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Ordföranden har ordet
Säsongen ör slut - eller i varje fall nöstan slut - för de flesta av
oss. Men jag vill görna säga " sluta inte för tidigt" . Det blåser lite
ibland, regnar då och då, men banan är fin och hösten är väldigt
vacker på Rya. Du som stöllt undan klubborna, fram med dem
för ett par ronder till. Kom ihåg, att golf ör inte en fråga om
väder - det handlar om kläder för väder.

Låt oss också konstatera att våra
fin säsong. Banan har hela året varit i allra bästa rep
skött sig fint i oliskick. Det tycker medlemmarna, al- ka
aget är tillbaka i
la de som deltagit i våra stora täv- alls
Riksmästarna i
lingar och de många greenfee-gäs- "mor och dotter" kom i år från vår
terna. Roland, vår nye greenkeeper,
lare har
har därigenom presenterat sig på ett
effektivt och mycket positivt sätt for
,iåå."#medlemmarna. Självfallet har han de sätt.
haft god hjälp av hela banskötarePlaneringen fcir nästa säsong är reteamet.
dan i full gång. Det börjar med budDet har varit roligt att notera det
stora antalet aktiviteter på Rya under året. Vi har miniorer, knattar,
juniorer, seniorer, oldboys (yngre
och äldre), veteraner, ladies and dock nämna att huvudinriktningen
gentlemen m m - alla med olika for- för 1986-års styrelsearbete är att vi
mer av organiserade aktiviteter. Det
har varit bransch- och företagsgolf,
stora och små tävlingar, små och
stora "klubbar" i Klubben och så
medlemmarnas eget spel i familjen
och med vänner. Lägg därtill4.739
greenfeegäster (per 85-10-13) som
Det har berättats mig att "forr habesökt Klubben. Det har alltså varit de man festliga årsmöten med stor
"full rulle". Balansomslutningen i middag, dans till orkester och herKlubbens ekonomi är 3 milj kr. rarna hade smoking - det var tider
Verksamheten är sålunda omfattan- det". Jag tror säkert det var festligt
de och administrationsarbetet bety- då och det skall vi ha i år också, dock
dande. Mina styrelsekollegor, kan- utan smoking.
sliet och de olika kommittdrerna har
Boka alltså in fredagen den22noklarat sina uppgifter fint.
vember för Klubbens årsmöte. Vi
Jag tycker vi haft en
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Mera om
banan Jan Sederholm svarar Weste Eriksson
Bäste Weste!
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Det är säkert många som uppskattar
Din omsorg om banan och Dinamotiv för ändringar är högst vällovliga.
Men de förmodade vinsterna är högt
och lätt räknade och motverkas av
en del negativa konsekvener, som
Du inte tänkt på.
Vi har en omvittnat bra bana, som
vi skall vara rädda om. Ingen bana är
dock fullkomlig - även the Old
Course har fcirändrats. Det är emellertid viktigt att man vet varför man

Vi är lyckligt lottade när det gäiler
fri sikt för alla slag - utom över kullen på 7an. Detta kan man inte und-

vika genom att förlänga hålet. Att
flytta tee bak
lle enligt
min mening
lt ospelbart. Hur fö
spel via
15e fairway rakt fram?
Nej då är det bättre att korta hålet

genom att lägga vit tee bakom röd
inne i skogspartiet.

ändrar och bedömmer de spelmässi-

Du menar att 11e hålet är mest

ga följderna.
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Det är sålunda inte sannolikt att
fcirslag till

Ditt

start på 17e inneb
banan. Att tre hål
är och förblir en propp, som inte löses upp om den flyttas längre fram
på ronden. I7e är oc
fcir svårt öppningshå
att alla de som slicar
tycker om skogsbacken på höger sida?

Det är dessutom stor risk for att

spelet känns monotont när hålen går

fram och tillbaka över ett tämligen
öppet fält - från L7 och L8 över 1 och
J.

HILLESHOG
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Att avsluta en bana med ett korthål är ovanligt och olyckligt. 16e hå-

let är ur publiksynpunkt ett farligt
håI. Med hänsyn till matchspel re-

kommenderas att en banas tre sista
hål ligger i klubbhusets närhet.

tee.

.s

l,ä*iilft:-

har alltid
varit 18 håI. Orkar man inte det så

kan man sluta efter 7 - eller efter 9
(det är faktiskt bara 90 meter längre
bort!). Ofta kan man också späla

Inför årsmötet
Snart är golfsäsongen över och på
årsmötet den 22 nov. skall vi träffas
f<ir att diskutera den gångna säsong-

en. Framförallt med den som bakgrund skall vi komma fram till, hur
vi vill ha det på klubben under 1986.
På föredragningslistan för årsmötet finns därför en särskild punkt
"Diskussion". Avsikten är att medlemmarna skall framföra sina åsikter
och intentioner och att styrelsen kan
förverkliga dessa kommande verksamhetsår.

I år hade vi en särskild sammankomst i februari, dit alla kommitt6eledamöter kallats. För 1986 breddas
iddbasen ytterligare.
För fram Dina synpunkter och idöer så konstruktivt som möjligt!!
Styrelsen föreslår utökning av an-

16:e ner. Var i stället tacksamma

att 10:e tee inte ligger

i

för

frestande
närhet av klubbhuset. De som har

varit söderöver vet hur det nästan
alltid blir kollisioner och näst intill

slagsmål när man spelat t håI.
Tyvärr måste jag alltså konstatera
att Dina förslag till ändringar av banan inte kommer att få avsedd verkan. Men hur skall man då lösa frå-

gorna om långsamt spel och trängsel?

Om alla kunde spela fortare så blir
det automatiskt bättre plats på banan. Nu kan ju inte alla spela lika
fort eftersom alla inte är lika duktiga. Men man kan minska skillnaderna.
6

Man kan t ex planera sitt spel bättre genom att vara färdig att slå när
det är ens tur och genom att placera
sin vagn pä rätt ställe vid greenen.
Man kan visa sitt golfuett genom
att släppa igenom bakomvarande
snabbare parti.
Man kan rekommendera nybörjare att undvika spel på högfrekventa
tider.
I botten av det hela ligger det faktum att vi har en mycket populär bana som attraherar många gäster.
Kanske skall vi vara så egoistiska att
vi minskar på eästfrihet

"f,lrarrnom

talet ordinarie ledamöter i styrelsen
från 8 till9. Avsikten är att den nye
ledamoten huvudsakligen skall arbeta med studie- och utbildningsfrågor, en verksamhet som kräver allt
större insatser, inte minst sedan Riks-

Styrelsen har beslutat anställa en

intendent sommaren 1986. Bakgrunden är att Bisse slutar efter nästa år och att hon då får möjlighet att
överlämna sin stora personkännedom m m till sin efterträdare. Styrelsen anser det nödvändigt med hänsyn till arbetsomfattningen, att ledamöterna avlastas de verkställande
arbetsuppgifterna inom klubben.

Styrelsen föreslår årsmötet spelbegränsning för knattemedlemmar.
Med hänsyn till belastningen på banan - särskilt sommartid - är det viktigt att golfreglerna tillämpas. Viss
restriktivitet för våra yngsta medlemmar har bedömts nödvändig.

Förslaget har utarbetats efter konungdomar
som berörs.
I år tar vi upp en gammal tradition
med fest efter årsmötet. Dans efter
orkester som klubben betalar.

takt med foräldrar till

ANMAL DIG TILL KANSLIET
- NU!!!
Sekr.

idrottsforbundet beslutat starta eget
studiefrirbund,

Forts Ordf har ordet

börjar med sedvanliga mötesforhandlingar kl 18.30. Då skall Du

vara där om Du vill framföra Dina
åsikter, höra andras förslag och deltaga i viktiga beslut.
Efter själva årsmötet skall vi ha
årsfest och efter middagen dans och
trevlig samvaro. Visa att Du har in-

tresse for Klubbens totala verksamhet genom att deltaga i årsmötet och

att Du trivs med Dina klubbkamratergenom att vara med på festen efteråt.
Fint! Då ses vi på Ramlösa Värdshus nästa gång!

Från Hcp-kommittden

rI.:)

C\I
I

.E'

c)
I
vill handicapkommitt6en meddela, att fcir
att få fram bruttodifferensen i hcpkortet efter poängbogey-tävlingar
skall man inte dra av skillnaden mellan banans SSS och erhållen poäng.
Man skall använda befintlig formel i
hcp-kortet dvs spelhcp +36 - Din poäng * par - SSS : bruttodifferanPå förekommen anledning

sen.

Det är inte 100% säkert att ett resultat på 35 poäng på Rya inte blir
föremål for höjning eller sänkning
av exakt hcp. En spelare till exempel
med exakt hcp 23,8 och spelhcp 24
med ovannämnda 35 poäng, måste
höja sitt exakta hcp med 0,2ti1124,0.
Bruttodifferensen blir enl. formeln:

24+36-35+72-71:26.

Skillnaden 26 - 23 ,B : 2 ,2 dvs höjning med 0,2 av exakt hcp.
Härav följer att spelare med exakt

hcp 24,2 och högre upp till 26,4 ej
kan höja sitt exakta hcp. Analogt
följer att spelare med exakt hcp av
26,6 med spelhcp 24 blir föremål för
sänkning av exakt hcp med 0,6 till
26,0.

Det är alltid skillnaden mellan
bruttodifferansen och exakt hcp som
är avgörande för höjning av exakt
hcp och skillnaden mellan exakt hcp
och bruttodifferansen som är for
sdnkning av exakt hcp.
Handicapkommittöen skulle vara
mycket tacksam mot medlemmarna,
om Ni kunde ta Er den lilla tid det
tar att räkna ut bruttodifferansen i
Edra hcp-kort. Det slarvas mycket
med detta. Ju mer Ni slarvar med
detta ju längre tid tar det att få till-

I

baka kortet efter registreringen för
sänkning av spelhcp. Ni kan inte
skälla ut kanslipersonalen for att de
inte på stubben kan räkna ut Er
bruttodifferans, sänka eller höja Er
exakta hcp. Det är till syvene och sist
Er skyldighet och F;rt ansvar gentemot övriga medlemmar. Om ingen
ändring sker i detta hänseende,
överväger handicapkommittden att
dra in Edra hcp-kort dvs spelförbud.
En annan sak beträffande hcpkortet: detta måste vara vidimerat
av Eder medspelare efter avslutad
rond, annars är resultatet ej giltigt
och lämnas utan åtgärd vid höjning
av exakt hcp. Datum vore tacksamt
att Ni också fyllde i, på vilken bana
Ni spelat, om Ni spelat slagtävling,
poängbogey eller sällskapsrond.
Med andra ord Ni medlemmar sköter Edra skyldigheter och Ert ansvar
för hcp-kortet ytterst dåligt.
Golfsäsongen närmar sig slutet på
det här golfåret och hcp-kommitt6en meddelar härmed att årsrevideringen sker den 111 86. Detta innebär
att samtliga medlemmar skall lämna
in sina hcp-kort före detta datum.
Alla medlemmars exakta hcp och
spelhcp skall bli f<iremål for hcpkommittdns bedömning. Kort inlämnade efter nämnda datum kommer att lämnas utan åtgärd. Skulle
synnerliga skäl föreligga kommer
dessa att avgöras av klubbens styrelse om hcp-kommitt6en skall åtgärda
de samma.
Vid årets revideringstillfällen den
15/6 och 15/8 skulle hcp-korten vara
klara för medlemmarna den L6/6
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resp. 16/8 kl. 08.00, varför inga hcpkort fcir höjning inkomna efter kanslitidens slut den 15/6 resp. 15/8 beaktades och kommer till kommande år
också att lämnas utan åtgärd.

Kritik har kommit till hcp-kommittden fcir detta tillvägagångssätt
och denna kommer med en motfråtill medlemmarna. Var skall gränsen gå. En timma efter, en dag efter,
två-sex dagar efter, en vecka eller en
månad? Då får vi en löpande revidega

ring, där det bara blir orättvisor

gentemot andra medlemmar. Vi kör
med raka rör och står fast vid vad
som nämnts ovan.

Avslutningsvis vill hcp-kommitt6en meddela, att hcp-kortet är en vär-

dehandling. Du är skyldig att visa
upp det före start i tävling. Detta är
ett utdrag ur Ditt hcp-kort utgivet av
Svenska Golfförbundet. Julen brukar vara den tid då man brukar kunna hinna med att läsa någon bok.
Hcp-kommittden finner det lämplig
att
läsning av Ditt
lilla
t.
Leit Alfredsson
Hco-kommittöen

'

Ordf.

Gläd dig åt missarna!
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Visst ska man glädja sig åt missarna.
Det är ju faktiskt dom som gör hela
spelet. Min förste golftränare - ja,
jag har faktiskt haft en sån - var den
gamle kände mästaren Hugo Runfeldt. Han började fcirsta lektionen
med att berätta en golfhistoria.
Det var den inbitne golfaren som
gått hädan. Av någon oförklarlig anledning hade han hamnat i Helvetet.
Döm om hans förvåning, då han sin
första morgon i sitt nya hem, utanför
fönstret får se den mest fantastiska
golfbana han skådat. "Aha", tänkte
han "här finns naturligtvis inga klubbor". Jodå, efter frukosten kom en
liten djJ och erbjöd honom välja ut
valfritt golfset. Han kliade sig i huvudet, helt förvirrad. "Aha", tänkte
han, "här finns naturligtvis inga bollar". Jodå, han fick välja vilka han
önskade. Allt fanns, till och med
bättre än han haft under sitt jordeliv.
Han gick ut och spelade. Banan
var perfekt, den bästa han sett, väd-

Rappott
Vi

IJTAN EXTRA KOSINAD
Allt du behitver tör
Vohnndg, bpeFerkryg ch kntv
nör du köF Fil upbpetei Finns
borc he Spehrumbdikemo

j

l6n

ret toppen och framför allt, han spelade som han aldrig gjort fcirr. Han
hade ju haft25 i hcp och naturligtvis
hade han väl då och då kunnat glädja
sig åt ett par. Här gjorde han par på
första hålet, på andra, på tredje...
han spelade som i trance. Han fattade ingenting, skulle detta vara Helvetet? Han gjorde par på fjärde och
femte, ja på alla arton! Hur han än
spelade, så på något sätt fick han
"sitt" par. Efter denna första rond
var han helt salig. Tänk, 18 par på
raken!
Dagen därpå spelade han igen. 18
par. Nästa dag 18 par och nästa och
nästa och.

..

Ja, ja, invänder någon men, han
kanske kunde få glädja sig åt någon
birdie någon gång. Visst, det är bara
att flytta ett steg längre in i Helvetet,
där man bara gör birdies.
Så tänk på det, gläd dig åt missarna, för då vet du, att fu är mänsklgl

mailmadslöfi ng$k0mmitt6n

kommer inom de närmaste
veckorna att kontakta årets hålvärdar fcir att uppnå en överenskommelse att årets reklam även
skall gälla för 1986. Dessutom
kommer vi att kontakta ytterligare företag, då vår målsättning är
att vi skall ha hålvärdar för banans alla
driving
range och
greenar
längtar eft
Du som har intressenter till våra objekt eller andra id6er när det

gäller reklam pä vår golfbana
med omgivning kontakta gärna

någon av medlemmarna i kommitt6n.
Medlemmarna i kommittdn är:
Bengt Ohlsson, 042122 18 I7
Peter

Henckel,

BoZinn,

0421221,4 00

0421221619

Per Lundberg, 04212289 60
Sven Klarin,
042118 05 00.

Vi

kommer att premiera id6erna

med en liten present!
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Det ör bara att konstatera att sommaren om man i år kan kalla den för
sommar, som vanligt gått alltför fort
och det är dags att sammanfatta sösongen 1985.

Allsvenskan
Allsvenskan för clamer, div. ll,
spelades i år på Laholms GK den 7-8
september. Rya representerades av
Viveca Hoff, Eva och Irene Kruuse
samt Cecilia Laurin. Som ni kankse
minns rasade den helgen den första
rejäla höststormen och damerna fick
ge sig ut i hård blåst och regn, vilket
givetvis negativt påverkade resultaten. Efter jobbiga 18 hål på blöt bana och i blöta kläder trodde man att
eftermiddagens foursome skulle inställas - men icke! Det var bara att
ge sig ut igen. När "de våra" hade

spelat 5 respektive 6 håI, blev förhållandena så dåliga att spelet fick bry-

tas och det beslöts att foursomen
skulle fortsätta på söndagsmorgonen kl 8. Detta innebar att flickorna
fick stiga upp kl 5 på morgonen för
att hinna till start. Vädret hade nu
slagit om till det bättre och spelet
gick bra. Tyvärr fick den avslutande
singeln kortas ner till t håI, vilket inte gynnade ryalaget, som avslutade
bra. Viveca 36,Irene 38 och Cecilia
41. Rya placerade sig på 3:e plats,
550 slag, 12 slag efter vinnande Kalmar som hade ett ungt och mycket

jämnt lag. Tvåa blev Växjö GK med
543 slag.

Tunnt spelmaterial
Tyvärr har vi mycket tunt spelunderlag på damsidan för närvarande
men vi hoppas att vi under de kommande åren skall få fler juniorflickor
intresserade av att satsa helhjärtat
på goHen. Var fanns föresten juniorflickorna när det var KM fcir damer
på Rya?? (Man b
te ha lågt
handicap fcir att s
) Vi hoppas på bättre ansl
sta år.

Triangelträff
Den 15 augusti
nellt damernas Tr

Rya,

Söderåsen

1:a i SI Karine Espinasse

Båstadmatch

Matchen mot Båstad som spelades på Rya den 2718 vanns mycket
överlägset av ryadamerna. Från båstadsdamerna kom fcirslaget att man
till nästa år skulle utöka tävlingen
med en foursome på eftermiddagen.
Som fortsättning från föregående
nummer av Drivern kan rapporteras

ett nytt HIO av Ingrid..Axelsson,

Samtliga deltagare i KM för Damer

denna gång på hål nr 4. An en gång
grattis!
Vandringspriser
I kampen om våra vandringspriser
vann Ingrid Axelsson Margit Bergengrens Hederspris, som spelas i en
klass på 70 slag netto. Annies Cup
gick till Brita Linander som i finalen
besegrade Inga Maja Andersson.
Brita var även i final i Indras Cup,
men fick där se sig besegrad av Margareta Ström.

Säsongen avslutades den 8 okto-

poängbogey,

mycket
usnlng
klassisk
teter.

g, kaffe och
tårtor samt
ekängupp-

om visade
ökta kvaliMaret Remmelgas

Viminns med saknad Inger Albihn som lömnat oss. Hennes
glada humör, stora kunnande
och goda kamratskap gjorde
henne mycket uppskattad inte
minst som DK:s ordförande,
en post som hon innehade under åren 1968-69-70 samt 1974.
Hon ldmnar ett stort tomrum
efter sig.
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Ladies
and Gentlemen

Bästa skyddet åir en

Nhiskförcdkring

Vi har den!

Så är årets upplaga av Ladies and Eriksson och Gösta Sandberg.
Gentlemen all i och med avslutningen den 4 okt. Sammanlagt har i är 42
medlemmar av Ry
tagit i dessa speciel
och av dessa var 11
verkat 18 veckotävlingar av vilka två Ståhlhand samt nyval av Lillan Abana än RYas.
ramson. Nästa års tävlingar börjar
vanns av Gunnar fredagen den 11 april. Arsmötet utd 60 poäng tätt följd talade sig även positivt beträffande
av Gösta Sandberg med 56 poäng. Veste Erikssons förslag till ändring
3:dje pris gick till Veste Eriksson, av numreringen av Ryas håI. Vidare
4:e till Bertil Ewaldh, 5:e till Arne beslöts att arrangera ett par mixedBowall och 6:e pris till Astrid Höckne. Ett av Torkel Ståhlhand skänkt
uppmuntringspris gick till Inga Arvidsson.
Birdieligan vanns av Rolf Sundström meil inte mindre än 7 gjorda
för deltaganbirdies under året. Eclectictävlingen
lås på anslagvanns av Inga Arvidsson med 52 slag
god tid före
netto. Lennart Ottosson blev 2:a
med 53 slag och Gunnar Samuelsson
Bengt Arvidsson
3:a med 54 slag. 55 slag hade Veste
Tävlingsledare

ÄttmönnsSranb
Lars Olsson, Peter Liungqvist
Drottninggatan 62, Helsingborg
Tel.O42l18

OO
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Töv lin gs I e daren B e ngt Arv ids s o n

k o llar s c ore

-

kort.

JUNIOR.NYTT
Så har då önnu en golfsäsong snart
gått till önda.
För våra juniorer har säsongenvarit bra. Det har blivit en hel del framgångar, både individuellt och i lag.
Skåneserien

lag
lag till
ju till
I

bekant
h det la

av jun

vann Ju sln sene.
När det gäller Skåne-serien for juniorer så tycks det vara svårare att

där och en total andraplats, men det

blåst. Det skulle visa sig att vi inte
hade den lilla tur som man ibland
behöver när man spelar match. Vi
förlorade knappt båda våra matcher
och slutade därmed pä 4:e plats i
årets upplaga av Singel-ligan. Samtliga spelare lovade dock att nästa år
så skulle man vinna.
Det skall riktas ett stort tack till
Tord for hans stora jobb med att ta
laget till finalen.
Knatteligan
I knatte-ligan hade Gunilla Kristi-

K

Rya-kille
USA-MASTARE

och
och

skol

I V- och Mini-cupen
TV-cupens vanns

i år av Mattias

Linden, och bäst bland flickorna
blev Jenny Johansson.
Mini-cupen vanns i pojkklassen av

Jon Wallmark och i flickklassen av
Marie Johansson.
Vi gratulerar de unga pristagarna
och önskar dem lycka till infor nästa
säsong!

Aven här har fciräldrarna gjort ett
stort arbete genom att varje måndagsmorgon gå markör till någon
boll. Tack skall ni ha!
Miniorerna som även de haft tävlingar på måndagar hade avslutning
med hamburgerbuff6 och prisutdelning. Här korades dock ingen totalsegrare utan där var en segrare för
varje omgång, så ingen nämnd och
ingen glömd. Vi tackar Bengt i restaurangen for en fin buff6.

Per-Ola Dahlman vann Ohio High
School Championship. Grattis !

Mot Kevinge

i år gällde
De skulle

Helsingörsmatchen
elitserien.
Singelligan
I Singel-ligan

lotsat våra dukti
finalomgångarna
bäck. Samtliga spelare som deltagit i
de tidigare omgångarna hade varit
med nere för övningsspel och alla
spelade bra. Det skulle bli svårt att
ta ut laget, så därför åkte samtliga
med ner när det blev dags. D v s 12
spelare samt 4 föräldrar som ställde
upp som chaufförer. Vädret var ty-

värr inte det allra bästa. Regn och
16

Utan er hjälp hade det inte blivit
mycket tävlande för våra unga och
tävlande måste till för att mai skall

I den prestigefyllda matchen mot
Helsingör hade reglerna ändrats lite. Det gällde vem som skulle få deltaga samt spelform. Spelformen har
i år ändrats till match och det är ju
som bekant Ryaspelare ganska duktiga på. Rya vann klart, och för forsta gången kunde vi ta emot det nya
Vpr som sattes upp för 2 är sedan.
Hoppas nu att det får stanna här ett

gen

och körde ut

till

i:iJå:tJ,l

banan där vi hade

!
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Oldboys

Resultatbörsen
26

N, ro* har stora, fortlöpande
ranser

godsleve.

till eller från kontinenten

-

1.

tänk

A Bensryd/L

Jönsson

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

transportaltemativ.

Kragh

5.

A
Ch Stone/M

27

juli Jonnie Walker Gup

.l

71

71

69

74

74
72,5 72,5
71

Nilsson

142
142

Sydhamnsgatan

23

5-251 07

Helsingborg

O42

-

17 90

j;;

.

&1

Vikdörrar
Skjutdörrar
Jalusiluckor
Spegelluckor
Hyllinredning
Fönsterspröjs
samvaro hos John och en ttn middag
på stan avslutades lördagens övning-

ar på ett av de mera kända discoteken i stan.
Söndagsmorgonens foursomematcher hade första start kl 10.00 så
alla hade en liten chans att sova ut lite.

23 augusti Generationstävling

1. JoLSvensson

39 40 79

41 36
34 38
35 37

77
72
72

747677 71 298

I

Veteraner
Damer över 50

22

augusti DM

Damer

Tel:29 84 30

Yngre oldboys

ling på gång. Bra gjort flickor och
pojkar!
Då jag nu kommer att avgå som
ordförande i juniorkommitt6n vill
jag passa på att tacka alla som hjälpt

ha!

Carr-.Iohan

158

68 75

143

1

resultatlistor saknas

september

73 80 153
82 81 't6s
81 86 167

1. Viveka Hoff

148
154

137

68,5 71,5 140
66,5 74,5 141
72,5 69,5 142

Oldboys

Snickarboden

1. Bo-Anders Carlsson BGK 73 75
2. Tom Robertsson LAGK 78 76
3. K-G Andersson BosjöGK 78 80

64 73

september KM

4.
5.

hela avgörs uppe i Stockholm, Då är
det för övrigt vi som har en liten väx-

76
78
80

2. Lo Joh Selsmark
3. UoAFrölander
4. LoHEngberg
5. CoPHenckel

Juniorer
Yngre oldboys

tog tåget tillbaka till huvudstaden.
De lovade dock att utkräva en
ordentlig revansch nästa år då det

95

66

74 77 78 70 299
70787477 299
Liselotte Neuman F|GK 75 737677 3O1
Helena Dahlbäck SGK 78 74 76 76 304

Ring Hasse Ekolin

mig' Tack skall ni

18

Karine Espinasse
Corinne Soul6s

161
161

94
94

67
67

augusti Swedish lntemational för damer

Fr
Fr
3. LivWollin FGK
1.
2.

3.

Märtha Ahtford BGK
lngrid Sundberg F5
Barbro Hamnäs VtpGK

69

n Hindemith
Arne Ström
Johansson
1

1.

1. Stig Persson SåGK
2. Fredrik Blomqvist BGK
3. Stig Tärbe F5

65

1. Gunhild o Lars Ekolin

2.
3.
4.

160

Veteraner herrar

4 augusti Scandiavian Ferry Lines

OO

80

79
80
81

Veteraner damer

1^E. 2.

Håkan Mellgren
2. Carl-Otte Tolstoy
3. Arne Weberg
4. Thommy Backner
5. Maret Remmelgas

NORDISK TRANSPORT & SPEDITION AB

81
81

V1,5 70,5 142

2. A Gröndal/C Kofoed
3. K Olsson/O Holgersson
4. C Kayser-Hansen/

Direct Rail! Hela vagnslaster per jämväg,

1. Clifford Yngr6n RYA
2. Leif Alfredsson RYA
3. Uno Persson PPGK

juli Ryas lnternationella Juniortävling

2. lr6neKruuse
3. Maret Remmelgas
Herrar
1. Jan Sandberg

2.

3.

Johan Remmelgas
Peter Svallin

4
5

Mats Nilsson
John Grant

ARSMOTE
Anmäl Dig nu!
19

