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Så hör vid " halvtid" i säsongen kan det v ara skäl att se på några
av de erfarenheter vi gjort hittills i år inom Klubben.

Många av Klubbens medlemmar har

hörsammat styrelsens uppmaning
att höra av sig med synpunkter och
id6er. Det är bra! De väsentligaste
punkterna som tagits upp har varit
de om tävlingsintensiteten, starttiderna, att det är trångt på banan,
greenfeegästernas antal och det
långsamma spelet.

Vi har haft ett digert

2U

OO

Klippan o Box lOO . Telelon 101 46,155 46,115 46

Rya är en populär bana. Alltför populär? De dagar vi inte haft starttider har vi under juni och juli haft
långa väntetider. Bollrännair har inte alltid räckt till. Varför?

tävlingsprogram, men faktum är att det stora
flertalet medlemmar vill ha tävling- Först måste vi göra klart för oss att
ar. De uppfattar alltså golfen som
sport och idrott, där färdigheten bevisas i tävling. Det är en synpunkt
som måste respekteras. Att sedan
tävlingsprogrammet blir stort, beror
på att vi har många medlemskatego- Många delar också upp sin nu långa
rier och att det finns flera olika täv- semester i två delar - en hemmadel
lingsformer samt att vi som en del av (dvs
a) och en utlandsett riksfcirbund (Svenska Golfför- del,
vid annan tid än
bundet) måste ta vår del av dess täv- högs
erige.
lingsprogram. Därför har vi t ex SI
for damer hos oss i år. Tävlingarna Redan tidigt i våras fick vår bana
har lagts på ett sådant sätt, att också rykte om sig att efter årets vinter
de som inte vill tävla skall komma ut vara den bästa i landet. Ej heller på
på banan. Det krävs emellertid, att Själland fanns det någon lika br:a.
man följer med i tävlingsprogram- Därför har vi haft många gäster i år -

DRyas vandrande

torsdag

kuloru

Bankommitt6n har slitit sitt hår iförtvivlan (titta bara på Christer),
men vi har inte kunnat finna någon lösning på frågan med våra
vandrande kulor. Vi måste därför vända oss till Dig, käre medlem,
för att hitta lösningen.
De kulor vi pratar om är de tee-kulor, som vi har på Rya och
som, för att spara utslagsplatserna, regelbundet flyttas av banpersonalen. Fenomenet som uppträder är att kulor, som på förmiddagen flyttats av personalen, samma eftermiddag är tillbaka
på det gamla stället. Detta har t o m hänt när det varit tävlingsdagar.
Vi har som sagt var inte kunnat hitta någon förklaring och vore
därför tacksamma om Du kunde hjälpa oss att få slut på detta
okynne.
För det måste väl vara okynne, det kan väl inte vara Du, käre
medlem, som flyttar kulorna för att de hamnar på ett ställe som
inte passar. Vid tävlingsdagar skulle detta rubriceras som fusk

hittills ca tusen flera än under hela

fortsättning_
än nu. Vissa

I'UTIER;
på, sammn

boll!

l'llddr ir de ri'levorv då mor akulle lära ein dotter
66ds, llgå mat och diika.
I lamiljen Kru* i Hehingboeg exempclvir, är
huvudälmel golf.
I *År bekräfhrlc råväl "lårariman" som "r'leven"
all le-klionerns genomförtr med .lörsla noggrunnheri Ärets rilimäBlarr heter lrene och Erg Kruse af
Underbar rger (f,h vilka
åranBem.n8l Fanläsnskl trelhBa

Mor ch dolter om enma tull
må$e varå upplagt lor konrro-

Nybyggt klubbhus och några hål nyöppnade för året nr 12-16. Banan var myck-

der från Djursholm (84), och Stina och
Fanny Sunesson från Karlshamn (87)

et smal.

spela.

Vi spelade in oss i vanlig ordning. Vi
spelade inget bra, slog bort 1 boll. Ett

par. Efter

par vi pratade med hade slagit bort 8 bol-

enkel
t ex att
dröjsmål.

många bekanta ansikten.
Vår starttid nästa dag 10.10 var bra.

are spel är

boll utan

att diskutera och skriva score före nästa ut-

lar.
På kvällen bjöd Ljungby Kommun på
middag, mycket gott och trevligt. Vi såg

I

vår boll skulle Sofia och Barbro Grönberg spela, Sofia spelar i Landslaget. De

andra paret var från Västervik, Ann
Kristin och Gerd Larsson, som vi inte
kände.

Jag skulle slå ut på

Antalet spelare idag - medlemmar
och gäster - är så stbrt att vi sällan

sked.
4

l:an, damm till

vänster och skog till höger. Lyckades få
en bra drive. Vi började med par. Efter
t hål hade vi 41 slag. Bästa resultatet var
35. Efter 18 hål hade vi 82 slag. Vilken
glädje när vi såg att vi låg först på resultattavlan! Ingen efter oss kom den dagen
in på bättre resultat.

Nästa dag fick

gäller i Khrbben. Fråga våra pigga
.damer i kansliet, de vet alltiil -bE-

lillq drekt efrer klockan l7 c
6tut2a 3t eller l2a ll

Rrnq
teleton

IWOF*OCH

ingen på vår bana
långsamt spel. Vi
på över fem timmar. Det är oacceptabelt!

En

Fö
en

SMAIÅT{NINGEN

vi

gå

i

ledarboll. Kl

Vi började med birdie, bogey, birdie,
t häl37 slag och då ledde vi

med 8 slag. Jag blev nervös och spelade
sämre, vi tappade 4 slag. När jag satt sista putten var jag lycklig. Många rusade
fram och gratulerade. Det var synd om
Fanny, hon hade sin putt kvar.
Sedan blev vi fotograferade och intervjuade av Svensk Golf och Smålänningen.
Vi blev alltså 1:a, 2'.a,3:a, precis samma ordning vi hade efter 18 håI.
Det var den roligaste golfdagen jag varit med om.
Från det fina prisbordet valde Eva och
jag duntäcke med kudde. Damkommittdn hade ordnat ett mycket fint prisbord.
Eva höll tacktalet.
När vi sedan kom hem fick vi telefonsamtal, kort och telegram från våravänner. Ett varmt tack till alla på vår golf-

klubb som gratulerat.

10.30 skulle vi starta så vi kunde sova ut
och äta frukost i lugn och ro. Vi bodde på

Iröne Kruuse af Verchou

ett Herrgårdshotell 1 1/2 mil från golfbanan. Lugnt och behagligt.
I vår boll skulle Ulla och Malin Lean-

Drivern tackar för reportaget och gratulerar till den fina prestationen.

LJ-TRYCK AB
PL 5960, 253 72 Helsingborg, Telefon 042-221116

Stenströms
slaget
Samtidigt som det var dags att stoppa in vinterklöderna och
sommaren inträdde den 19 mai, stod slaget om Stenströms

Resultaten var dock något sämre än

För den
lcvalitetsmedvetna
och
prismedvetne
trycksaksbeställaren

undertecknad hade väntat, om vi
bortser från dessa fantastiska juniorer (hur ska man kunna det? reds
anm) och även vissa seniorer som
bevisade för oss andra mera lättjefulla att träning lönar sig, om man
ska teckna andelar i prisborden-på
mindre lyckade
orsaken hos banan, vädret eller utrustningen, vilket kan bevisas av att bästa nettoresultat 68 slag presterades av Rune
Albihn, trots att favoritdrivern gav
upp redan på uppvärmningen infor
första ronden.

storleksordningen kräver en, arför
tvä 6 tre man (eller kvinnor givet-

betsinsats om cirka 15-20 timmar

affären. Nämnas kan, att Max redan

kunder på Jimmys skotska hed. Ett
besök h-os Jimmy på Ryas övningsfält är således att rekommendera (ej
betald reklam, reds anm).
Kjell Olsson
Ttivl.ledare

FT'NDERINGAR KRING

vön Bottbono
En uacker lördag i uåras då jag spelade med Birgitta och Åke Johansson samlades ui tre bollar uid,4. tee. Helt naturligt korn ui då in på uår banas svoghet med
tre korthål i början (2., 4,. 6.) och deras beniigenhet att stoppa upp spelet. Detta i
förening rned ordförande Per Eriks ledqre i uår utmcirkta klubbtidning Driuern
gör att j ag

u ill "ka sta ut " några idier s om kans
siittning att förbiittra uår uachra bana.

ke kan me dföra en debatt rne d måI -

övrurrucsrÄtt

Vad vinner vi nu på detta?
- Låt nuvarande 17. håIet bli hål I
18.
hålet
hål
2
Låt
nuvarande
bli
OVi får lugn och ro då vi gör ftirsta ut- Låt nuvarande 1, hålet bli hål 3
och slipper åskådare. Detta är
- FöIjande håI kommer sedan i nuva- slaget
skönt frir framftir allt nybörjare som
rande ordningsfriljd.

Vad medför nu detta?
På utrundan frirsvinner nuvarande
8. och 9. hålen som är par 5 och 4 och
nuvarande 17. och 18. hålen tillkommer som bådaär par 4. Vi "fattas" allt-

kunna å på nuvarande 7. hålet genom att
göra det till ett par 5 håI. Detta skulle
kunna ske genom attflytta tee bakåt
mot tee på hål 15. Tyvärr får man offra
tre stora och två små popplar mellan
nuvarande 7. och 15. hålen. Slänten
där popplarna står skulle hyvlas av
fram till det knotiga trädet som står i
jämnhöjd med den frirsta igenlagda
bunkern på nuvarande 7. hålet. Nya
träd kan lämpligen planteras mellan
så ett slag. Detta slaget skulle vi

det nya 9. hålets och det gamla 15. hå-

lets fairways.

På inrundan har vi nu ett slag fcir
mycket. Detta "plockar" vi bort på nuvarande 11. hålet som blir nytt hål 13
genom att göra det till ett par 4. Vi fiyttar fram tee och flyttar green bakåt.
8

vi alla en gång varit.
OVi kan öva puttning, som de flesta av
oss behöver, på puttningsgreen vid
nuvarande 18. hålet i väntan på vår
tur ait gå ut.
OVi bör ha fått ett bättre "fl5rt" på banan innan vi kommer fram till de
ftirsta korthålen.
OVi får bättre frirhållande vid nuvarande 7. hålet som är blint vid utslaget. Den klangfattiga stången hörs
dåligt de gånger den används. Synd
att någon slog sönder den trevliga
klockan Gunnar Ljungberg hade
skänkt.
OVill man gå av efter t hål ligger det
bättre till att gå av efter nuvarande
7. hålet.
ONuvarande 11. hålet är mest långt
och anses av många av oss som tråkigt. Genom att flytta fram tee får vi
medelgolfare det lite svårare då vi
lättare når dammen och trädbuskridån med utslaget, och får ett
nytt argument varfrir scoren inte
blev såbra.

'- 6

----
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-:
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OGenom att flytta tillbaka nuvarande
11. green mihskar vi risken ftir de
so- kommer in mot green från att få

frfrlupna bollar från nuvarande hål
12. utslag.
ODe lite äldre motionsspelarna som
har det besvärligt med backen uPP
till nuvarande hål 5 kan gå "liten"
rundapå 6 hål i ftiljd utan attbehöva
hoppa in på nuvarande 17. hålet som
de får göra nu.

Lite annat
niir jag nu ändå åir igång.
Vi äi alla jättelyckliga över den nya
vägenfrån
te lyckliga
rande hål
slår ut på hål 2 råkar slå bollen mot
oss. Detta kan undvikas om vi tar bort
lite avnyponbus
ochgåLngstigeno
och väster om 2.

att stå mellan tee och gångstigen innan vi slår ut på nuvarande hål 3 och
rimligtvis vara ur riskzonen ftir ftirlupna bollar.
Jag tror inte att det skulle vara bra
med en trädridå som skYdd mellan
gångstigen och fairway p4 håI e. T"iä"ttia*lat ttog inte upp så många bollar som man tror. Vi har alla erfarenhet av att träden vid nuvarande hål 6

tyvärr inte stoppar tillräckligt

med

bollar. Däremot finns det risk att trä-

inte vackert men säkerheten bör komma i frirsta

hand'

weste Eriksson

Young ladies and Gentlemen ouet 55
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Som förut meddelats har förra årets

Men ännu återstår 10 tävlingsom-

Gentlemannagolf utvidgats att omfatta även Ladies. Ett halvår har nu
awerkats av årets Ladies and Gentlemannagolf och det kan vara på sin
plats att redovisa något från denna
verksamhet.
Varje vecka spelas en tävling, som
i sig är ett avslutat kapitel där de sex
bästa erhåller poäng efter en skala
frän7 för första placering och därefter 5, 4,3,2 och 1. Dessutom premieras alla, som deltagit i en veckotävling med 1 poäng. Veckotävlingarnas resultat lägges därefter samman i en årstävling där Arne Bowall
leder i skrivande stund med 32 poäng. Gösta Sandberg är tvåa med27
poäng, Gunnar Samuelsson trea
med27 poäng även han, Astrid Molin är fyra med 22 poäng, Astrid
Höckne ligger femma med 19 poäng
och Inga Arvidsson är sexa med 18

gångar och mycket kan hända under
tiden fram till årsavslutningen den 4

poäng.

I

Birdieligan leder Rolf

Sundström med tre birdies tätt följd
av Clifford Yngr6n med två birdies.
Sedan följer tolv spelare med vardera L poäng.

okt.
Fredagen den 9 aug spelar vi på
Golfbanan i Viken med start redan
kl 09.00 och gemensam lunch på
Hamnkrogen där vi förrättar prisutdelning

till

den dagens vinnare.

medlemmar i Rya Golfklubb, som fyllt 55 år kan vara med i
denna tävlingsform. Låghandikappade och icke handikappsatta äger
rätt deltaga. Enda villkoret är att infinna sig senast en kvart före utsatt
starttid (som är varje fredag kl 13.00
med undantag för den 9/8) samt erlägger stipulerade avgifter. Dessa är
dels en årsavgift ä kr 20:- och dels
en tävlingsavgift kr 10:-. De tvä eller
tre bästa erhåller ett presentkort i
priser samt poäng enligt ovan. Vid
årsavslutningen delas dessutom priser ut till deltagarna efter de sammanlagda prestationerna under

Alla

året.
Bengt Arvidsson

n

Inga Maria Andersson
mottager Electas pris
av Maret Remmelgas

Från röd tee
Det var med en viss oro jag såg fram
mot årets damgolf. Hur skulle vi klara oss utan Christinas säkra ledning?
Nu inser man plötsligt att halva säsongen redan är awerkad och att det
mesta har gått över forväntan.
Till och med Ryas Nationella
Damdagar, som jag hade mardrömmar om flera veckor i förväg, blev
mycket lyckade, tack och lov utan
några incidenter eller regeltolkningar. Inte mindre än 196 damer spelade singeltävlingen och 216 onsdagens foursome. Att vädret inte var
det bästa slog inte ner damernas humör i synnerhet som vi kunde bjuda
på en vältrimmad bana och ett magnifikt prisbord. Tack än en gång alla
sponsorer!
Den 14 maj spelades vår traditionella match mot Båstad på Båstad,
som våra duktiga damer vann övertygande. Båstaddamerna är bjudna
på revansch på Rya den27 augusti.
Något så sällsynt som ett HIO nosgolfen
terade

Ingrid
naiko

såg sin

ehålet.

rid!
Förra årets jubileumsdag for damerna med spel 36 håI, lunch och
middag blev så populär att den i år
döptes till Stora Damdagen, ett arrangemang som förhoppningsvis har
kommit för att stanna. Bland attrak-

tionerna kan nämnas invigning av
den nya toaletten på L0:an samt en
fångdräkt som väckte
et. (DK kan tyvärr inte
av detta besök.)
Sonia Sundström hade prickat in

t2

både storformen och sin födelsedag
och vann överlägset A-klassen på 44

poäng. OBS! från ordinarie röd tee.
Ingrid Björnör, som vann B-klassen, fyllde visserligen inte år, men
det kanske kändes så med ett resultat på 45 poäng. C-klassen vanns av
Mona Wallmark, 41 p, och D-klassen av Elisabeth Hero, 36 p.
Till eftermiddagens greensome
hade vi ordnat med fri dropp ur alla
bunkrar, vilket blev mycket uppskattat, provisorisk green på udden i
12:ans damm (mindre uppskattat??)
samt 2 flaggor pä17:e green. Något
av julafton hade paret Karin Kullander och undertecknad som vann
med hela 50 poäng. Även andrapris-

tagarna Marianne Engberg/TVlona
Lindborg gjorde en förnämlig insats
med resultatet 46 p.
Med sådana resultat kan man börja överväga om inte damerna nästa

Stora Damdag skall spela från vit
tee !!

Kvä
st
kunde

hög

ts

under
som alla
åndenna

minnesvärda sommardag.

Den 16 juli spelades vår traditionella tävling mot helsingörsdamerna, en lagtävling där de L0 bästa resultaten räknades. Rya, som ju hade
hemmabana, avgicli med segern.
329 p mot Helsingörs 312.
Som avslutning på säsongens försa
del spelades den23l7 om Esteö Lau-

der Electas Vandringspris. Mycket
populär segrare blev Inga Maja Andersson på 68 slag netto.
Maret Remmelgas

Premiörbesökare

Lagom till start
dök dom upp. Eller rättare sagt, dök
dom ner. Per helikopter. Så visst var
det en spektakulärt entr6, som herrarna Ove Sellberg, Krister Kinell
och Magnus Persson stod för. Direkt
från Kastrup kom dom efter att strax
innan ha landat med planet från
England. Det var klart fcir "Team
SAAB Show".
Sellberg var trögast i starten med
en 76-runda. knappt slagen av Kinell
pä 75. medan Persson rivstartade
då vi alla

vår egen
ig runt på

Redan andra dagen
visade emellertid Sellberg, att han
tänkte vara med i leken och tog tillbaka 5 av dom 6 slag som Persson
ledde med mot honom. Aven Kinell
knapade in lite med sina 71. JohnJohn fick 73 och behöll därmed ledningen efter andra dagen. Men det
var tätt. Andraplatsen delades av
Per-Arne Brostedt och Peter Dahlberg på 1,42, endast ett slag före
Magnus Persson. Pä7441åg tre man,
Ove Sellberg, Anders Starkman,
som båda hade 68 på andra varvet
och Ulf Rohden från Karlstad.

dagens spel

att
Sel
bel

dom flesta, att Persson
. Hans 67 slag betYdde,

ll

och

ch nu
första
olatserna. P-A Brostedt halkade
med sina 77 ner och var infor sista
ronden hela 9 slag efter ledaren.
Närmast efter dom tre i SAAB-

68, vilmycket fin spurt
n. Vår
ket gav honom
.pro på
förre Rya-junior
Söderåsen, Peter Bäckbom blev
femma och hade faktiskt den jämnaste scoren av samtliga 73, 72, 73,
71.

d den äran. John-John
e plats (eller delad 9:a)
an Remmelgas, liksom

gänge
var

fe

samt
Rasmussen pä217.

Peter Svallin kom på delad L9:e
plats; 295. Olle Dahlgren hade 300

Avslutningsronden
blev närmåst katastrofal för Magnus
Persson (om man nu kan kalla det
för katstrof att bli trea). Han föll ner
till tredjeplatsen med en 75-runda,
medan Ove Sellberg avslutade med

och blev 39:a.

Resultat:

OveSellberg
KristerKinell

1.
2.
3. Magnus Persson
4. Per-ArneBrostedt

ViGK
ViGK

'75776871285
6974 67 75285
707277 68287

PeterBäckbom

SåGK

73727377289

5.

LG
LaGK

76 68 69 68 281

Starkman MaGK 76687372289
69737374289
7. Peter Dahlberg FGK
8. Johan Ryström KoGK 73737668290
6. Anders
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SIDORNA

Ja, så är då alla våra unga golfare
igång med sina tävlingar.
För våra juniorer skulle det börjat
med Juniorserien uppe i Mölle, men
när vårt lag kom på plats låg dimman
som i Lritzen så starten fick uppskjutas. När klockan var 1.2 och ingen
bättring syntes blev omgången uppskjuten. För vår del var det ett lyckat
besked, då vi inte kunde ställa upp
med vårt bästa lag, för att en del var
upptagna av annat spel. Nästa om-

över 13 år. I Knatte-ligan är där ca
15 st som slagits om de åtråvärda
platserna inför varje match.
. ..Spelomgången i Perstorp spelades
i ösregn men ingen utav våra spelare
klagade. Men så vann man också
och då går det alltid lättare att spela.
Från omgången i Hässleholm kan
rapporteras att mygg och andra
otäcka djur var på sitt allra värsta
humör och höll på att äta upp våra
spelare som inte var utrustade med

gång spelades på Rya och här kunde

sgm
den

vi inte heller komma med vårt bästa
lag, då denna omgång kolliderade
med PLM. Men det lyckades i alla
fall för Lars Ekolin och hans gäng att
vinna, så nu leder vi serien. Nästa
omgång gar uppe i Halmstad den 1718.

Det blir ingen lätt uppgift, men där
är ingen annan stortävling så den
omgången skall vi kunna mönstra
vårt uåsta lag, vilket är det samma
som laget som spelar i div 2.
I den nya serien som ersatte Foursome-ligan och heter Singel-ligan
och spelas som matchspel har Tord
Bergsten matchat fram våra minio-

rer till slutspelet som skall spelas på
Barsebäck.
Där har varit ca 20 miniorer som
har slagits om de 4 pojk- och flickplatserna infrir varje omgång.
Det visar att vi har en fin bredd på
våra miniorer samt att de är duktiga
på att spela match. Även i Knatte-Iigan har det gått bra. Där har vår coach Gunilla Kristiansson matchat
fram våra knattar till en slutspel-det
plats. Även i denna serie är
matchspel. Här består laget av 3 pojkar och 1 flicka och ingen får vara

m.yggsPray
våra unga
omgången

dom
dit för att övningsspela,
I femklubbsserien ligger vi på delad fcirsta plats när en omgång återstår att spela på Vasatorp.
Fina resultat har också uppnåts på
andra tävlingar. Se bara i prislistorna. T ex Arguskannan.
Det syns -lltså att träning ger resultat. Tyvärr så har ju Rya inga direkt bra träningsmöjligheter och det
är ju bara att beklaga. Vi får därför
hoppas att det blir bättre i framtiden.

Från Colgate Cup kan rapporteras att utav de 5 flickor som i år gick
vidare till Regionsfinal så var det ba-

ra Emma Månsson som lyckades ta
sig till Final. Det är andra året som
Emma kommer att spela i finalen.
Denna spelas uppe i Gävle och vi
ftgppu, att det skall gå bra fcir henne
I ar.

Ry as Int e rnatio ne ll a I unio rtäv lin g
vanns i år utav ett par från Lunds Gk

nämligen Anders Bensryd och Lars
I42 slag.2:a blev Gröndahl och Kofoed från Sölleröds Gk i

Jönsson pä

Danmark. Bästa Rya par blev Mats
Nilsson tillsammans med Christoffer
Stone från Amerika. De slutade på
en 5:e plats på 145 slag. Vi tackar
sponso-erna för fina priser.
Från T\/ och Minicupen återstår
2 omgångar och att redan nu se vem
som kommer att stå som slutsegrare
är inte möjligt. Klart är att de som

spelat i minicupen har gjort bra ifrån
sig, då många utav dom fått både
officiellt och klubb-hcp.

Inför slutspelet

i

Singel-ligan på

Barsebäck skall så många som möjligt åka dit för att övningsspela.
Försi därefter tages laget ut. Men till
detta fordras också pengar och miniorerna löste problemet genom att
föreslå en tävling för seniorerna (där
dom inte själva kan delta). Det blev
närmast hål på L6:e och forsta tävlingen blev Johnnie Walker Cup och
därefter SFL:s äkta make tävling.
Att våra juniorer skall spela med
och d ltaga i utbytet med andra

klubbar är ju helt självklart. Detta

medför då också att vi måste ha ett
antal hemmamatcher. Som alla säkert känner till så är måndagen juniorernas dag och vi försöker att i
största utsträckning förlägga våra
hemma-omgångar till denna dag.
Det kan tyvärr bli så att detta inte
alltid går och då måste annan dag
tillgripas. Tyvärr blir det då en viss
irritation bland vår'a medlemmar
som går ut över receptionen och den

ansvarige knatte-ledaren. Det startförbud som brukar behövas är i regel
inte på mer än högst 1 712 timme,
och det borde inte behöva förorsaka
så mycket irritation.
Vad som annars är kvar för våra
juniorer i år är utbytet med Helsingör
samt mot Kevinge. Helsingörsmatchen är ännu inte bestämd, då danskarna har haft ett digert tävlingsprogram, men där tycks bli en lucka
någon gång i slutet av augusti.
Stockholmarna kommer ner vecka
41 och då avgörs den prestige-fyllda
kampen.
Carl-Johan
t7
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GOLGATE GUP

I

KLUBB.KVAL
J

Colgate Cup hade klubbkval på Rya i juni månad med 70 startande
ungdomar från klubben i ett blåsigt och kallt sommarväder. Trots
det dåliga vädret spelade ungdomarna en fin golf med många bra
resultat.

För att kora en andrapris-tagare i
äldsta pojkklassen 15-16 år, där

Dick Palmdr vann pä82, fick Nicklas
Persson och Christian Lindblad spela ett omspelshåI. där Christian avgick med segern. Nämnas bör dock,
att Nicklas ledde klart efter 16 häI, då
han var endast 5 över par,'men det
katastrofala 17:e hälet med svår
blåst, gjorde att han slutade p_å 83
brutto, samma som Christian. Aven
i fjol spelade dessa två ynglingar
sudden death men då blev Nicklas
segraren.
Cecilia Laurin vann över Eva Kruuse med 5 slag, men båda gick dock
vidare. I klass 3 pojkar, segrade Patrik Bäckbom pä 57 poäng och tvåa

blev Brian Pedersen pä 52. Malin
Ström vann i klass 3 flickor, pä 32
poäng och Secilia Bengtsson blev
tvåa på 29 poäng.

Klass 2 pojkar, vanns av Johan
Kristiansson på 45 poäng och Henrik Engert blev tvåa på 38, medan
flickornas kamp i klass 2 gicktill Caroline Henckel, som vann pä 47 poäng fore Charlotte Liljenström på
31.

Den yngsta klassen av pojkar spet hål och vinnare här
blev Nicklas Sternheden med 17 poäng och Martin Nilsson god tvåa
likaledes 17, dock lite sämre på dom

lade endast
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3 sista hålen.

Våra yngsta flickor blir fler och
fler och det är fantastiskt att se skill-

andra klubbar den27 juni.

GRUPP.KVAL
27 |uni. Bra golfuäder. Som vanligt
är det ungefär samma uirgdomar
man träffar år från år från dom olika
klubbarna, tills dom har fylit 76 är,
varefter Colgate Cup är slutspelat
för deras del, men förhoppningsvis
får man träffa dom i andra tävlingssammanhang.

Tyvärr hade inte våra representanter sin bästa dag och det var endast flickorna som gick vidare till
Regionsfinalen på Perstorp den 24
juli. Dom som kvalificerade sig var
Eva Kruuse, Cecilia Laurin, Caroline Henckel, Emma Månsson och
Jessica Malmqvist. Vi önska dessa
lycka till och refererar vidare i nästa
nummer av Drivern, om någon går
till Riksfinalen, där ju Rya brukar
ha några ungdomar med. Jun.kom.
Lilian Persson

Golflägret på Lillavik
Ja, så var det då tid f<ir oss miniorer att

Tapeter
Färg

Mattor
Badrumsdetaljer
När du ska hyra:
Laft

Jordfräs
Gräsmatteluftare
Mattvättare
Golvslip

Högtryckstvätt
Mattsvets
Välkommen till
Ängelholmsvägen 27

Tel. 126060

- 517

Kl. 08.00 seryerades så en bastant frukost med ägg, te, kaffe, flingor, bröd, fil,

till golflägret i Lilla Vik.
De yngre miniorerna (10-14 år) åkte
först (söndag-tisdagkväll) och därefter
kom vi äldre dit. De flesta var 15 år. Vi
var 17 stycken varav 2 var tjejer.
När vi kom på tisdagskvällen valde vi

m.m. När vi ätit delades vi
per. Crupp I fick träning
Miiller mellan 9-10. Under

forst ut rum och kollade in själva huset.
Så snart detta var gjort gick en del ut och
spelade golf medan andra gick till poolen. Kl. 24.00 skulle det vara tyst i båda
husen. Lilian och Mona låg i 6-bäddstugan tillsammans med 4 relativt lugna killar, medan Marie och jag låg i 10-bäddssstugan tillsammans med 8 killar. I vårt
hus blev det ej tyst fcirrän kl. 02.00, och
då hade Lilian varit inne och sagt till oss
redan2 ggr.När Lilian låg och hörde på
allt väsen man forde i vårt hus, sov Mona

äta köttbullar med potatis och sås.
Därefter skulle vi då ut och spela. Vi spelade 18 håls poängbogey. Lilla Vik är en

resa

När du ska välja:
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som en stock.På onsdag morgon väcktes

alla kl. 07.00 för att vi skulle ut och
springa. Jag vill inte påstå att jag sprang,

jag var ju tvungen att hålla Marie, som
hade en spricka i foten, sällskap.

grupp 2 bada, sola, m.m. Därefter

så

jättejobbig bana så jag trodde jag skulle
tuppa av efter de forsta t hålen. Den dagen vann Marie med 38 p och jag kom
2:a med samma resultat fast hon var 1 p
bättre på inrundan. Flickornas dag med
andra ord! Efter lS:hålsrundan gick vi in
och åt kvällsmat: prinskorv med potatismos, och glass till efterrätt! På kvällen
satt vi och såg på Masters. De flesta somnade vid 11-tiden, så den kvällen trorjag

Atgus-Kannan
En srön och välansad bana mötte de
I37"spelarna lördagen den20 iuli' då
vi skulle kämpa om Argus,-Kannan.
Vädret var id'ealiskt ur golfsynpunkt
då vi hade allt utom snö.
och mer attrake 41

sPelare från

ket vi ska betrakt"
':lx"il'"i*.*,
och våra tävgott betyg åt vår bana
lingar.
ar blivit ett beÄrgus
över mer
vlingar
d
erepp,
nskar för medelän is na
golfarna. Denna 54 håls poängpogey
är stödd och namngiven av Argrls,
som i sin reklam e[iPerar våra damer "dag och natt". Eftersom endast 7 dimer anmält sig, förstår jag
att reklambudskapet riktar sig till
oss herrar.
Första dagen sorterades de 60 bäs-

att Lilian var nöjd med oss.

Torsdagen började med en 18:håls

foursome. Själv spelade jag med dagens
hjälte Christian Lindblad, som giorde
fiIO pa 3:dje hålet. Vi fick 5 poäng för
det, men det hjälpte tyvärr ej för vi blev
näst sist med 36 poäng. 1:a blev Marie
"igen" och Niklas med 48 poäng. När vi
hade ätit en god lunch så åkte jag, Lilian,
Marie och Mona till Simrishamn for att
köpa champagne. 5 flaskor gick det åt.
Vi köpte även fullt med chips och godis.
Så på kvällen hade vi då champagnefest
för Linblad. Alla vräkte i sig utav chipsen, och champagnen gick åt den också.

Den kvällen var vi lite Pratiga och
stimmiga igen, men det var ju faktiskt
sista kvällen. Sista dagen spelade 6 av oss
22

ta ut (till min egen stora besvikelse).
Trots vädret behövdes det 33 Poäng
fcir att få spela vidare, även om de fyra bästa 32-orna kom med. En klar
ledning tog den semestertränade
Hans W Eriksson med 43 p. Andra
dagen inleddes med flera skrällron-

dei. Hans W Eriksson fortsatte sitt

fina spel och presterade nu 44 p och
P O Dahlman tangerade banrekordet från vit tee på 67 slag, vilket gav
honom 42poäng.
Slutronclen saknade inte dramatik, då av resultatlistorna att döma

Buhr-språket
Hej på Er golfspelare (och vi andra
som tror vi kan).
Nu är det snart dax för skolan igen
och då kan man ju tänka sig att börja
med en vits:
Röst från köket: Skynda dig Jo-

han det är bråttom med frukosten
om du skall hinna i tid till skolan.
Röst från ovanvåningen: Jag vill
inte gä till skolan har ingen lust, ge
mig2 goda skäl varfor jag skulle gå

ligger på framsidan av klubbhuset.
Jag hade ofcjrskämdheten att ligga i
bunkern och därmed sprätta sand på
helgedomen. Men banan var fin.
Avslutningsvis en liten vits (inte riktigt rumsren kanske).
En man visar en liten fyrkantig låda for sin nyblivna hustru och talar
om för henne att den lådan får hon
absolut inte under
ndigheter röra eller öp
n går
och en dag "råkar'
städning komma åt låset på lådan så att

till skolan?

Röst från köket: Jo, för det forsta
är du 55 år gammal och for det andra

ex avancerade ordentligt genom var
sin 42-poängsrond.

Ett som vanligt fullsatt klubbhus

kunde med beundran

(och
avundsjuka) bevittna och applådera
utdelningar av priserna från det fullmatade bordet.
Prislista se Resultatbörsen.
KO.

match mot Österlen och resultatet blev
3-3. I vårt lag var det, Niklas, Marie och
Christian R som vann och Fredrik R,
Dick och jag förlorade. De andra spela-

de poängp som även vi i singelligan fick
vara med i. Även denna dag vann Marie,
med 44 p. Marie fullbordade därmed sitt

hat-trick. Efter vi spelat tävling och ätit
så fick vi bada och ha det skönt, vädret

var
de

n så städa-

n återstod

bar

Jagtycker

rit 3 toppen

a

j

n
härmed leda
av detta läger och hoppas att vi får göra
om detta lägret även nästa år!

TACK!

/.S.

är du skolans rektor. Hoppsan.
Från det ena till det andra, hur har
ni haft det i sommar, bra golf fcirstås ,
emellanåt i alla fall, eller hur?
Vi damer får vara glada att vi blir
insläppta på RYA (dåligt skämt).
Det finns nämligen klubbar, där
man inte blir det, fast inte i Sverige
forstås. Men i Skottland på bl a Royal

Troon. Damerna fär inte vistas i
klubbhuset . och inte framför klubbhuset, kanske bakom, det glömde
jag fråga om. Spela får man bara göra vissa dagar i veckan (det finns en

bana till vid sidan om). Damerna
har, hör och häpna, byggt ett eget
klubbhus dit inga herrar äger tillträde alls, det ni. Hur orkar man hålla
på så. Får väl skylla på dom gamla
golftraditionerna (läs stofilerna)
som vid det här laget är mer än moss-

belagda. Herrarna får bara komma
in med slips och kavaj. Glömde fråga om det finns en dirty-bar i någon
undanskymd vrå någonstans dit man
ev kan snika sig, annars får man väl
ta mackan och ölen och sätta sig på
en trappa som leder upp till det heligaste och vänta ut sin man. L8:e green

otrogen under alla dessa år. Ja, sä-

wedgen om halsen på honom.
Och så en sak till, glöm inte lägga
papper och dyl i papperskorgarna.
Jag tycker vi skall hålla så snyggt på
RYA att vi blir den "renaste" klubben i Skåne.
LYcka tirr med n"'fr*l?fr;ri

Burh

BANPERSONALEN
har gjort ett fint jobb på banan, trots
hög spelfrekvens. Vi måste även ifortsättningen ge dem arbetsmöjligheter,
om den fina konditionen skall kunna
bibehållas. Styrelsen vädjar därför till
medlemmarna om förståelse och
hänsyn till banpersonalens arbete på
banan.
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Från elitserien
Äntligen - eliten har vaknat!
Efter en lång och hård vinterträning under Jimmys ledning kom vi ut bättre rus-

tade
linge
han

i första tävRYA till. Jo-

rraskande en
tävling som avgjordes i snöblandat-regn
och blåst. En, efter vårt sätt att se det, bidragande orsak till segern var lånet av J.
Sandbergs (fick inte spela) slitna och
k nappast nytvättade turmössa.
Söger blev det i alla fall och med Mats
Nilsson, som ledde ett tag, pä en meriterande nionde plats.
Omega

Nästi tävling var Omega-slaget som går
av stapeln på vår egen hemmabana. Som

traditionen bjuder var vädret inte det allra bästa, men tydligen inte tillräckligt
dåligt för att få vära spelare att falla ur
ramän. Paret Remmelgas/Nilsson belade fjärde platsen, medan Sandberg/Frölander blev sexa efter att varit i ledning,
men tappat tre slag Pä17:e.
Gamlå strävsamma Paret Dalhgren/
Jagaeus snackade som vanligt mest och
bäit innan start men fick till slut se sig

slagna av ovan nämnda RYA-par. Lättförtj änta pengar Dahlgren/Jagaeus I

Hennes & Mauritz
När vi åkte till Kristianstad så gjorde vi

det
själ
att

och med e

största de
verkas i RYAs tecken.

Vivecka Hoff vann damklassen tre
slag fore Liselotte Neumann. Också
herrklassen såg länge ut att få en RYAspelare som segrare. Men M. Nilsson
24

Tylösand till Båstad
På Tylösands långa och svåra bana fick

killarna något att tänka på. Medan Viveca gick på i ullstrumporna och inkasserade sin andra raka seger, med överlägsna femton slag, hade killarna problem att hålla bollen i spel. Man vinner
inga tävlingar genom att slå längst men
snedast. Detta till trots hade vi tre man
bland de femton bästa.
Guldpokalen som går av staPeln På
Båstad var i år ett s k EM-test. Härför
hade hela landslagstruppen samlats för
att mäta krafterna inbördes. Nu skulle
det visa sig att en RYA-kille var nära att
stjälpa förbundskapten Wirhedens alla
förhandstips. För vem kunde väl ana att
M. Frölander skulle leda efter 54 spelade
hål och bli slagen först på de sista hålen.
Frölander placerade sig som fyra med
enbart landslagsspelare framför sig i resultatlistan.

Elitserien

- Div II

Inför seriespelet på Rommeleåsens golf-

se

vi

oss noggrannt och
försökte att inte lämna nägot åt slumpen. Banan övningsspelades i två omgångar, 36+18 håI. Vi kartlade greener
och fairways samt diskuterade spelstrategi in i det sista. Det var med ett härligt

bana förberedde

Det skulle

tåppade slag på de sista hålen och fick

sig slagen med ett slag. Andra platsen
följdes dock upp av J. Grant och M. Frölander med placeringarna tia resp. elva.
Att eliten gör god reklam för klubben
kan symboliseras av en äldre dams kommentar vid prisutdelningen, - "så många
duktiga spelare RYA har" DE NII

själförtroende och laganda
iväg.

vi gav oss

Jag menade att om vi snittade 75 slag
' per runda så skulle vi vara i ledning infcir

sista omgången. Att mina teorier höll
måttet skull snart visa sig. Första singelomgången var frir våran del inte mycket att hänga i granen. Inte något direkt

dåligt resultat men långt ifrån bra. Ingen
av killarna lyckades komma in på eller
under par och, efter vårt sätt att se det är
det på tok fcir dåligt. Den påföljande
foursomen såg ett tag ut att kunna reparera resultatet men efter en socket och lite andra konstigheter försvann även den
möjligheten. Det var inte direkt några

glada miner i omklädningsrummet den
kvällen. Vi var dock överens om att ta
oss i kragen till nästa dag.

Under sista singelomgången handlade
det nästan enbart om RYA. John inledde med att spela runt på 70 slag, två under par. Mats fortsatte med en 72 runda
tätt följd av Janne med 73. Till sist kom
Peter in med 77 efter att han haft något
av det värsta motflyt jag sett på greenerna.

Slutresultatet blev samm anlagda 7 49
slag och därmed leder vi med 6 slag över
tvåan som är Båstad. För övrigt kommer
nästa omgång att spelas just på Båstad.
Där kommer det alltså att avgöras om vi
nästa år skall tillhöra högsta divisionen.

Landslagsuppdrag

Medan vi uppehöll oss med seriespelet
var Johan Remmelgas uttagen för lands-

i Portugal. I skrivande
stund håller han ånyo på att packa väskan. Denna gången skall han representera kontinentlaget i en match mot Storlagsuppdrag

brittanien. Tävlingarna kommer att

gå

av stapeln i Edinburgh, Skottland.

Nu är det inte bara Johan som åker
iväg för förbundets räkning utan också
M. Nilsson får packa sin väska. Efter
Swedish International bär det åstad till
"de tusen sjöarnas land", Finland. Men
dessa bådas vidare öden och äventyr får
jag säkert chansen att berätta om i ett annant nummer.
J.Borg
ass.coach
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Från sekreteraren
lnformationstavlan

vid tävlingsboden har uppsatts för
att underrätta medlemmarna om
Banan

Scorekorten

är dyra - 41 öre per styck. Använd
dem endast fcir sift ändämå|.

Planerade arbeten som påverkar
spelet
Startft)rbud

Långsamt spel
lare vid Ryas wide

s1på tav-

6 timmars soel.

lngangs-

juti på eftermicidatimmar att komma

es nagon

4

Kansli
Gällande öppettider anges

Nytt kösystem
I stället för bollränna användes

nummertablå.
1. Tag en nummerlapp i remshållaren i korridoren och skriv Ditt
namn och antal spelare på kontrollistan på kanslidisken-. Sedan
kan Du i lugn och ro invänta Din
tur. Du har tablå i matsalen, korridoren och vid gaveln mot ettans
tee.
2. När Ditt nummer visas, går Du
till tee och trycker på väg d=it fram
nästa nummer.
3. Gå i 3- eller 4-bollar för ökad kapacitet på banan på frekventa tider.
Nummertablån användes tillsvidare utom onsdagar efter kl 12 och
lördagar och söndagar, då starttider
gäller.
Styrelsen hoppas genom nummer-

tablån komma ifråh de friktioner
spelare emellan som förekommit vid

bollrännan.

golfrutin och det blir roligare på ba-

nan'

sekr.

Personal nytt
Vi
me
sin

vit
en fin insats och önskar henne
lycka till med studierna.

Jimmy meddelar:
Bästa tid för klubbreparationer är

sensäsong, t.ex. sept-okt.
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BENSIN
BYGGVAROR

Golfresa till Irland
om att pröva golfbanorna på
r Lingus fvb Dublin. Vi k6m dit

ru3
Banorna hade ca 20 m bred fair_
många blinda utslag. Vita stenar vi-

sade lämplig linje för utslaget.

N
dele
helt

chi ettall_
klubbhus
. God mat

ring fick vi. En äldre
for oss, att klubben

vanliga "Golf Course',. Största sam_
gar.

Vi åkte till Killarney Golf & Fish_
ing Club med 2 st 18-hålsbanor BYGGNADSFIRMA K P. SVENSSON AB, HÄLSOVÄGEN 40
252 42 HELSINGBORG TEL O42 - 12 6-1 1O

sammans med 2 amerikanare oå de
sista hålen. Arne visade sin käpaci28

29

t bana

ut. Även denna bana "Links" med

. Fair-

,

även

ibland
var hålen även här blinda. Banan påatte vi mot Dubmed B&B blev i

ånCork' Rossla-

ir är en badort utanför Wexford.

alltför höga sanddyner och med breda och fina fairways. Torkan var besvärande för banän. FairwaYs och

var
Sprickorna ha
6'.000 m bana
greener

a

och
Trots

en På 3

tim 20 min - rutinerat eller hur?
Vi körde sedan vidare mot Dublin
och kommer dit i värsta rusningen kl
17.30 och skall genom hela stan för
att komma till Malahide -en nordlig
förort i närheten av flygfältet. Arne
klarade detta utan att få varken fotgängare eller cyklister på kofångaren - fantastiskt.

ras intresse fcir denna bana. Klubben grundad 1884.
På lördag har vi fått tid på Malahide GC, en 9-hålsbana som ligger på
en jättestor sandkulle. Nivåskillnaden mellan 1 tee och 5 green uppskattade vi till ca 100 m !! och man
hade en magnifik utsikt. Banan var
helt gräsbevuxen med en hel den
planterade träd och buskar. Banan
var anlagd 1892 av 5 baronen av Malahide, som dven var dess förste
Captain. Banan var säkert ganska
lätt och tråkig vid lugnt väder. Vi hade emellertid ca20 m/sek och då var
det tufft och krävde god kondition.
På söndag gick inte att få någon
starttid på de större banorna, så vi
beslöt oss för sightseeing i Dublin.
Vi tog en dubbeldäckare in för att
vara lösa och lediga. Tyvärr regnade
det hela dagen, så det blev bara ett
par museer, innan vi åkte hem och
samlade oss för sista golfronden -på
The Royal DublinGolf Club. Banan

kallas "links", men har endast små
dyner och sålunda ganska platt. Hela banan är ca 200 m bred och ligger
på en ö. Ena sidan ut och andra in.
Den var tråkig och inte särskilt välskött. Klubben firar sitt 100-årsjubileium i år och anordnar i juni Irish
open med bl a Ballesteros, Langer
och Trevino som aspirerar på prispengarna - 150.000 pund.
När man efteråt försöker summera intrycken är det klubblivet på de
eleganta nästan palatsliknande
klubbhusen som man frapperas av.
Det starkaste intrycket gjorde emellertid de vänliga och tillmötesgående människorna, som alltid var beredda att hjälpa oss. Därför kan vi
rekommendera envar att göra som
vi - åka till "gröna ön".
Matchen med Arne? Han hade
prickat in formtoppen och vann de
flesta av de261, hål vi spelade.
K-EWahlström

N

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

transportaltemativ.

olika sätt.

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB
Sydhamnsgatan

30
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5-251 07

Helsingborg

O42

-

17 90

OO
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Chip and run

söxrcs
M edarb etar e i handicap ko mmittö n.
du intresserad, v-g. ring
Leif Alfredsson, tel042-22 28 76.

Ar

Bästa slcyddet åir en

Nhiskförsdkring

Marknadsförin gskommitt6n

Vi har den!

ffi_,
\\

----=<_--------

ÄltmönnqSranb
Lars Olsson, Peter Ljungqvist
Drottninggatan 62, Helsingborg
Tel. 042118 00 40

"Sarrd wedge, Abdul ,'
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RESULTATBöRSEN

Flaggplacering

14

Som Ni säkert alla märkt finns det nu-

mera en plastkula runt varje flagga.

Denna kula markerar var i djupled hålet

finns på greenen. Detta är framför allt
tillkommet för att man, vilket kan snabba upp spelet en del, lättare skalll kunna

se var på greenen flaggan är placerad.
Då kulan har en förmåga att röra sig vore vi tacksamma om Ni efter avslutat hål
kunde kontrollera att kulan sitter på rätt
ställe.

april "Vårputs"

1.

Kerstin Jonsson/Torsten Ragnartz 41 p
2. Patrik Bäckbom/Peter Henckel 39 p
3. Cecilia Bengtsson/Ulf Jerlebo 39 p
4. Ewa Boltenstern/

5.

Carl-.lohan Plymouth
Kjell-Ake Mårtensson/Olof Zinn

. Mats Nilsson

2. Johan Remmelgas

hålet i framkanten av green: Kulan på
nedre tredjedelan av flaggan

1. Peter Henckel
2. Christian Lindblad

Hålet i bakkanten av green: Kulan på

5. Anders Samuelsson

övre tredjedelan av flaggan

145
149
149
150
153

Klass B (6-15)

Hålet mitt i green: Kulan mitt på flaggan

3. Per Frohlund
4. Jan Olsson

148
149
152
152
152

Klass C (16-24)

1.

Patrik Bäckbom
2. Torsten Ragnartz
3. Mats Jerlebo
4. Alf Maesel
5. Joakim Hero

2. Claes Forslund
3. Jonas Nyström
4. Jan-Erik Bertilsson

HOLE IN ONE

5.

Ap.il

6
21

Sven-Göran Svensson NGKhål nr 2
Ann-MariBrydolf
hål nr 4

1 maj

BörjeSvenssonBokGK hålnr 4

2.

Juni

25 lngridAxelsson
hålnr 6
28 JohanAström
hålnr 2
29 CarstenMagnusson hålnr14
Juli

3

34

Fredrik Ragnartz

154
154

RolfHolmqvist

hål

nr

2

83p

75p
74p
71p
71p

Omegaslaget

1. A. Sörensen/

Helsingör 7574149
U. Nilsson LaGl</LiGK 75 76 151
3. C.
JanssonvcK 7676152
4. M.
emmelgas Rya 7577 152
5. M.
Sandell LaGK 7577 152
J. Rasmussen
P. Jönsson/

Klass A ( -12)

1. Olle Johansson
2. Mikael Friberg
3. Rune Albihn
4. Clifford Yngrön
5. Joakim Boltenstern

143
145
'146
146
147

2. Lars Fredrixon
3. Anne Lindell
4. Claes Forslund
5. Kristina Din6

[-ars Jellnor
Christian Lindblad
Mats Jerlebo

1147 5.
30

199
141
149

Klass D (Juniorer 21-36)
'1

.

Christian Bagnartz

2. Joacim Hero
3. Christian Din6

p
82p

84

82o

juni Midsommaöogey

42O
;= r
4UO
gg

juni Ryas Wide Open

1.

a
z.
o

p i'.

3.
4.
5.

12Op
119 p

45 p

43p

43 p
43 p

42p

tmqvist

-esel

vensson
/Desier

51 p
49 p

X33
44b

N-21 iuli Arguskannan
43 44 32 119 p
33 42 40 115 p
34 39 42 115 p

393440113p
3541 36112p

Presstopp!

Klass C (20-36)

2.

129 p
125 p
121 p

Poängbogey röd tee

1. Patrik Bäckbom
2. Brian Pedersen
3. Sven Backe
4. Rolf Sundström
5. Christian Lindblad

Susanne Sperling
Malin Ström

138

iuli Stora Herrdagen

P s.

19
J/p

Klass B (10-19)

1.

137

7367 140

Brian Pedersen

1. Persson/Bäckbom
2. Nilsson/Bengtsson/Westerlind
3. Bengtsson/Holmqvist/Ragnartz
4. Linander/Bergsten
5. Din6/Sundberg
3

133
135

Greensome röd tee

Klass A (-9)

1. UlfJerlebo
2. Johan Remmelgas
3. lr6ne Kruuse
4. Jan Sandberg
5. Anders Eliasson

69 135
72 139
73 139
70 140
65 141

63 70
69 66
71 66
66 72

1. Rolf Sundström
2. Björn Flinck
3. Arne Olehov
4. Lars Jönsson
5. Joakim Boltenstern

Se artikel sid 14
21

66
67
66
70
76

140 1. LottaBengtssonVtpGK
142 2. Patrik Bäckbom
146 3. Lars Fredrixon
146 4. Ann Mari Buhr

Klass C (Juniorer -20)

1.
2.
3.

1. Tommy Ekman

2. Jan Sandberg
3. Henrik Engberg
4. Johan Henckel
5. Håkan Johansson
Klass B (13-24)

31 mai-2 juni Martini Cup
137
147
147

Klass D (25-36)

1. Christian Ragnartz

Klass A (Seniorer -12)

1. Torsten Ragnartz

Klass A (0-5, gul tee)
'l

2.-23 juni Bor6us Cup

Klass B (Seniorer 13-36)

21 april "Hackers and duffers"

3. Ulf Jerlebo
4. Peter Svallin
5. Jan Sandberg

Rätt ställe är:

38 p
38 p

18-19 maj Stenströmsslaget

46p
43p
4op
39p
38p

Colgate Final
.
Emma Månsson 6:a

Möllepinan
1:a Mats Nilsson
35

