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Kansllet
Styrelsen har enhälligt beslutat anställa
vår klubbmedlem Jan Lilja som intendent. Tillträdesdag bestämmes senare.
Ny dataanläggning har anskaffats,
enär den tidigare krävde ombyggnad till
kostnader som styrelsen bedömde icke
försvarbara.
Oppethållande 2 juni - 17 aug: kl 8-

dare har varit klubbmedlemmen Sten
Wallmark. Enligt flera av deltagarna har

Banan

studierna varit mycket givande icke
minst på grund av ledarens engagemang.
Ovanstående ingår i den satsning på elitverksamhet som styrelsen beslutat. Kravet är att klubbens representationslag
skall åstadkomma ett bra resultat i årets
elitserie och individuella tävlingar.
I Helsingborg har bildats en lokalavdelning inom Riksidrottsfdrbundets studieforbund med Per Dahlöf som ordfor-

Kontrollmätning har skett och vissa

ande.

för att få

Handicapkorten
Korten skall uppvisas före start. Detta
kommer att anges på anmälningslistor-

12, r2.30-r1

.

oöverensstämmelser har konstaterats.
Ytterligare ansträngningar skall göras
SSS 72.

Gräsbunkern och en grusbunker på
hål 1 skall slopas och i stället anlägges
flera grusbunkrar. Söder om green på
hål 2 anlägges en bunker i stället för nuvarande kulle. Gångväg

till greenen blir

norr om denna. Andringarna vidtas efter
Martini Cup. Gång- och cykelvägen vid
hål 4 kommer att beläggas och därmed
berättiga till "fri dropp".

na.

Knattemedlemmar
Det synes råda viss tveksamhet om tolkningen av vilka som får ta med knattar
för spel på banan utom knattetävlingar.
Detta skall vara a) seniorer b) äldre juniorer med off handicap.
Ha en skön golfsommar!

Studieverksamheten

Sekr

Under vintern har en studiecirkel "Bäst
när det gäller" baserad på Willy Railios
bok anordnats. Cirkeln har varit anordnad för elitspelarna, som samlats 15
gånger under tiden

2-5

nov

-

18 mars.

Le-

Matrikeln
beräknas vara färdig den 1 juni.
(det beror på när manus kommer,
sätt. anm.)

Under fastställda träningstider för ungdomar skall dessa ha företräde till
range och tillhörande områden. Andra medlemmar som tränar samtidigt, var
snälla visa förståelse!
Juniorkom.
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För 25 år sedan startade Martini Cup

Pro-Am den 28 maj . Denna förtävling

som en elittävling för amatörer. Tävlingen nådde snabbt rykte som en av de fina-

skall bestå av två starter, en kanonstart
klockan åtta och en klockan två. En kanonstart innebär att ett kanonskott eller
någon annan signal innebär att bollen
slår ut, samt att start sker på alla 18 hå-

re 72-hälarna i Sverige. Sedan starten

1961 har mycket vatten runnit under våra broar. Tävlingen förlorade något av

sin status under senare delen av 70-talet,
men sedan blåste Basse Friberg åter liv
itavlingeir genom att starta HEÖ-Martini Cup. Aret var 1979 och Basses stora
id6, något som skulle visa sig vara tongivande för stortävlingsarrangörer, var att
låta elitamatörer möta proffsspelare på
lika villkor. I år spelas samtliga tourtävlingar under denna premiss, något som
är ovant för våra utländska gäster som
aldrig får möta en amatör på sina hem-

tävlingar.
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år kommer tävlingen att fira 25-års
jubileum, något som vi som arrangörsklubb inte tänker låta gå spårlöst förbi.

len. Mellan starterna kommer

våra

sponsorer att bjudas på lunch tillsammans med lagkaptenerna som tages ut
bland de startande på huvudtävlingen.
På torsdagen den 29 maj startar huvudtävlingen och spelas sedan fredag,
lördag och söndag till dess att en segrare
korats.
Förutom landskampen kommer du att
märka jubileet på flaggspel, utställning-

ar, VIP-tält och reklamskyltar. Dessutom kommer den italienska kulturen
att göra ett frontangrepp på helsingborgarna. På Stadsteatern kommer Barberaren i Sevilla att spelas på torsdag - lör-

dag(29-3U5) och på Vikingsberg och ho-

Själva tävlingen skall avgöras på fyra
dagar dvs spelas 4x18 håI, detta for att ge
sponsorer möjlighet att visa sig på olika
sätt på banan. Våra mecenater har nämligen både tid att ställa ut sina produkter,
träffa kunder och givetvis under lättsamma former se den bästa golf som spelas
på svensk mark. Spelarna får dessutom
en rättvisare möjlighet att visa sina färdigheter, då den forhatliga cuten efter 18
hål är borttagen. Jubileumstävlingen är

tell Horisont kommer italienska konst-

även kryddad med en landskamp for
amatörer från Danmark, Italien och

så svdlj förtreten över att banan är upptagen och njut i stället av det som presteras under dcssa dagar.

Sverige.

Du kanske undrar när tävlingen går
och jag kan berätta att den startar med

närer att visa sina verk.
Slutligen kan berättas att en stor galamiddag går av stapeln på hotell Horisont
på lördagen den 30 maj med prisutdel-

ning fcir Pro-Am-tävlingen, italiensk
mat och dans.
Som vanligt när det gäller Martini Cup

kan vi redan konstatera att vi kommer
att bjudas på några dagar av yppersta underhällning, något som du inte får missa,

Tövl.kom.
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EN FRÄSCH FÄRCBUTIK I CENTRUM

Damernas tävlingsäsong inleddes med
en poängbogey den 15 april som spelades i blåst och snöslask. En försmak på
vår och sommar fick vi emellertid genom
de läckra kläderna (och d:o mannekäng-
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erna) som Hedbrandhs på Väla och nyöppnade boutiquen CATCH visade vid
vår informationsträff samma dag, proffsigt presenterat av Christina Rodman.
En regel- och handicapträff för damerna arrangeras den 15 maj kl 19.00 i

klubbrummet

dit alla är

välkomna.

Christina Rodman ställer upp och pratar
regler och sedan blir det grupparbete där
vi testar E,ra regelkunskaper.
Helsingörs Golfklubb, Ophelia Klub-
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ben, har inbjudit ryadamerna till vår årliga tävling den 25 juni. Reservera alltså
den dagen för ett besök på andra sidan
sundetl
Intresset för gruppträning fcir Jimmy

Grant var stort, och vi hoppas att träningen vid det här laget är i full gång.
Irene Kruuse och undertecknad har
varit på damledarkurs i Frostavallen,
som anordnas varje vår av Skånes Golf-

förbunds damsektion. Programmet var
digert men givande och vi fick en hel del
nya idder som vi kan ha glädje av i vår
egen verksamhet.

Slutligen hoppas vi på sedvanligt stort
deltagande på våra tisdagstävlingar och
andra arrangernang, och Ni som ännu ej
fått handicap (men har grönt kort) - VÄGA STALLA UPP!

La' de svinge!
Maret Remmelgas

ordl.

Buhr-språket
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Hejsan golfuönner!
Nu har ni väl lagt skridskorna på hyllan
och plockat fram golfklubborna i stället?
Jag förutsätter att ni putsat både dom
och era bagar, kanske till och med färtlagat det som var sönder, eller? Jag antar

orrffiraplan,
dinb-.:g,o,n

oähc

att några av er kanske ska åka ut och spe-

la på andra orter, kanske rent av utomlands. Alltid händer det något på sådana
golfresor som kan vara värt att berätta.
Skriv då till Arne Härner och berätta, så
kanske vi andra får lära oss något nytt!
(Tack för det, red).
Hur som helst så spelade vi golf i jul i

Filbornavägen, Hbg

La röd - Bä rslöv -Va I låkra

Tunisen Sousse Nord. Banan var i gott
skic'k, men'ändå hade bollarna en tendens att vilja försvinna, dels i brunnarna,

vilka var rätt djupa faktiskt och

som
fanns lite här och var på banan, dels i träden. Nu var det också satt man just höll
på att skörda oliver över hela banan och
barnen som fanns med dom vuxna olivplockarna älskade att ta bollarna om dom

I DET SVARTA AFRIKA BETYDER
VITA PINNAR VERKLIGEN ''OUT''!
Driverns Danmarkskorrespondent hit-

till Liberia, blev

tade följande ruskiga historia i Helsingör

tillbaka via Sydafrika och kom hem igen

Golf Clubs medlemstidning Golf Nyt.
Den berättas av en dansk som arbetat i
Liberia som gränsar till Guinea och El-

efter 14 dagar.

fenbenskusten.

På därvarande golfbana var Guinea
out of bounds på dom tre första hålen. En
svensk slog sin boll out på andra hålet.
Han såg bollen cirka 30 meter in bland
det höga elefantgräset och han "smuttede ind i Guinea for at hente den". Dessvärre blev han anhållen av en marxistisk
gränsgendarm, blev i två dygn transporterad i en primitiv militärlastbil till huvudstaden Konaki, där han blev fängslad
och förhörd i en vecka och eftersom det
sen inte fanns någon direkt förbindelse
8

han tvungen att flyga

händelsevis kom utanför fairway, och
det hände ju.
tsör att tala om hcp-mygel, så fanns det
på denna resa en dam från en Stockholmsklubb som tydligen specialiserat
sig på hcp-mygel. En dag spelade vi med
i Atlas tävling och då gick damen i fråga
på hcp 25 och hade 41 poäng, vilket hon

I fortsättningen lär han ha givit upp alla outbollar på dom tre första hålen.
Sens moral: akta er för att "smutte
ind" i växtligheten till vänster om sexan'
Man vet aldrig var ni hamnar.

"Golf är ett både nöjsamt och helsosamt
bollspel; det gifver god kroppsrörelse
och tager muskelkraft och uthållighet i

anspråk, genom det myckna gåendet

som karakteriserar spelet. Det är fritt
från dessa spasmodiska utbrott af häftig
energi, som göra en del andra lekar ut-

omhus farliga
idrottsbok 1886)

för de svagare." (Ill.

x
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naturligtvis vann på. Golfvärden sa då,
att hon måste sänkas 2 slag för att få rätt
hcp. Två dagar senare spelade vi tävling
utlyst av klubben och med en gemensam
damklass (ca 50 deltagare) med många
engelsmän, tyskar och amerikaner bl a.
När vi kom in efter avslutad tävling träffade vi på värda dam och frågade, hur
det nu gått i tavlingen med hennes nya

hcp. Jo, hon hade rätt mycket poäng, sa
hon, men hade inte sänkt sig sedan f<irra
tävlingen. Det hörde inte till reglerna,
menade hon. Jag undrade, hur mycket
hon överhuvudtaget visste om regler.

När hon sa, att hon gått på det gamla
hcp, blev jag svarslös (kan ni tänka er
mig svarslös?) (svar: nej, red). Vi gick
upp till caddymastern som höll i tävlingen och konstaterade då, att damen haft
ihcp. Vi påpekade detta för caddymastern, som själv
undrat över dom höga poängen. Följden
blev att damen diskades av den engelske
pron, som påpekade att hon av kända
skäl förlorat sin första plats i tävlingen.
Damen i fråga hade sedan "mage" att
protestera mot domslutet, vilket dock
stod fast.
Det är första och enda gången jag varit
möd om att diska en person och hoppas

49 poäng och spelat på 26

den sista.

Som avslutning på tiraderna litet om
livets realiteter: This is a story about four
persons named Everybody, Somebody,
Anybody and Nobody. There was an important job to be done and Everybody
was sure that Somebody would do it.
Anybody could have done it but Nobody
did it. Somebody got angry about that
because it was Everybodys job. Everybody thought that Anybody could do it,
but Nobody realized that Everybody
wouldn't do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody
did what Anybody could have done.
Ha det nu så trevligt tills vi ses på Rya
i vårens tecken. Glöm inte kolla hcp.
Ann Mari Buhr

Kerstin for uppfrir backen, kånkade iväg
från parkeringen till 16:e tee med kaffe
och bröd. "Vi tar kaffet vid 16:e green",
meddelade samme Sune. Det var med
beundransvärt lugn som K. Hustru körde spisningen från 16:e tee, där det var
uppdukat, nerför backen vid tegelugnen. Somliga har disciplin.
På vår rundvandring stötte vi på chefen för lag 8, Bengt Ohlsson . Så chef han
var, visade han en arbetsflit och kämpaanda som var imponerande: skavsår i

Vår-puts
lika populärt
Jovisst håller det i sig. Några olyckskorpar hördes kraxa något om att det nog
var slut med entusiasmen -fcir "städning"
av Rya. Men det kraxandet kom på skam
- tack och lov. Liksom i fjol var det cirka
200 som anmält sig och visserligen lämnade 25 stycken återbud, men å andra
kom det några som inte hade anmält sig,
så folket räckte till. Utom i lag 3 förstås.
där manfallet var störst. Nu gjorde detta
ej så mycket, eftersom i detta lag ingick
Ingvar Jönsson, vilken med lätthet arbetar för 3 (egen och okontrollerad upp-

handen!
En som inte hade några skavsår var
Bosse Zinn. Trots noggrann undersökning, kunde vi inte hitta tillstymmelse till
svett heller. "Arbetsledare". förklarade
han "håller humöret uppe" och ska sanningen fram, så hade han lyckats få ner
fler människor i en bunker än vi nånsin
skådat.

gift). Allt var sig likt från åren innan,
glad stämning, god arbetsvilja och en belåten banchef. Aven vår nye green-

keeper, Roland Andersson, var naturligtvis mycket nöjd med sina hjälpredor.
I köket kom man raskt igång och Driverns fotograf hann inte ens dit, innan
dom flinka bullbredarna, ja ni vet Christina och Laila och Kerstin och Lena och
Gunilla o dom, hade brett 225 bullar :
450 halvor färdiga. Vid spisen stod Tommy och rörde i 100 liter ärtsoppa, vilken
förresten det var bra krut i i år (soppan
alltså), mycket välkryddad.

Besvärlig chef

Nöjd green-keeper

Redan vid nio-tiden började första utfodringen, då kaffe och bullar transpor-

till dom olika stationerna. Det
var lustigt att se, hur snabbt 10 personer
utspridda från tee till green på ett hå1, inom loppet av någon minut kan vara på
plats vid kaffekorgen. Hade man rört sig
så snabbt även vid spelet, hade vi sluppit
ronder över 4 timmar.
Mest besvär hade utkörerskan Kerstin
med sin man, Sune, chef för lag 12 med
uppgift att städa hål 15 och 16. "Vi tar

Kapten Ragnar Boltenstern mottager

kaffet på 16:e tee", meddelade Sune.

"förningen" av Kerstin Jonsson

terades ut

t0

Bosse Zinn håller humöret uppe

Lag 15 med Hans Ohlsson vid styret
fick vi leta länge efter. Vi fann dom nere
i bäcken längst till höger (så långt från
fariway man kan komma) på 13:e. "Vad
gör ni här, varfor måste här vara så
rent?" frågar vi försiktigt. "Slicare, slicare, hela gänget", forklarar chefen och
pekar nedlåtande på sina kamrater. "Du
slår väl ingen slice?" protesterar vi som
vet. "Nä, jag hookar" ler han och tittar

des alla vi gratis-ätare att skänka en tia
(minst) till ändamålet, vilket inbringade
en summa av 1.400:- kronor. Det blev

bort mot 14:e. Vi konstaterar i alla fall,
att han krattar rakare än han slår och tur
är ju det, for annars skulle han ju aldrig

tävlingsledningen flyttat första start från
åtta till nio, men redan strax efter elva
fick man avblåsa tävlingen på grund av
tillfälligt vatten (snö inkl yra) över hela
banan. Man såg golfbollar som efter fyra
meters rull var så stora att dom inte gick
ner i hålet.

få ihop en hög.
Som vanligt började man vid halv tolv-

tiden dra sig mot klubbhuset efter väl
förrättat värv, där ärtsoppa serverades
med smör och bröd och ö1. Som en uppföljning av fredagens stora TV-gala med
insamling till cancerfonden, uppmana-

många goda gärningar denna fina lördug.

Lika fin som lördagen hade varit med
himmel,lika eländig blev söndagen. Alla "vårputsare" var ju kvalificerade till årets första tävling, greensol och blå

some poängbogey. Förståndigt nog hade

Ett gring som aldrig varit på bild

förr

Tävlingsledningen letar nu efter en
f

ämplig dag för ny

tävling.

AH.

Sune Svenssons monster från i fjol har nu
växt från l-2 dm till l12 meter.

Vad gör Laila Mårtensson

i

heruarnas

Långt från fairway

t2

t3

Rapport från
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KTUBBRESIAURANG
Säsongen är nu i full gång och vår golfbana börjar fyllas av
spirande grönska och vårpigga medlemmar. lnne i restaurangen har det varit många aktiviteter i vinter - bland annat
har matsalen fått ett nästan nytt utseende och atmosfär. Vi
kommer inför denna säsong även att utöka vår meny och övriga utbud. Välkommen ner till oss. Något ur vår "Meny"

o

.

Trevliga lokaler och god mat till 50-årsfesten, firmafesten
eller liknande arrangemang.
En fullständig hemsändingsservice både privat och för fö-

retagets räkning.

o En annorlunda
o

o

representationsmiljö för kunder eller affärs-

bekanta.

Attraktiva 3-rätters helgmenyer för familjen med kraftiga
barnrabatter.
Varje dag i veckan serverar vi en dagens husmanskost inkl
salladsbuffe, smör och bröd till en billig penning.

M ar kn a dsfö rin g s k o mmitt ö n
I det senaste numret av Jrivern har t-yvärr "Tryckfel-Nisse" uppenbarat sig.

HÖGS AB, AB ASG, BACKES

Utöver de nämnda foretagen som reklamköpare 1985 i Drivern nr t har varit,

NISERINGSFABRIKEN, HOTELL
HORISONT, LEIF KLINTEBERG
AB, AB FERMS AGENTURER,
FUNKAB AB. NYMAN & SCHULTS

AB SAFESUN. ALLER-FORETAGEN (Hänt i veckan), AB W R
GRACE/REXOLIN CHEMICALS
AB. SVALOV/HAMMENHOG AB,

HOGANAS AB, LEIF KLINTEBERG

AB. Vi beklagar verkligen det inträffa-

SKEPPSHANDEL/VARMGALVA-

AFFÄRSRESEBYRÄN AB.

GULDVARUFABRIKEN blir reklamköpare på en av våra puttinggreener.

de.

För 1986 har följande företag köpt
hålreklam. AB ANDERSSON &
LEMBKE. PINGVINPRESS GRAFISKA AB, AB FRIGOSCANDIA, AWP
IMPORTEN AB, ABE TRYCK AB,
AB W R GRACE. REXOLIN CHEMICALS AB, SVALOV/HAMMEN-

Hjärtligt völkommen.

Fh:v

Fortfarande finns det möjlighet att köpa
hålreklam. Du som vill din firma skaLl sy nas, kontakta någon av kommittöns kontaktpersoner. M edlemmarna i kommittön
är Bengt OhLsson, Peter Henckel, Per
Lundberg och Bo Zinn.

GREENFUGGA
{a lena oå banan Efl kanonna

de men heNenterrde

Vi ser fram emot att få skämma bort Er.
TEESKYLI

Bengt Siltberg

Thommy Backner

Krögare

Köksmästare
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