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SWRELSE och KOMMITTEER

Ordföranden
har ordet!
Först vill jag tillönska Er alla ett riktigt gott nytt goffir! Måtte det bli lika bra
eller t o m bättre än 1985.

Ordförande

Per-Erik Persson

Vice ordförande

och ekonomichef
Sekreterare

Alf Rodman
Karl-Evert Wahlström

Ledamöter

ChristerArmtoft
Olle Dahlgren

Suppleanter

Jan Lilja
Carsten Magnusson
Bengt Ohlsson
Maret Remmelgas
Percy Hero

Bakommitt6

KjellOlsson
ChristerArmtoft (ordf), Olle Dahlgren, Björn Flink,

Tävlingskommitt6

Juniorkommitt6

Damkommitte
Klubbkommitt6
Elitkommitt6
Marknadsföringskommitt6
Handicapkommitt6
Oldboyskommitt6
Kansliet

lnstruktör
Greenkeeper

Viveca Hoff, Roland Andersson.
Kjell Olsson (ordf), Tord Bergsten, Jörgen Borg,
Fredrik Engberg, Björn Flinck, Jens Friis-Hansen,
perty Fröberg, Hans Fröberg, Birgitta Johansson,
Ake Johannson, Lennart Kristiansson, Anders Lindborg, Mona Lindborg, Hans Norrlöw, Sune Nymberg,
Dick Palm6r, Jan Pälsson.
Percy Hero (ordf), Marianne Bertilsson, Lars Engert,
Annika Friberg, Josefin Gullstrand, Bengt-Göran
Johansson, Bo Lindberg, Sven Olofsson, Dick Palm6r,
Torsten Ragnartz, Margareta Ström, Peter Swallin.
Maret Remmelgas (ordf), Anita Carlsson, Lena Jönsson, lrene Kruuse, Anita Lindberg, Gun-Britt Månsson,
Gunnel Sundström.
Carsten Magnusson (ordf), Bertil Berg, Birgitta Bergsten, Kerstin Jonsson, Lena Kullenius, Ulf Kullenius,
Olle Lindgren, Laila Mårtensson, Kjell Nyström.
Olle Dahlgren (ordf), Jörgen Borg, Jimmy Grant,
Viveca Hoff , Peter Swallin.
Bengt Ohlsson (ordf), Peter Henckel, Per Lundberg,
Bo Zinn.
Leif Alfredsson (ordf), Johnny Selsmark, Christina
Rodman (adj).
Folke Mrlller(ordf), Knud Selsmark, Weste Eriksson.
Bisse Sederholm
Anita Berg

JimmyGrant
Roland Andersson

Styrelsearbetet har inte vilat under
vintern. Tvärtom! Planerna för nästa säsong är lagda och alla kommittder finslipar just nu säsongens
program.

Vi skall ha 25-årsjubileum fcjr Martini Cup i år. Tävlingen går den 29 maj
t o m 1 juni och spelas 4 x 18 håI.

Prissumman

är rekordhög d v

s

Vi räknar med stort
deltagande och mycket fest kring

250.000 kronor.

tävlingen.

Tävlingsprogrammet är i viss mån
justerat efter medlemmarnas önskemåI. Det är svårt att få "lagom" med
tävlingar av den "Tätta" sorten for de
olika medlemskategorierna.
Våra vardagsmedlemmar måste i år
gå ut fore kl 16.00. Därigenom hoppas jag att väntetiderna skall minska
för dem som vill spela efter arbetets
slut på veckodagarna.
och

Du har inte rätt att lägga beslag på
banan mera än vad spelet verkligen

kräver. Tänk på att Du delar den
med 900 andra!

Banpersonalen är redo att sätta
igång bara frosten ger sig och solen
tittar fram. Maskinerna är genomgångna och allt annat också förberett. Arbetet på den nya läggningen
av 10:e hålet torde bli klart under
sommaren och jag tror vi kan spela
det nya hålet fr o m juli månad. Bankommittdn kommer också att lägga
in hinder fcir att 8:an inte skall spelas
(från tee) över 9:e hålet.

Matsalen fräschas upp. Det gör
Bengt i köket till stor del själv. Trevligt skall det bli att få smaka från
hans grytor igen i den nyrenoverade
restaurangen.

Klubbhuskommitt6n räknar på hur

vi skall få ny värme- och ventila-

tionsanläggning i klubbhuset. Likaså börjar snart arbetet med att reno-

åste

vera herrarnas duschrum. Köket

inte

kräver också viss ny utrustning. Vårt
klubbhus drar ganska stora kostnader 1986 men det är viktigt att det
underhålls och vi får det ju trevligare

det!

Vårt största problem 1985 var det
långsamma spelet. Låt oss gemensamt frirsöka spela snabbare. Orga-

nisera 4-bollar. Gå litet fortare.
Släpp igenom då Du letar etc. Tag
tips om att skynda på spelet positivt.

också.

För att forbättra knattarnas och juniorernas tävlingsmöjligheter och
för att Jimmy skall få mera tid for

LJ-TRYCK AB
PL 5960, 253 72 Helsingborg, Telefon 042-221176

Lugnetfiire stormen
Vintern iir en lugn tid. Dåråder sämja och ärlighet bland golf-folket. Man

stöter på varandra på stan, morsar, ler och växlar några ord om hur diävlig
vintern rir. Man kläppar varandra på axeln och säger, att det ska bli kul att

snart

För den
l<valitetsmedvetna
och
prismedvetne
trycksaksbeställaren
lektioner har

överenskommelse
träffats med Jan Sandberg om tjänst
som assisterande pro. Jan har skaffat sig utbildning som golftränare
och blir en fin och populär forstärkning på tränaresidan. Välkommen
Jan!

Vår utbildningsledare, Jan Lilja, är
på alerten och har ordnat en träff i
4

Rydebäcksskolan den26 februari kl
19.00. Kom och träffa Dina klubb-

kamrater också en vinterkväll.
Så väntar vi bara på
så golfen kan börja

litet bättre väder
igen. Måtte vintern bli kort-kort! Stärk Din kondition tills spelet börjar Promenera på
golfbanan t ex.

ses

på golfbanan.

Bah! Sån falskhet! Där är man ju
fiender och vad är det här "golf-folket" för människor egentligen. Jag
har studerat lite "golflitteratur" och
jag måste säga, att man kan bli betänksam. Det handlar mest om trakasserier, hånfullhet och avundsjuka, ja till och med om ett hustrufcirakt, som skulle kunna få vilket kvinnoförbund som helst att baxna.
Jag har plockat ut några smakprov, så läsaren själv (om det nu
finns nån) kan se vilken laglöshet
och vilket översitteri som råder.
"Hur bär man sig åt for att få kontakt med andra medlemmar på den
här klubben?" undrar den nye medlemmen. Svar: "Spela fel boll!" Man
undrar oroligt, hur bra den kontakten blir.
"Varför spelar du inte med Harrv
mer, älskling?" - "Skulle du vilja
spela med en som ideligen räknar fel
till sin egen fördel och som sparkar
fram bollen, när ingen ser det?" "Självklart inte!" - "Det vill inte
Harry heller." Denne golfare skäms
alltså inte för att erkänna att han
sysslar med fusk! Fy! Och vilken
hånfullhet får inte en stackars golfare ofta stå ut med! Vad sägs: "Caddy, jag antar att du burit fcir sämre
spelare än jag ... jo, caddy, jag undrar, du har väl burit fcir sämre spelare än jag?" -"Ja, ju, jug hör, jag står
bara och försöker komma på någon." Eller den här: "Caddy, varför
går du och tittar på klockan hela ti-

EJ

AMPLIG

den?" - "Det är ingen klocka, det är
en kompass." Man tackar Gud for
att Caddy-skrået är utrotat i det närmaste. Men för all del, ska man döma av "golflitteraturen", så är prona
inte mycket snällare.
"Jo, säg mig, du som är pro, vad
ska jag göra åt mitt spel?" - "Först
ska du slappna av .. . sen ska du hålla
upp med att spela ett tag ... och sen,

Inför 1986
Under diskussionen på det välbesökta årsmötet 85-11-22, hänsköts
en del frågor till styrelsen.
Styrelsen har behandlat dessa och

beslutat foljande.

I.

Ziir*o"r*o,
-.2

TBYoKERI

Box 1 00 o 264 00 KLIPPAN

ningen, att dom önskade, att deras
hustrur var det: Wife: "I know it's
too much to expect, but if you ever
spent a Sundaywith me instead of on
think I'd drop
:,"It'll do no good

"I got some

new clubs for my wife", berättar golfmaken stolt. "Gee,

that's great! I wish I could make a
trade like that!" erkänner kompisen
entusiastiskt. Det är sköna juveler!
Det skulle inte vara svårt, att fylla
Drivern med liknande historier, alla
i samma råa, hänsynslösa stil.
6

I en eng
på, varför
"They don
itl"

eda

olf.

for

Och ändå, kära golfare, Gud vad
man längtar efter våren, golfbanan

Avstängning av banan för företags- och branschgolf. Dylik avstängning skall bokas minst 14
dagar i förväg och skall i första
hand styras till torsdagar och endast undantagsvis till annan
veckodag. Då så kan ske, skall
uppgift om avstängningar tas in i
Drivern.
2. Långsamt spel.
På årsmötet var alla överens
om, att det var nödvändigt att
snabba upp spelet. Tidsskyltar
kommer att sättas upp vid några
hål for att påminna om lämplig
speltid. På tävlingar kommer
starttider med 10 min mellanrum att prövas, liksom att varje
boll har en "kapten" med ansvar
för att deltagarna i bollen håller
tiden.
.3. Starttider, nummertablå, bollranna.
I fortsättningen kommer starttider att tillämpas i samma omfattning som tidigare nämligen
onsdag em, lördag och söndag.

Ovriga tider under säsongen

och

gäller

kan

och bollrännan slopas då.

fast

tonen hos den präktige golfaren,
som på frågan "What's your handicap" med blygt nedslagna ögon, vis-

kar fram "I'm too honest".

Red.

4.

nummerlappsystemet

Puttinggreenen framför klubbhuset.

5.

Denna planeras att läggas om
till hösten. Utredning pågår.
Reducerad greenfee för medlemmar.
Styrelsen avslog förslaget.

6. Knattemedlemmar

spelrätt

och medlemsavgift.

Styrelsen beslöt att avgiften for
knattar skall vara oforändrad 250 kr. Utom knattetävlingar
får knattar, 7 är eller däröver,
spela med senior eller äldre junior med off. hcp. Föräldrar
som önskar medlemskap for
barn under 7 år skall först kontakta klubbens pro.
Övriga styrelsebeslut inför 1986.
Tävlingsprogrammet har fastställts. Det blir samma tävlingsfrekvens som 1985.

Martini Cup firar 25-årsjubileum i
år och spelas 4 dagar ä 18 hål med
beräknad prissumma av 250.000 kr.
Styrelsen har tidigare tagit principbeslutet, att denna är den (och enda)
stortävling som vi skall satsa på. Styrelsen räknar med alla medlemmars
stöd för att göra den till den populäraste tävlingen i landet bland spelarna. Styrelsen har beslutat att lämna
företräde i medlemskön för inflytta-

de med off. hcp från annan golfklubb än våra grannklubbar. I dessa
fall kommer den tidigare klubben att
underrättas härom och uppmanas
lämna samma företräde for Ryamedlem.
Som norm för ersättning till deltagare i seriespel m m som uttagits att
representera klubben skall utgå 6 kr
per mil i bilersättning och 30 kr i
matersättning. Samåkning skall
organrseras.

Vardagsmedlemmar får spela
måndag-fredag med start senast kl
16.00.

forts sid 8
7

Markfrågan

e

Sedan rött liinge har det förts diskussioner kring "markfrågan". I budgeten
har icke obety-dliga belopp reserverats för markköp.

g\

Den mark som man talar om är inte
bara området mellan hål 6 och kvarnen utan också en remsa norr om
vi
tillfartsvägen
arrenderar (h
rådet vid maski
10
hektar.-)
Området mellan vägen, drivingrangen och kolonierna äger Rya golf
AB sedan 50-talet.
För att se vad markbitarna kan användas till gav styrelsen mig i uppdrag att ta fram en skiss. På årsmötet
i november redovisade jag den plan
som Du ser återgiven här.
Det skall inte ses som ett färdigt
förslag utan endast som ett diskussionsinlägg. Framför allt visar det
vad området kan räcka till.
Min idd bygger på att vi under
högsäsong har otrivsamt trångt på
banan. På en korthålsbana kan man
i lugn och ro lära upp knattar och
andra nybörjare. Och ger man den
samma höga standard som vår nuvarande bana så blir den attraktiv

Grannklubbarnas

-

Landskrona,

träffats om att all reducering av green-

och Mölle får varje Ryamedlem ett
frispel utan begränsad tidpunkt, ett
frispel i vecka 22 (Martini) samt
dessutom ett frispel under augustidecember. Dessa frispel gäller ej vid
företagsgolf, men väl vid tävlingar.
Till sist en fin golfsäsong 1986 önsekr.
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') Lånsstyrelsen och Lantbruksnämnden har
givit tillåtelse ti
an tveksamhet
heterna om Ry
len utmed stranden upp!

skar
8
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och nyttig för alla kategorier spelare.
Banan består alltså av nio håI, varav ett par 4-hål om 350 m. Längderna för hålen varierar mellan 110 och
180 och banan utgår från drivingrangen. Vid sidan om fältet kan man
lägga upp exempelvis pitch- och
bunkerträning. Och ytterligare en
ovnlngsgreen.
Enligt min mening innebär ett genomförande av detta förslag inte att
man kan ta in fler medlemmar i
klubben. Förhoppningsvis kan man
räkna med att de som ger sig ut på
"stora" banan är något duktigare.
Då blir spelet snabbare och gladare!
För att detta skall kunna genomforas krävs att försäljningspriset blir
acceptabelt. Det kan dröja innan vi
är där.
Ian Sederholm

I

F
I
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Rapport från

M ar kn a ds fö rin

g s ko

Vår målsättning för 1986 är att vi

HOTELL HORISTON, AB
ASG, PINGVINPRESS GRAFISKA AB, BACKES SKEPPSHANDEL/AB VARMGALVANISERINGSFABRIKEN.

AB ANDERSSON & LEMBKE,
AB FRIGOSCANDIA, AWP IMPORTEN AB, ABETRYCK AB,
LEIF KLINTEBERG AB, FERMS
AGENTURER, FUNKAB,
BADD & BAD AB och NYMAN &
SCHULTS APPÄRSRESEBYnÅN.

reklamvärd för vår putting-green
framfor klubbhuset.
En viktig målsättning för oss i
kommittdn är också att reklamen
skall vara tilltalande för vår natur,
medlemmar, gäster och våra rek-

skall ha reklamvärdar på alla våra 18
håI.
Som hålvärdar 1985 har vi haft föliande företag:

Välkommen till
Ängelholmsvägen 27

Tel. 126060

GULDVARUFABRIKEN

lamköpare,

Idag finns det fortfarande något
hål som saknar hålvärd - Du som vill
att Din firma skall synas, kontakta
någon av kommitdmedlemmarna.

GREENNAGGA

Eta!demesilrehenieradesialenaoäban.n Efr kanon*a e lor

ESKYLT

h
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PAPPERSKORG
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Medlemmarna i kommittdn är
Bengt Ohlsson, Peter Henckel, Bo
Zinn och Per Lundberg.

för 1986:

Sluta klättra
Hyr lift!

mmitt ö n

avspeårn.sansvarvåffor
Dr!

reNlam pe åre for

f

rek anr

kommel

Den traditionella
vårputsen
De senaste två årens vårstädning har
varit till stor glädje för spelare, banper-

sonal och gäster. Vi hoppas nu, att

Söndagen
'13 april spelar lördagens "banputsare"

Klassikern på Rya
Banputsargolf

c6erna med samma arbetsflit och goda

humör och verkligen göra den här dagen till tradition.

medlemmarna vill följa upp de två suc-

Spelform:

poängbogey
greensome, 18 hå\.

*

0

*

Lördagen
den 12 april kl. 08.00

Anmälningslista
uppsättes den 15 mars

il

I

Välkommen!
r3

Skryt är fult
För några år sen under en rond med
den kände
ände golfspelaren (hm, reds
anm) nans
anm,,
Hans
Hans LlnJalen
Linialen unlsson
Ohlsson slcot
skröt
jqg
me-ci,hur
hur '""
var. Jag slog
Ja_g.m€d,
allti4långt,
alllr(]
langt, m
Jag berä1tadö
Derattade
för HLO,
HLO. att
att -_
i
bäcken
från
"

til PN 0naErnIn
derbyggda

om skotth

f

outpinnar

I HilN9fiNlilT,

boll farande från åttonde herrtee.
Det är faktiskt livsfarligt! Det kan
finnas farliga. ställen lite varstans,
men där är det i allmänhet fråga om
missade slag som gör att bollenkommer in på annat hå|. Frånsett olycks-

$0 Et(rn[rrs f nfi
IITIA IIii NINTfl

Ghip and run

tee, är de vandrande vita stickor som

vissa spelare har som förbindelselänk mellan kropp
vårkanten. Då
HLO till mig me
enkla förklarin
ven över femte
en präktig stöt
skryta, eftersom det alltid finns någon beredd att ta ner dig på jorden
lgen.
Ur Kjell Olssons minnen

riskerna, tycker vi att sådant ska beivras. Det kan inte vara rätt att man
kan skaffa
(för det är det
ju för de
e) genom att
spela ett h
Därför ber vi bankommittdn ta en
funderare på, om det inte skulle vara
lämpligt med out på nionde fairway
vid spel av åttonde. Det finns andrä
banor som har liknande arrangemang.

IochA

Hole in one på Rya
3/9 lngridAxelsson hål 14 Jäm5
2818 LennartSchlyter hål 16 JämS
2918 JanLindell hä12 Järn8
12/8 PerJohansson hä12 Järn6
22/7 DickPalmer hä12 Järn 8
1119 JonasWinnerstamhå|6 Järn8

*
Någon hade läst en artikel i en amerikansk golftidskrift om proffsens liv
och spel. Bland annat håde där stått
att läsa, att Jack Nicklaus använder
sex bollar på en golfrond. "Det är
väl ingenting", menade ovannämnnde HLO, "det gör jag också."
Ur reds minnen

t4

OBS! lngrid Arelsson har
gjort Hole-in-one lör. 2=a
gången i år!

15

Från Elitkommitt6n
Stig-Biörn avtackad
Stie-Biörn Lundström, elitkommittdn! fdrste och till i är ende ordförande/lagledare, har inför årets säsong belt att få hoppa av arbetet inom kommitt6n.

u
n
o
p

Gynna våra annonsörer

ätt haminte tala
ordning
ingått i

elitttrupperna.

Vi tycker Du har gjort ett synnengen engagerat och gott arbete under
alla åren och önskar Dig lycka till nu
när Du satsar på Ditt eget spel igen.
Tänk på att elitlaget inte tas ut efter
ålder utan efter spelskicklighet ...

riespelet. Herrarna gör

Vinterträning
IYy

Elitcoach

Peter Bäckbom, som återkommer

Vinterträningen är i full gång. Under november/december har iiet varit simträning med bl a Tommy
Bockner som instruktör och den 1i
ianuari Sundsgå
under 9
lördag o

på

mer

illsammans
rna Viveka
yrelsen.

Elittruppen har drabb
åderlåtning och lite

blod. Cia Laurin

har
Landskrona och Mikael Frölander
kommer under 1986 att vara i UPPsala. Två klara åderlåtningar för
klubben. På plussidan står däremot
16

come

arje
mar

per vecka. Måndagkvällarna är vik-

Elitkommittdn har i och med detta

fått ett nytt utseende och forutom
undertecknad, som numera är
ordförande, ingår också Jörgen

ju

back i högsta divisionen och ambitionen är i år att hamna bland de 5
främsta lagen. Nästa år eller absolut
senast om två år skall vi vara med
och slåss om segern, så bra trupp har
vi for tillfället.

Damlaget,

att finnas i toppen på många SGTtävlingar.
Ovriga i truppen är:
John Grant
Viveca Hoff
Ulf Jerlebo
Eva Kruuse
Mats Nilsson
Rickard Persson
Johan Remmelgas
Jan Sandberg

Peter Svallin

har som mål
sta i sin serie
lite tunnt för

med och slåss om segern. men osvu-

bli ännu bättre i år.

Målsättningar 1986
Träning och tävling under året kommer för laget att läggas upp så att vi
skall komma topptrimmade till se-

ret är alltid bäst.
Med den gnista oc
,
som alla visat under
en, tror vi i styrelsen
mer att bli ett mycket intressant elitgolfår för Ryas del. Vi räknar med
att ha någ.on spelare med i toppen på
varje tävling vi ställer upp i.
Olle Dahlgren
t7

fävlingskonmiflöns
nye nrdlönnde,

NOTISER
Personal

Kiell 0lsson:

berg kommer att engageras av klubben i 15 veckor i år. Jan kommer att
engageras 10 timmar i veckan, därav
är 6,5 tim fastlagda träningstimmar

Har du redan fått vårkänslor innan du
började liisa Drivern nr l, så tillhör du

Vår välkände elitspelare Jan Sand-

kanske de lyckliga mönniskor, som går
och tönker på golf året runt och kanske
liven spelar lika gärna med röda bollar
mellan snödrivorna, påbyltad till oigenkännlighet, som i högsommarvärmens
shorts på grön bana. Ni andra kanske
kan ta fram klubborna och kontrollera,
hur de klarat vinterns vedermödor, nör ni

för våra juniorer, miniorer och knattar. Resterande tid kommer Jan att
hjälpa vår utbildningsledare att utbilda lagledare och ledare i övrigt
som skall ta hand om våra ungdomar
i samband med tävlingar och annat.
Dessutom kommer Jan att folja upp
våra olika lag vid tävlingar. Meil

lrist vad klubbens skribenter har att

förtäl-

la.

Vi

k

står inför en förhoppningsvis fin

säsong med mycket sol för spelarna

och mycket regn för banan, hur nu
det ska gå till. Du har även fått ett
nytt tävlingsprogram, så det är bara
att pricka in i almanackan när dina
försök till ära och berömmelse ska

en överenskommelse mellan Jimmy
och Jan.

Vi hälsar Jan välkommen till

Företagsgolf 1986
Golfbussen från Finland

24 april
NTS 30 pers startförbud kl 9
15 och 22 ma1

SHB och Allmänna Brand

13 juni

Nyman & Schultz 20 pers

kl9

21 aug

Thom6es Trä 35 pers kl 12.30
28 aug
J&W start 1 och 10 kl 13
1 sept

Shipping golf (Backe) 100-125 pers
5 sept
Frigoscanida 25 pers 36 hål

Godkänt
1

986-01 -21
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pä

styrelsesammanträde

;,?'fJ,t?ä!å

För att vi ska
kunna genomföra tävlingarna på
trevligaste sätt, fordras er samverkan. Något som ingen golfare vill

vara med om, är ronder på 5 till 6
timmar och ändå förekommer sådan
allt oftare. För att undvika detta,
kan ni göra följande insatser:

tagas.
en

intressant säsong.
Styrelsen har även beslutat att ut-

annonsera intendenttjänsten i
SVENSKA GOLF.

14 och 28 april

,

kommer att tillsättas
der sommaren så att
ges för Bisse att informera och introducera den nya befattningshavaren
under hösten om arbetet i klubben.
Bisse kommer att sluta sin anställning den 3L72.1986 för att njuta av
srn pensron.

Vardagsmedlemrnar
alldagsmedlemmar
Alla som ändrar från vardag/till alldag eller vice versa skall kontakta
kansliet för att få ändrat bag-bricka.

Vi hoppas att tävlingsmixen ska
passa de flesta samtidigt som vi for-

sökt ta hänsyn till de som foredrar
sällskapsgolfen framför tävlingsditon (man kan ju även kombinera).
Det är ett stort arbete att göra ett
tävlingsprogram och det går inte att
tillfredsställa alla smakriktningar, så
"skjut inte på pianisten, han gör så
gott han kan".
Utanför tävlingsprogrammet
kommer den största tävlingsnyheten
för året, nämligen en "sommarcup", matchtävling för de som inte
har någon äkta hälft att matcha med
äkta
- eller emot. Givetvis kandåde
var för
hälfterna anmäla sig, men
sig. Håll utkik efter Björn Flinks anmälningslista för Larema Sommarcup, då denna startar direkt i mai!

- stiill

upp som kapten i bollen vid
tävling
- håll alltid utik bakåt
e igenom, om nå-

- förbered ditt nästa

slag, medan
din medtävlare slår
- ta alltid noga ögonmärke på boll
som går av fairway
- gå raskt utan att dra benen efter
dig till platsen för nästa slag.
Med dessa enka regler garanterar
tävlingsrundor under 4 timmar,
om reglerna foljes förstås.
Väl mött på golfbanan och lycka
till med golfsäsongen.
Tävlingskommittön

vi

79

Från röd tee
Dags att ta fram

na! Våren

och

framför oss och
bedrifter.

Ett ord^ som blivit mycket populärt är MÅLSÄTTNINÖ. Ävön'om
de flesta av oss damer inte siktar på

att nå toppen, vill vi ju alla

spela

bättre golf, och varfor inte sätta upp
ett indivuduellt mål for 1986. Det
övra det "gröna korbunkerslag eller sänFör att ge damerna tillfälle till me-

Ytterligare två efterfrågade ar-

rangemang blir "Sillarunda" den 241 6

med första start kI06.00. och "Stora

Damdagen" den8l7.

Maret Remmelgas
ord[. damkommittön

För att ge så många som möjligt
tillfälle att deltaga i våra ordinärie
tisdagstävlingar har DK beslutat att
tillåta start med egen partner även
pä morgonen. Dock måste anmälan
göras i vanlig ordning senast kl 15.00
dqgen före och start måste ske före kl

08.30.

Vår nya tävling, Kickertävlingen,
snöade in i fjol, men får chansen
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RESULTATBöRSEN

Triangehräffen 15/9

Triangelträffen 2119

Triangetträffen 1419

Klass A, Rya

Klass A, Mölle

Klass A, Landskrona

Björn Flink

L
M

71

L

7'l

Klass B, Mölle

Lars Malmqvist
PatrikBäckbom

L

Bengt Kvist
Håkan Pärsson

L
R

68
69
70
70

lngridWestrell

M

71

1. Ulf Hallberg
2. Erling Hansson
3. ToreJohansson
4. Sven lve Persson
5. ToreSonnevi

Klass B, Rya

L
R

R

1.
2.
3.

BörjeAkesson
PerBrodin
UlfWunderlich

5.

Sven NilstorP

JanFranzen

R

70

L

70
70

R

L
R

71
71

R

M

L
L
L

1-

2.
3.
4.
5.

Stig Brydolf

StureJageus
J E Hammarlund

LarsAhlberg
Bengt Fritz

1.

M
M
R

M
M

69
70
72
72
73

1.

2

3.
4.
5.

Bo Klein

GöranWiik
HelenaJärnåsen
Lars Fredrixon
lngrid Westrell

R
M
M

M
M

67

68
70
70
71

L
L
L
R

M

70

70
72
72
73

Klass C, Rya
L

39p

M
L

35
34
33
33

R
R

1.

Torkel"Bengtsson

2. BörjeAkesson
3. Sven Nilstorp
4. Beftil Persson
5. UlfNibell

L

38p

R

38
38

L
R

L

37
37

Triangelträffen Totalt
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.

2.
3.

ft3

L
L

142
1s17
lero
1336

Rya
Landskrona
Mölle

.

2.

Helena Järnåsen
Lars Fredrixon

220

R

222

Klass C
595p
556
549

lndividuellt

1. BörjeÅkesson
2. UlfWunderlich

73

3. John Grant -

74
74

Klass B

1. PelleJerlebo
3. LarsMalmgren
3. Fredrik Ragnartz

73
74
75

Klass C

1. Bertil LarssonVtpGK
2. Ulf Andersson
3. Johan Lindberg

41p
35
33

Atlas Resor Cup
38p
sz'

erg

s7
36
36

27110 Gåsatävling

Klass.A

1.
?
3'
1.
5.

37p
37
36

35
34

Klass B
L

1. Rya
2. Mölle
3. Landskrona

22

140

lndividuellt
1

OscarSundström
JanSandbero

5.

Klass B
'1

1.

2.

1.

Rya

SuneBenedictsson
GöranMagnusson

45p

6/10 "Fyra jäm"
Klass A

2.
1?99
1999 3.
1327 4.

Landskrona
Mölle

lndividuellt

1.
2.

Fröberg

2. Dick Palmör/BörjeAkesson 42
40
3. Ulla Löfkvist/Olof Zinn
4. lnger Persson/Claes Forslund 40
5. Annika Friberg/Lars-Olle Nilsson 39

2Ol10

Klass A

1.
2.
3.

JohannaSundström/
Hans

Klass B, Landskrona

Klass C, Landskrona

Klass C, lYlölle

4.

.

69
70
70

1. $uneBenedictsson
2. AkeJohansson
3. Göran Magnusson
4. JohnyAndersson
5. Fredrik Hjort

1.
2.
3.
4.
5.

'l

2. PerLindell
3. Stig Collin
4. MagnusJönsson
5. StefanJohansson

2919 Propaganda

R

L

1. AlfMaesel

2. KentZaar
3. K-ASundberg
4. LennartJohansson
5. Håkan Pärsson

42p
42
40

40
38

Frigoscandis Cup

1. JanSandberg
2. AlfMaesel
74o 3. LennartJohansson

73

LennartSvensson
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