det viktigaste enligt mina anteckningar var
emellertid beträffande :
Banan
Onskemål om två 9-hålsslingor, vilket dock inte passar vår banas nu-

om

uteft
blir plantering av träd den bästa lösningen? Varningsskyltar kommer
att sättas upp enligt förslagen. Den
sedan flera år diskuterade toaletten
vid 9:an togs upp igen och bankommittdn funderar. Arendet är emellertid svårare än det låter, eftersom

Bansk
darna

flera g

Vi tillsammans
Slagorden Den vänliga Klubben
nämndes under vårt möte. Det är en
självklarhet att vi alla bidrar till en

trevlig och sportslig atmosfär inom
Klubben. Det behöver vi inga anslag
om, eller hur?

Golfutflykter
Förslaget att Klubben skall ordna
golfutflykter är trevligt. Sådant är
emellertid svåradministrerat i en
klubb med ca 1000 medlemmar. Styrelsen foreslår att dylika aktiviteter
inte görs till klubbängelägenheter.
Här är det alltså öppet för enskilda

initiativ!

Greenfees
Medlemsrepresentanterna varnade
för alltför stort inslag av greenfeelf. Mot bakspel och
grund av
omin mår väl
avgifter (och
av besök
restaurangen och instruktörens försäljning) så vill styrelsen inte reducera greenfee-spel. Däremot försöker kansliet organisera besöken så
att de egna medlemmarnas spel berörs så litet som möjligt. Sålunda

forläggs företagsgolfen

till

vissa

veckodagar då klubbspelet är tradi-

tionellt lågfrekvent,
Instnrktören
Avseende instruktörsverksamheten
framfördes önskemål om tidigare
och utvidgad vinterträning. Styrelsen tar upp detta med Jimmy (som
faktiskt inte är anställd under vintermånaderna). Vidare ansågs det
önskvärt med tillfällig förstärkning
på tränaresidan under säsongstart
och försommaren, då Jimmy har väldigt mycket att göra. Styrelsen tar
upp detta med Jimmy. Det är naturligtvis till stor del en fråga om hur
(och av vem) en assisterande tränare
skall betalas.
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Det var

Restaurangen

Rydebäcksskolan.
Många förslag kommer att realiseras. Det är också bra att ogenomförbara idder läggs fram och kan avföras från dagordningen sedan förklaring givits varför de inte kan genomföras. Troligen återkommer styrelsen också nästa år med en inbjudan

Restaurangen tillmötesgår önskemålet om längre öppethållande. Se
anslag på dörren och på anslagstavlan. Vidare skall vi under sommaren
ha något enklare fester med lägre
priser än "de stora middagatna".
Kiosken vid 8:an kommer att vara
mera öppen än tidigare och priserna

en bra dag i

till "vintermöte"

med kommittder-

Klubbhuset
Vårt trivsamma klubbhus tycker styrelsen inte är tör litet. Förslaget om
att riva detsamma och uppföra ett
nytt, mera modernt har alltså inte
hörsammats. Däremot skall renovering av herrarnas våtavdelning få
fortur i budgeten. Det ansåg också
id6mötet.

är där desamma som i restaurangen.

na.

Till sist
Var aktsam om vår bana. Den är i ett
känsligt och viktigt tillväxtskede nu
på våren. Svåra sårnu, kanvifå dras
med hela säsongen. Du har fått tävlingsprogrammet. Planera redan nu
in i din kalender tävlingar och andra
klubbaktiviteter under året. Var
med! Vi skall ha "full rulle" på Rya
den här säsongen!

Klubbliv m m
Starttiderna diskuterades. De måste
behållas tills vidare men skall komett ny

som

I

ning).
vid 1:an fungerar inte har det ju visat
sig. En informationstavla utomhus
önskades och vår marknadsföringskommitt6 har en sådan klar för uppsättning inom kort.
Det framgick under grupparbetena att Drivern var populär och skulle
kunna användas mera som informationsmedium. Så skall ske!
En nybörjareträff ordnas då önskemålet om det s k faddersystemet
tages upp. På det hela taget skall vi
bättre ta hand om våra nya medlemmar. Spela med dem! Då bidrar Du
också till bättre ordning på banan.
Jag förutsätter alltså att Du kan regler och lär ut dem samt ger nybörjarna Dina kunskaper om golfetikett.

Från nedläggningen av bevattning,ssystemet på 17:e hålet

Ängel holmsvä gen 27, Helsi ngborg

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

Swedish Golf Tour (SGT)
inleds fcir andra året med Martini

Cnp

- klassikern

på Rya

-

som spe-

fölid. Vår svenska
elit, både amatörer och professionella, kommer att ställa upp, men
tyvärr saknas Team SAAB. Istället
får vi många utländska spelare med
goda meriter, och redan finns tolv
las för 24:e äret i

anmälningar från sex nationer. Flera

unga spelare har fina meriter som
garanterar en bra tävling.

HYR!!
GO

LVS LI P... MATT.WÄTTA

R

E...STÄ LL N I NGA R... STEGA R

...TAPETSK IVA... BO RRMASK I N... HöGTRYCKSTVÄTT...
G ERLÅDA... KAKELVER KTYG...SLÄPVAG N 4 M LÅNG...

Tävlingen kommer i år att spelas på
en fredag. lördag och söndag. med
en PRO-AM på torsdagen. En annan nyhet är att på fredagen spelas
arton hål med "cut" där de 80 bästa
går vidare till lördagens spel för trettiosex håI. Ater göres "cut" med de
40 bästa för söndagens spel. Orsaken till endast 40 spelare, som spelar
18 hå1, är att tävlingen garanterat
skall vara avslutad före klockan
16.00. Härigenom forväntas vi kunna få den pupblicitet via radio, TV
och tidningar, som är så viktiga för
en uppmärksammad och succ6artad
tävling.

Det extra festliga
består i en kraftfull satsning i år, där
även Martini visar ett starkt intresse.
Det ekonomiska stödet har ökat,
Alitalia ställer upp med transporter
av vissa nyckelpersoner, bl a det italienska amatörlandslaget, en italiensk kock på restaurangen, m m.

Martini Sportline har

exklusiva
sportkläder och kommer att visa sig
på olika sätt, bl a kan funktionärer få
en liten överraskning.

Vi tror att denna satsning
i fcirsta hand på publiken, skall höja
vår Martini-tävling till en attraktivare nivåinom SGT. Vi harfördelen
att bjuda på årets forsta tävling.
Därutöver har vi en fantastiskt fin
golfbana i slutet av maj, samt erfarenhet av att ordna stortävling. Den
finaste garantin att vi lyckas är att
klubbens medlemmar ställer upp,
som värd för någon eller några av våra gästspelare, som funktionär, men
framfcirallt som åskådare för att ge
en festlig ram kring vår tävling.

Styrelse
arbetet

AKUT.

IUOTTAGNING
FÖR TRÖTTA OCH SLITNA KÖK

Vi har "medicinen" som passar de flestas önskemål och
plånbok Låt oss se på ett "normalkök" där skåpen har
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luckor och 6 lådor.

Per-Erik Persson
Ordförande. Ansvar för PR-

För c:a 2.800:9ör vi om dlna gamla
- yi3.900:laminerar luckorna med tråluckor genom att
mönstrat laminat som finns i: antlkek, valnöt,
ljus ek, körsbår, ask, bok ell. vitt. OBS yi an.
vänder alltså inte plastlolle som också förekommer, samt att vi laminerar även luckornas
baksida. De olika priserna beror på om du vå|.
Jer slät lucka eller med dekorlist.
För c:a 4.6O0:" byter vi ut dina gamla luckor till
helt nya ramspegelluckor som vi anpassar tlll dina

verksamheten.

gamla rkåp. Tråmönster o. lårger som ovan.
KUPP UR OCH TAG MED

Bestäm dig nu. . . sä Jär du
våra snygga slandardhandlag

HELT UTA]I I(OSfilAD
värda ca 420:- (när dv Dqsl något av arb ovan)

a

Vi garanterar:

hög kvalitet, snabba leveranser

vecka
Allt arbete utföres i Helsingborg på vär verkstad.

a
a SE VÅR UTSTÄLLNING

-

ca

1

som är öppen mänd.Jrcd.

8-17

AIITONSSOil MOIITAGE AB
Cindersgatan 15 C (på Sfier nära Postbrminalen) Helsingborg, tel.042/13 18 18.

Alf Rodman
Mce ordförande och ekonomichef Ansvar för föniikringsfrågor.

8

Karl-Evert Wahlström
Sekreterare. Ansvar för administrations- och organisationsfrågor samt kansli.

Bengt Ohbson

Penonalchef

och ordf.

i

Marknadsföringskommitt€n.
Ansvar för personalfrågor och
all föniiljning av reklam inom
klubben.

-

"Hur vill vi ha det på klubben 1985?"
Se särskilt referat.
Klubben skall delta i idrottsgemen-

'
Christer

Armtoft

-

::"'

Carsten Magnusson

Anders Lindborg

Banchef. Ansvar för banans
skötsel och den maskinella ut-

Ordf. i klubbkommin6n. Ansvar för kiubb- och baghus

Ordf. i tävlingkommittdn.
Ansvar för tävlingspro-

rustningen som hör till banan.

samt medlemsviård.

grammet med viss delegering till elit-, oldboys-, damrespektive juniorkommitt6-

-

skattning genom en god ordning.-

skapen och särskild utbildningsleda-

re skall utses se under "Utbildningsverksamheten".

-

ordna det trevligt för juniorerna och
forutsätter, att dessa visar sin upp-

Samtliga styrelsemedlemmar skall
halla god kontakt med öwiga klubbmedlemmar för utbyte av qmpunkter. Särskild förslagslåda har uppsatts i klubbhuskorridoren.
Bankommitt6n undersoker mcijligheterna till trädplantering som skydd
mot cykelvägen vid hålen 3 och 8.
Alla mojligheter att skapa en vänlig
atmosfär inom klubben skall tillvara-

fastställda

samt

i lagar

Svenska
Golfförbundets och klubbens stad-

gar driva klubben enligt medlemmarnas intentioner. Medlemmarna
r tala om för styrelsen,
ha det på klubben . Kom
och synpunkter!!!

Ijongöra
kon-

tas.

-

erna.

-

Medlemmarna får gratis tillträde till
Martini Cup mot uppvisande av
medlemskort för 1985.
Anslag på 5000 kr till möbler och texBergåtagit
en uttalar sin uppskattning av det arbete

Till sist, glöm inte underrätta
kansliet om Du flvttar. Det spar tid
och pengar och underlättar k'ontakten.

som dessa damer nedlagt:för att

Sekr.

Senaste nvtt
u

från

elitkommitt6n
Stig-Bjöm Lundström

Carl-Johan Kruuse

Ordf. i elitkommitt6n. Ansvar

Ordf. i juniorkomrnitt6n. Ansvar för tävlingsverksamheten

Maret Remmelgas

Ordf.

i damkommitt6n.

svar för damgolfen.

An-

för

tävlingsverksamheten
bland klubbens elitspelare.

bland klubbens juniorer.

(forts. från förg. nr)
Styrelsen sammanträder första måndagen i varje månad. För beslut i löpande

Viktigare beslut odt
åtgärder hittills i styrelsen:
- Larmanordning har uppsatts i klubb-

Penson, Rodman, Otrlsson och Wahlström. Protokollen från styrelsens sam-

-

frågor mellan dessa sammanfräden
finns ett arbtsutskott bestående av
manträden hålls tillgängliga
pärm i klubbhuset.

l0

i

sänkild

huset.

Bättre hygien i (henarnas) skåp- och
våtutrymmen skall skapas.

Utredning om ny värmeanläggning i
klubbhusät.
1l

oa

KOSYSTEM
installera ett kösystem som vid högbelastning ered.kösystemet kunna bringa en bättre ordning, och
lugn och ro kan tillbringa sin tid i och kring klubbhuset. En lugn awaktan över en kopp kaffe, en pratstund är en god inledning på en
a

\
J

golfrunda.

Kösystemet kommer att innehålla
tre stycken tablåer, som placeras:

ett ledande offsettryckeri
med resufsef

en utanför Jimmys shop

-

och

denna skall kunna synas från puttinggreen, området framför tävlingsbod och bakom ettans
damm.
en andra tablå placeras inne i restaurangen, vilket ger oss möjlig-

het att i lugn och ro sitta där till
kort fcire utslaget.

I

gangen, sa
alen kan se tablån
i som sitter på ytterplatsen och njuter, har översikt över nästa nummer.
eras

I
I

264

OO

Klippan. Box 1OO o Telefon 101 46, 1ä,5 46, 113 46

Kösystemet innebär att vi tar en
nummerlapp vid expeditionen och
samtidigt skriver på en lista vårt
namn, samt antal spelare i bollen. Vi
väntar tills det är vår tur och passerar då Jimmys shop, där en knapp
ger oss möjlighet att trycka fram det
nummer som är vårt innan vi går upp
pa törsta tee.

Ett kösystem kan alltid manipuleras och skadas, men vi tror att alla
kommer att finna stor glädje i systemet och hjälpa till så att det funge-

rar. Systemet kommer säkerligen att
förbättra klubbandan, då många finner att det lönar sig att gå ner till
klubben och sitta en stund och umgås med vänner innan spelet böriar.
Kösystemet har fungerat sedan
flera år på andra klubbar, där även
tidsbeställningen har integrerats.
Denna målsättning har vi inte planerat, men visar det sig att det går att
samordna så får framtiden ge besked.

Vid lågbelastning, och när expeditionen inte är bemannad, kommer
bollrännan att finnas kvar. (Information om vad som gäller anslås på
den nya informationstavlan, en ahnan nyhet fcir året). Informationen
anger huruvida tidsbeställning, kösystem eller bollränna är gällande.

Yinterträning!
What do you mean you practiced golf all
winter? In all that snow? How?

Well, I walked four miles to work every
morning ... swung my umbrella every
two hundred yards, cussed out my secretary and had a Scotch and Soda before
going home...

l3

KK.NYTT

Informations-tavla

Marknadsförin gskommitt 6n
Instmlition för
Utbitdningsverksamheten

inom RYA GOLFKLUBB

Sekreteraren .är generellt utbild-

ningsansvarig inom styrelsen. Inom
varje styrelsemedlems speciella ansvarsområde är dock denne ansvarig
för utbildningsverksamheten.

Utbildningsledaren
skall i samråd med resp styrelsemedlem initiera, planer och genomföra
intern och extern utbildningsverkStyrelsen har vid sitt sammantråde
1985-04-09 utsett Jan Lilja till utbildningsledare inom klu
re när han inte spelar

gare varit med i styrelsen för Rydebacks F och kommer säkert, att bli en

tillg

S
dan

en

nedningsverksamheten och därmed även för ut-

bildningsledaren.

samhet.

hålla kontakt med
Svenska Golfforbundet och Skånes Golfförbund

i utbildningsfrå-

Det som har hänt i marknadsföringskommittdn sedan förra numret av
DRIVERN är att vi har tagit fram en
broschyr som har distribuerats till65
foretag i Helsingborg med omnejd.
Utdrag ur broschyren presenteras i
detta nummer av DRIVERN. I broschyren presenteras vår fina golfklubb. Vi talar framför allt om till
vilken glädje och nytta vår klubb
kan vara för foretagen att "sälja"
sig. Vårt budskap är framförallt att
företagen kan exponera sig på ett
helt håI, dvs från tee till flagga, dessutom anges deras namn på scorekort
och i matrikeln.
Trots att vår aktivitet startade relativt sent och det är hård konkur-

i

gor

närliggande golfklubbar och andra idrottsklubbar för gemensam
utbildning
kommunala organ i utbildningsfrågor
olika studieförbund
biträda klubbmedlemmar i utbildningsfrågor

år

spe-

singborgs

;'få5?åi

att arbeta vidare på att sälja fler hålpaket.

Styrelsen har beslutat att vi skall anskaffa en " Informations-tavla". Alla
som besöker vår golf-bana skall före
golf-spelet, förse sig med den information som tavlan skall innehålla.

lnformation som skall delges på denna
tavla är öppet-tider på restauranten,
goltshop och kansli. Annan information kan vara tider för start-förbud,
stängda greener m.m. Informationstavlankommer även att innehållaen hilayout av

viktig för

Nya Score-kort
Våra reklamköpare av hela hål-paket kommer att nämnas vid namn på
scorekortens baksida. Vår ban-chef
har förändrat handicap på de olika
hålen. Vissa andra forändringar har
skett på scorekortet som vi hoppas
alla skall uppleva positivt.

GREENFLAGGA
Efr

avdemedfieNen eradestallen.

en

foda$

päbanan. Efr kanonstale for

ogo

Sekr.

RÄTTELSE!
Rättelse Damernas Tävlingsprogram

augusti
13

ti Nationell Damdag Flommen

Klassindelning

A-klassen f18
B-klassen 19-28
C-klassen 29-36

l4

Christina ny medhiälpare
på kansliet.
Christina Johnsson är anställd som

vi
B
B

130.06.85.

för Anita

edighet.

15

Jrurior-n5rtt
dag som vilodag. Synd bara att det
inte gick att fortsätta direkt ute men
det sätter tyvärr väder och andra
tävlingar stopp för.

kord. Vi i kommittdn hade tillsam-

sektionsledarna är samma som i
fjor, dvs Lars Ekolin tar hand om juniorerna, Lilian Persson tar hand
om miniorerna samt Margareta

mans med JimmY räknat med ca 45,
så när alla svaren kommit in blev det

till. Det behövs inga
unskaPer. Det är bara
er

tt intresse till

besvär för vissa förstod vi men det är
inte alltid så enkelt att ändra så det

någon i
kommitt6n. Vi hoppas På många in-

sin mån-

Vilken grupp man skall träna i och
hur dags, kommer upp pä anslags-

de flesta
en härlig

Kornmitt6n

Det blir en del förändringar i kommitt6n. Dessa består i att Jens och
Cia lämnar oss. Vem som ersätter
dem är ännu inte avgjort, men kommer upp på anslagstavlan. De olika

hos Jimmy. Detta är något av ett re-

Till
fall.
beh

tavlan i klubbrummet, där fcir övrigt
all information sätts upp, så glöm inte att gå in och titta om där är något
frir just dig.

tresserade.

Ström tar hand om knattarna.
Till de olika serierna har vi en del
nya namn som ansvarar: Lasse Eko-

lin sköter juniorserien, Tord Bergsten sköter Foursome-ligan och Gunilla Kristiansson tar hand om Knatte-ligan. Undertecknad tar hand om
Fem-klubbs-serien.

Hårt program
För året som ligger framför oss har vi
mycket att göra. Det började redan
redan till Påskhelgen, då Avesta Gk
som är på träningsläger i Landskrona ringde och ville ha en match med
oss. Dom var 23 st, Det tackade vi
naturligtvis ja till. Så på Annandag
påsk var där 46 juniorer som tog banan i besittning trots blåst och regn.
Tåvlingen spelades som poängbogey

i 2 pojkklasser och 1 flickklass.

Colgate Cup
Colgate Cup som i år firar sitt 10 års

jubileum har sitt klubbkval på en
söndag i år också. Det blev mycket
uppskattat i fjor och det är vår forhoppning att vi skall kunna öka vårt
startfält ytterligare i år. I fjor hade vi
59 startande och det bör vi som sagt
öka. Gruppkvalet har i år också forlagts hos oss och det är en stor fordel
fcir våra att få spela en kvalomgång
på hemmabanan. Vi har ju som bekant hävdat oss bra i denna tävling,
Utbytesmatcherna mot Kevinge
och Helsingör spelas i år på Rya och
arbete pågår_ med att pussla ihop
speldatum. Det år inte alltid det enklaste, då de flesta zir upptagna av annat
spel.

TV- och mini

Se-

Sen är det som vanligt TV och Minicuperna som spelas på måndagarna.

Lindblad pä42poängoch i den andra klassen Fredrich Ragnartz pä 46
poäng. tr flickklassen segrade Marie
Holmkvist på 30 poäng. Alltså idel
hemmasegrar. Totalt vann också
Ryas juniorer. En bra början alltså
på det nya golfåret.
Det som sen närmast står för dörren är första omgången i juniorserien med start på Möllen den 11 maj.

Där är det meningen att det skall bli
någon tävling for miniorerna också
men det kommer mer om denna tävling längre fram.
Till alla våra tävlingar tar vi givetvis emot priser av alla. Det behövs
många priser till alla som är duktiga.
Till sist vill jag önska alla en trevlig golfsäsong.

grare i pojkklasserna blev Christian

l6

Skolan slutar
När skolan slutar börjar fem-klubbsserien och då börjar också knatte-ligan och four-someligan. I den sistnämnda har vi ju en första plats från
i fjor att forsvara. Det skall säkert gå
bra för våra ungdomar tycker om att
spela foursome. I knatte-ligan har vi
en 3:e plats att fcirsvara och helst
också förbättra. Utsikterna är goda
och vi önskar alla lycka till.

Carl-Johan Kruuse
t7

LJ.TRYCK AB
PL 5960, 253 72 Helsingborg, Telefon 042-22

Historisk dag igen!
För första gången andra gången.

11 16
a sanningen att historien aldrig uppre-

rade" sin Yårputsdag för andra året i
det lika god stämning, lika stor arbets-

För den
lcvalitetsm edvetna

och
prismedvetne
trycksaksbeställaren

Redan klockan 07.30 samlades "lag-

kaptenerna" för information odh
o_rdergivning av "städgeneralen"
Christer Armtoft. Efter 30 minuters
genomgång var det dags för kaptenerna att ta emot sina "mannar"

teten genast livlig. Köket ockupera-

des av ett gäng damer, vilkas uppgift
var att bre' ett par hundra.smörgå-

sar, som sä småningom skulle transporteras ut till arbetslagen över hela
banan. Ty, liksom i fjol, bjöds det på
kaffe och macka vid tio-tiden. En efterlängtad och uppskattad paus.
Juniorrummet på andra våningen
tömdes på sina gamla möbler. Pengar har anslagit till inköp av nya och
nu hoppas man, att våra ungdomar
ska hålla snyggt och ordning på sin
t9

nya inredning.

Tävlingsboden vid puttinggreen
var i stort behov av reparation och
med raska snickare i farten tog det
inte många timmar att riva bort det
gamla taket och spika dit ett nytt.
Man var mest orolig för att någon
skulle trilla ner, sån trängsel där var.
Fyrans damm fick också €n upprensning, precis som alla andra dammar förståss. Vissa linslusar, såsom
John-John och Peter S erbjöd sig till
och med att kasta sig i vattnet för att
komma på bild i denna skrift, men så
lätt går det inte. Andra, vid arbete så
ovana individer, att byxorna sprack
vid minsta ansträngning, hade dock
kunnat påräkna helt uppslag i tidningen, om bara någon kameraman
varit i närheten. Av de mera seriösa
dammrensarna märkes Sune Svens-

son, som något chockad berättade,
att han råkat få upp ett monster till
fisk som han aldrig tidigare skådat.
Det (monstret) alltså var visseriigen
inte mer än en knapp decimeter
långt, men utrustat med två fruktansvärda taggar fram och en bak
och såg farligt ut. Kan det ha varit
någon svensk variant av den berömde Nessie. undrar man. Eller en indikation på en miniubåt?
Den till kapten nyutnämnde Hans
Ohlsson ledde Bäckrensarlaget vid
11:an. Han klagade över att där inte
fanns så mycket att göra, vilket han
ansåg berodde på det noggranna arbete man lagt ner forra året (samma
lag). "Men visst är det viktigt att det
är rent out of bounds", menade han,
"det är ju lättare att hitta bollarna
då".

jobb på att utforma

met och

organisera

Efter väl forrättat värv samlades

man till utspisning i klubbhuset, där
den numera traditionella ärtsoppan
serverades av dom gamla kända lot-

tatyperna Laila Mårtensson

Lika ärtig som

i

och

fjol

Det

resonemanget förstod inte
Albihn. Hon koncentrerade sig helt på att rensa riktigt rent
och fint från mitten av fairway och
cirka 15 meter åt vardera hållet. Jo,
alls Inger

jo.

Som vanligt med svetten lackande

av hårt arbete plöjde Bosse Zinn
fram genom snåren vid trettonde.
Han och
åt
med att

re

fär samm

e-

m

Kerstin Hiertstrand ensam fätt sig
tilldelad av Bosse Zinn (enl. okon-trollerad källa). Men då hann ju
Kerstin även med att beskära trä-

Han kom, han såg, han sågade

lät sig väl sma-

r god.

den.

lagna arrangeavslutades det

Längst upp i backen ovanfor 17:e

tycktes
n
Christer

a

h mest

sina

nske
som

tillsammans med Tord Bergsten lagt
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yvärr i
det att
et vid
gamla 13:e green, gnistrade och
sprakade så till den milda grad att
det slutligen antändes. Brandkåren

tillk
ska
bli s

meddelades gann troligtvis skulle

snar framtid.

A.H.
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Drömspel
i skidspåret
Om man åker skidor långa ströckor
blir det gott om tid för kontemplation. Man kan t ex gå igenom sin golfswing, man kan spela genom vissa
svåra delar av banan eller man kan
helt enkelt gå en runda.
Den första driven blir förstås både
lång och rak och andra slaget blir en
sällan skådad fullträff med greenträff - vilken upplevelse för en medelgolfare ! Putten vill inte i, men det
blir en lätt birdie.
Så en klunk blåbär vid kontrollen
och sen ett järn päkorta2:an-green
träff igen. Och den här gången går
putten i.
Nu bär det uppför mot Risberg,
men med rätt valla och fäste är det
inga större bekymmer. Det går lätt
att koppla tillbaka till golfen och ta
backen upp till5:e.
Och nu smaskade det riktigt till
sig! Två slag på green igen och putten sitter för en eagle. Fern under
par efter fem håI.

På 15:e blir det två rackare, varav
den andra höll på att gå i hål fcir en
albatross. Dock segrar förnuftet, så
det får räcka med en eagle.
Varför inte två eagles i rad? Då
blir det ju dessutom hole in one på
16:e. Sagt och gjort: en glänsande

fullträff mot den sjunkande

solen
och jag kan stå och hoppa på tee for

min första HIO.

Utmattad av känslostormen stakar jag vidare mot Eldris. Nu är det
bara två hål kvar. Efter par pä 17:e
måste finalen på 1B:e vara ståndsmässigt: alltså en birdie.
Med de sista stavtagen

in under

målskynket kan jag lugnt konstatera: vilken drömgolf !!!
Skid- golfdåre
köra
Vasalopinte
PS Man behöver
pet för att hinna med en drömronda.
Med lite god vilja kommer man runt
på en träningsmil.

Bridge
ann vi med att spela
På grund av den
och renoverins av
har det endast b"livit
en tävling i vinter. Segrare har varit:

ten. De som är intresserade bör kasta ett öga på anslagstavlan i början
av september fcir dä kommer det
upp en anmälningslista.
Weste Eriksson

Resultat Brigdetävlingen 85-03-11
1.

Ygi Guggenheimei och Ingvar
Edenvall
Maj Guggenheimer och Börje Werner
Margareta gch Gösta Bogren
Ingrid och Weste Eriksso-n
Ingrid Axelsson och Gullan Anders-

Thomsen 132 p
4. K-E Elmgren - K-E Wahlström 130 p
5. Margareta Bogren - Gösta Bogren 123 p
6. IngvarEdenwall-TordMillqvist 116 p
Nya möbler och allmän
upprustnin g av juniorrumm et
Styrelsen har beslutat att anslå ett
belopp till möbler och gardiner i juniorrummet. Detta fcir att ordna

son

par utom en gång

uppfattningen är
amma kvällar och
goda räksmörgåsar. Med all sannoIikhet gör vi ett nytt forsök till hös-

IngridAxelsson-GullanAndersson 139 p
Werner 135 p

2. Maj Guggenheimer - Börje
3. Bengt Wigardt - Nils

trevligt for juniorerna och forutsätter att juniorerna visar sin uppskattninggenom god ordning. ^'
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N ro* har stora, fortlöpande

godsleve-

till eller från kontinenten

- tänk
Direct Raill Hela vagnslaster per jämväg,

ranser

En drive förbi bunkern på B:e

möjliggör det där läckra slaget. som
de stora pojkarna tar över bäcken
och in på green. Inte riktigt i stöten
med putten men birdie i alla fall.
- Sä närmar sig Evertsberg och jag
får sätta undan klubborna för en

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

transportalternativ.

stund.

En vurpa och ett svagt utforslut

senare är det dags att slå ut på 10:e.

Jag har noga gått igenom med mig
att det inte finns någon som helst anledning att vara nervös efter en bra
utrunda, och i motsats till verkligheten tar jag intryck av detta påpekande och gör en lätt birdie
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Från vårputsen: Fjäder i hatten

för idogt arbete
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