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Ordföranden
har ordet
Halva säsongen har nu gått,
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förhoppningsvis med stora positiva spår i
handicap-korten. För de förs väl regelbundet? Det nya hcp-systemet är bra om
vi handskas rätt med det. Det har fastställts vid både förbunds- och distriktsmöten. Jag tror också på det och de som
med allvar går in för sin golf har inga problem med hcp-kortet. Om ett eller två år
har också den utjämning skett i hcp-sättningen så att bästa möjliga rättvisa nås
hcp-mässigt i tävlingarna.

Yår bana är nog den bästa
i hela landet. Det skall vi vara glada och
stolta över. Den var tidigt klar för spel i
våras och vi har inte haft problem med

vare sig greener eller fairways, som
många av våra grannklubbar. Vi har ett
bra team som sköter banan. Det är tråkigt att Christer Armtoft inte vill fortsätta som banchef, han tycker jobbet tar för
mycket tid från golfspelet. Hjälp mig att
övertala honom att fortsätta ett tag till!

Vårt tävlingsprogram

HrrrEsnöc
SugarBeetSeed AB

har fått både positiv och negativ kritik.
Det var väntat. Vi skall ta fasta på alla inkomna synpunkter. Det kommer att bli
flera tävlingar på söndagar t ex generations- och äkta make tävlingarna. Antalet tävlingar ifrågasätts av några medlemmar och nästan alla vill ha flera tävlingar. Det var jag inte klar över.

dagligen av vår nye intendent. Kanske
bör vi ge litet mera utrymme för förbeställning av starttid?

Antalet gästspelare
mot greenfee är ca 600 st lägre än vid
motsvarande tid i fjol. Detta beror enligt
kansliet huvudsakligen på att vi varit restriktiva beträffande s k företagsgolf sedan vi på årsmötet senast fick veta att
medlemmarna tyckte att denna typ av
"beläggning av banan" var till förfång
för medlemmarnas egna spel. Jag hoppas att ni märkt en positiv effekt. Kassören grinar emellertid illa åt åtgärden!
Planeringen inför nästa säsong
är i full gång. Vi samlar ihop erfarenheterna från Martini, tee-placeringar och
flaggsättning, out of bounds-markeringar, skyltning, bevattningstider, banarbete under speldagar, starttider, beläggning i klubbhus, bansträckning etc. Kom
med Dina idder nu! Till våren är det för
sent!
Jag är glad för att vi fått mycket beröm i
år. Både vad avser banan och hur gäster
blivit mottagna på Rya av kansli och rya-

spelare på banan. Det betyder att vi
också blir välkomna att spela på andra
banor. Att vi då spelar enligt reglerna,
iakttager golfvett och uppträder allmänt
belevat är en självklarhet.

Startsystem har diskuterats.

Det går ganska bra nu med kö-tablå och
starttider vissa dagar. Uppföljning sker
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Vår nye intendent

Ordförandens böner:
Acceptera

att en regelkunnigare klubbkamrat talar om när du begått ett brott
mot spelets regler. Lär av de som
läst på och förstår golfreglerna.
Tyvärr är vi - de flesta av oss - alltför dåliga på regler. Lär Dig därför mera om spelets regler, det blir
roligare att spela då. Vi äldre med-

LÅr eLr
att slå sönder utrustning på banan.
Flera av de nya skyltar som satts
upp har skadats i sommar. Pap-

perskorgar och tee-markeringar
bär ofta svåra märken efter klubbslag. Detta är onödigt och innebär

lemmar är inte alltid bättre på regler. De yngre spelarna har genom
sin "Golfutbildning" och sitt tävlingsdeltagande ofta god regelkunskap. Har Du regelbok - skaffa annars en på kansliet.

kostnader för klubben och leder
till höjda avgifter. Håll rätt på Dina kamrater som avreagerar sig ef-

ter dåliga slag på ett dåligt sätt.

Sedan den 1 juli har

vi en ny heltidsan-

ställd intendent vid klubben. Jan Lilja
heter han och är sedan flera år medlem i

klubben och hängiven golfare liksom
hustrun Harriet.
Jan övertar ledningen av administrationen av Rya Golfklubb och är underställd klubbstyrelsen. De tekniska frå-

gorna beträffande banan ligger dock
fortfarande inom banchefens ansvarsområde.
Att vi nu får en heltidsanställd "chef"
på Rya är en naturlig följd av klubbens
utveckling. Vi har 6 helårsanställda, en

balansomslutning på över 3 miljoner
kronor, fastigheter och ca 800 medlemmar att sköta. Det är ett stort jobb och
inte möjligt för styrelsen att sköta dagligen som ett "vid-sidan-om-jobb".

Han har ett gediget sportadministrativt
fcirflutet inom bl a fotboll. Han har, eftersom han varit lärare, vanan och dokumenterad förmåga att rätt umgås med
både barn och vuxna. Jag har funnit att
Jan kan säga ifrån "vänligt men bestämt"
- en viktig egenskap för en rya-intendent.
Jan tar nu successivt över den dagliga
ledningen av klubben. Du får allt mera
att göra med honom. Jag är helt övertygad om att ni kommer att trivas tillsammans. Jan har de rätta kvalifikationema
för sitt jobb och vi har också fått ytterli-

gare en

fin representant för klubben i

kansliets "lucka".
Välkommen till klubben Jan!

Jan är rätt man fcir intendent-sysslan.

Funderar lvi på att byta Ert kök,
kan

jag

uisa

Er

S:t Olof Köket
såväl kompletta förslag som enklare

lösningar. Ring mig

Lars

Ekolin

Tel: 042/29 84 30

Per-Erik
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Berlincpelenr högi.lliga öppnande_
Den XI olympiaden öppnadcs i går i dcn tysta hunrdstadcn
under formcr som överträffade allt vad rcm hittills skådats\id
en idrottsfest. "Hela" Bcrlin var pä bcnen och öppningshögtidlighetcma blevo för dc nårvarandc säkerligcn ctt minnc för
livct. Rikskansler Hitler övervar den högtidliga ceremonin och
förklaradc spclen öppnade. Stora festligheter gingo av stapcln.
Idag börja idrottståvlingarna redan tidigt på förmiddagen och
pågå sedan till och med den 16 augusti.
(Söndagen den

2

augusti 1936)

Gollbana på Rya egendom
Helsingkrona Golftlubb i Helsingborg anhåller hos handelsministern om bidrag av tipsmedel med 15 0(X) kr till bestridande
av en hel del kostnadcr klubben åtager sig för anlåggningen av
en 9-håls golfbana utmed kusten mellan Helsingborg och
[-andskrona.
(Söndagen den 2 augusti)

Sekreterarnotiser
Intendenten

EN FRÄSCH FÄRGBUTIK I CENTRUM

Jan Lilja började den l juli och hans "nuna" är redan välkänd på klubben.

Ladies and Gentlemen
har nu på prov under 1986 medgetts reserverad tid på fredagar med startförbud
kl 9.55-11.10.

Egsp"ot'.- II

Ilerrarnas onsda gstävlingar

terats av medlemmarna och tycks funge-

Det har varit oklart om damernas möj-

av nästa könummer fungerar bättre sedan manöverknappen flyttats till 1 tee.
Dataanläggningen
Den 27 aug. ordnas kompletterande ut-

bildning för att kunna utnyttja anläggningen så effektivt som möjligt.
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het och s öpper igenom fukt

Alc.o Stuqförg ö. en troditone
loterlörg och den ör vör över
lösse me* söldo och populöro

dock ej på lördagar och söndagar på Rya
- se matrikeln sid. 5. Kan man släppa på
rätt sätt fcirlorar man endast någon enstaka minut och man slipper ha bakomvarande parti "på axlarna".

Könummertablån
Denna köanordning synes nu ha accep-

ra utan anmärkning. Framtryckningen

ALCRO MURESCO för putsoch belong Muresco lrönger in
bro öven i poröso och sloftigo
yior, hor god vöderbeslöndig-

Kanske skulle vi kunna förbättra oss
ytterligare att släppa igenom. Etiketten
säger, att 2-bollar skall släppas igenom
partier med flera spelare. Detta gäller

ligheter att spela på onsdagseftermidda-

garkll2-77.
Som framgår av tävlingsprogrammet

är denna tid reserverad för herrarnas
onsdagstävlingar. Damerna får under
denna tid spela endast i mån
före starttid.

av plats

kort

Lokalfrågor
Carsten Magnusson och Jan Lilja har
fått i uppdrag att utreda lokalfrågorna på
klubben. Styrelsen planerar att redovisa
förslag i kommande långtidsbudget.

Bunkersanden
Under de senaste åren har Bornholmssand använts i bunkrarna. Den är fin
men väldigt dyr. För att minska kostnaderna och därmed öka möjligheterna till
mera sand i alla bunkrar har annan och
billigare sand prövats och godkänts.

Markfrågorna

Denna kommer

Diskussioner med markägarna pågår
och förhoppningsvis skall resultera i

vändas.

överenskommelse helt eller delvis under
året. En långsiktig planering av markanvändning kommer att föreläggas årsmötet i höst.

Baglift till 5 tee

Långsamt spel

Den allmänna uppfattningen är, att spelet på banan går snabbare i år än i fjol
och därmed ges plats för fler partier.

i fortsättningen att

an-

Backen upp till 5 tee är jobbig för de flesta av oss. Arne Bowall framkastade, att
vi borde skaffa en baglift liknande den
som fanns på Avesta GK. Det har gjorts
sonderingar bland medlemmarna och
samtliga tillfrågade har varit positiva till
en sådan anordning.

tionstimmarna genom svingen, närspel,
det långa spelet, bunkerslag och puttning dvs allt man behöver kunna, och säkert kommer de som deltagit att i år sän-

Från
röd tee

ka sina scorer.

Sedan sist har säsongen kommit igång på
allvar och damerna har som vanligt varit

Välkommen till
Angelholmsvägen 27

Tel. 126060

flitiga och ställt upp på alla arrangemang. Under maj månad awerkades
bl a en nybörjarträff och en regelafton
med god uppslutning. Christina Rodman hade sammanställt en del kniviga
regelfrågor som vi jobbade med gruppvis och sedan diskuterade. Det visade sig

Sluta klättra
Hyr lift!

att vi alla hade en hel del att lära, inte
minst vi som tycker att vi kan det här
med regler. Till och med Viveca Hoff
som är så rutinerad tyckte att kvällen va-

rit mycket givande.
Under maj månad har vi också hunnit
med en matchtävling mot båstaddamerna, där resultatet denna gång blev oav-

gjort.
Den f<ir året nya gruppträningen ledd
av Jimmy Grant har varit mycket uppskattad. Jimmy blåste bort allt gammalt
golftänkande och gick under de sex lek-

Vid sammanträde 08-11 beslöt styrelsen tillsätta en arbetsgrupp som skall utreda konstruktion och kostnader för en
baglift (alltså ej personer). Lämplig pla-

cering skulle vara vid fortet och rakt

tat, att då de häromdagen lämnade 9 green föll en putter från ett av träden utan
att någon annan person fanns i närheten.
Man kan förmoda, att putterns ägare
inte har sänkt en långputt och av den an-

ledningen placerat puttern i trädet. Puttern inlämnades på kansliet.
K_E W
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lertid nöjda och glada, i synnerhet de
som fick plocka för sig av vårt, som alltid, magnifika prisbord. Tack alla sponsorer! Scratchpriset vanns av Birgitta
Horn, hcp 7,frän Schweiz på 81 slag. I
A-klassen segrade Helvi Lööf, LjGK, på
71 slag och i B-klassen Inger Byrl6n,
VtpGK, 71 slag, tätt följd av hemmaspelarna Pia Palmgren och Gunhild Ekolin,
bäda 71. Foursome-tävlingen togs hem
av paret WarheimMarheim, EvGK, på
38 p. Av ryadamerna skötte sig Gerd
Sandberg/Sonia Jakobson bäst med 37 p.

Pappan gör hole-in-one
medan barnen vinner på lotteri!

Suppoilerklubbens dmgnlng

upp.
I arbetsgruppen ingår Christer Armtoft, Kjell Olsson och Per E. Jerlebo.

Fallfrukt
Curt Elg och Sune Nymberg har berät-

I årets Nationella Damdagar deltog
sammanlagt 232 damer. Yngsta deltagaren var 16 år (Eva Kruuse) och äldsta 80
år (Nancy Runfeldt från Båstad hcp 15 ! !)
- är inte golf ett underbart spel för alla
åldrar! Turligt nog hade vi prickat in de
två första sommardagarna i juni, även
om den hårda blåsten var besvärande,
speciellt på hål nr 4 där resultaten varierade mellan 2 och 10 slag! Alla var emel-

den L5 augusti
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163 Björn Karlsson
180 loakim Boltenstern
83 Anne-Marie Brydolf
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12 Olle Lindgren
49 Eva Boltenstern

nr 211 Gösta Bogren
nr 202 Torsten Ragnartz
nr 237 Lennart Kristiansson
nr 58 Elsie Bengtsson

nr

46

Björn Åberg

Helvi Lööf, vinnare

i Klass A

mottager prket av Maret Remmelgas.

Från grupptriiningen

Atl afteta med Mailini Gup

Jämnheten blev avgörande
i Martini Crrp
Med tre ronder på 70 slag och

Nör du löser detta har Martini cup avslutats och en segrare korats. I
skrivande stund (under den tredje ronden) kan vi koniatera att både
inspelning, proAm och de första ronderna har kunnat avverkas i bösta
Rya-vöder.
Förberedelserna började redan i fjor
strax efter Martini med kontakter med
sponsorerna. Förberedelsearbetet har

förtjänstfullt gjorts av Ulf Jacobsson och
strax före jul började styrelsens arbete
med detaljplanering. Detta bestod av
organisationsplanering och förbundskontakter samt sponsorkontakter i första steget.

och vänta på tourcontainern som skulle
anlända denna dag. Den kom dock inte
varjör tältuppsättningen fick göras på
tisdagen liksom kontroll av radioutruitning och övrigt material. Alla bodar kom
så småningom efter vissa problem med
bl.a. avlastning av en bod till åskådarnas

förtjusning.

Andra steget kom under januari och

Efter ProAm-dagens arbete då ström
och telefoner inkopplades, klockor star-

till en rad arbetsupp
slutades allt arbete
sponsorerna så att våra uppgifter koncentrerades på detaljarbetet. Mars och

tades och en mängd andra uppgifter löstes av Tord och hans gäng startade huvudtävlingen klockan sju på torsdagen
och alla problem var lösta, med andra
ord allt fungerade till spelarnas belåten-

februari, då det gäll

april blev av förklarliga skäl problemlösningsmånader. Besked kom om neddragningar från några sponsorer och en
italiensk firma drog sig ur helt, vilket
medfcirde att den planerade ProAm och

Jubileu
vilket v

bantas kraftigt

gligt.
Nu närmade sig tävlingen med stormsteg och tiden började bli knapp för involverade. Planeringsmöten hölls för

het.

Att allt fungerar och löses under ett
sådant åär arrangemang beror inte på
några få medlemmar om någon tror döt.
De som gjort någon form av arbetsinsats

tet, och i bostaden och alla praktiska förberedelser startades.
På måndagen i tävlingsveckan samlades ett gäng som började sätta upp skyl-

titr,
10

kontrollerade banmarkeringarna

en

på 72 vann Per-Arne Brostedt från Viksjö årets Mar-

Efter tredje ronden på lördagen ville nog
de flesta som sett Magnus Jönsson från
Kristianstad i aktion sätta alla sina pengar på honom. Han var då 8 under par ef-

ter två ronder på 68 och en pä72, ndrmast följd av Per-Arne fyra slag sämre
och Ulf Nilsson 6 slag sämre.

Mike Harwood, Australien och Frank

Nobilo, Nya Zeeland, verkligen två
långväga gäster, skuggade tättrion ett
slag efter tillsammans med Landskronas
Magnus Sunesson, som var på par.
Avslutningsvarvet blev en fantastisk

uppvisning av Per-Arne Brostedt och
kanske blev Magnus Jönsson gripen av
det stundens allvar som alltid råder i ledarbollen. Redan efter sex spelade hål
var Per-Arne ikapp och gick sen inte att
hindra. Han vände på 33 slag och hade
då tagit ledningen med två slag fore
Jönsson, en ledning som han ytterligare
förbättrade på de sista nio med ett slag.
Magnus Jönsson fick fullt upp att göra
med att hålla undan för framför allt Mikael Högberg som spurtade starkt och

Vinsten iir klnr. Per-Arne Brostedt iublar.

amatör måste vi gå ända ner till 18:e
plats, där Gävles Christian Härdin parkerar tillsammans med bland andra Per
Ulrik Johansson, amatör från Kalmar.

ETT STORTTACK TILL ALLA SOM
GJORT MARTINI CUP 1986 TILL
DEN FEST TÄWINGEN BLEV I ÅR

avslutade med en 69-rond.
Även den tredje deltagaren i leCarbollen, Ulf Nilsson från Ljunghusen, hade
en olycklig slutrunda och föll med sina 79
slag från tredj eplatsen ner till delad 18: e !
Sunesson höll ställningarna och hans 71
på sista gav honom sammanlagt 287 slag
och en fjärdeplats. Femteplatsen delades av fyra stycken, nämligen Cai Nilsson, Falkenberg, som avslutade med en
69-rond, Mike Harwood, Ove Sellberg
och Frauk Nobilo.

Kjell Ohlsson

Bäste amatör blev Johan Tumba som
nia med 289 och för att hitta näst bäste

ket säkert var en stor besvikelse för dem
alla tre. Men de är ju alla unga killar och
de kommer snart igen.

i samband med våra stortävlingar vet, att
innan tävlingen avslutas har det alstrats
både svettdroppar och svordomar.

gruppansvariga, anmälningar togs emot,

lottningar gjordes, telefonen började
ringa dygnet runt på klubben, på arbe-

tini Cup.

insatser (och helt obetalda!!) så därför

Ryas egen John Grant började bra och
spelade första dagen runt på 70, men
tappade sen tyvärr lite for många slag
och slutade som delad 25:apä295. Mats

Nilsson och Peter Bäckbom samsades
om 48:e placeringen med bl a Mikael
Krantz, Vasatorp. De hade alla 301, vil-
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Arguslmnnan 1980
.$

För andra året gick Atlas Resors mixed
foursome av stapeln i pingsthelgen. Inför tävlingen hade Atlas Resors representanter skyltat upp banan med parasoller, affischer och broschyrer, vilket
bidrog till en festlig inramning av täv-

Den 10 och 11 maj gick slaget om Arguskannan. 110 spelare hade anmält sig och
ställde rpp på kvalvarvet. Kanonväder
med sydlig vind en ca 7-8 sekm och en
grå himmel bjöds spelarna.

Resultaten på kvalronden blev

ge-

lingen, dessutom bjöds samtliga spelare
på kaffe inför åttonde utslaget av våra

nomsnittligt något sämre än tidigare år.
Ar det ett resultat av det nya hcp-systemet eller är vi sämre tränade så här tidigt

vänliga sponsorer.

80 äkta och oäkta par infann sig

på säsongen. (Arguskannan är i år något

gigt väder. Banan var i perfekt skick så
resultatets stora spridning skall nog skyllas på ovanan att spela foursome. På resultattavlan kom allt mellan 17 och 38
poang upp.

vinden söderifrån.

Ett mindre antal spelare lyckades
dock inte prestera några ursäkter för sitt
spel beroende på att deras resultat med
råge var godkänt. Följande spelare led-

Noteras bör att tävlingen flöt mycket
fint till alla spelares belåtenhet, (och till
tävlingsledarna Berty och Hans Fröbergs tillfredsställelse).
En som var extra belåten heter Anders Carlsson. Han kvalspelade till sig
platsen som den manlige spelaren i det
Carlssonska laget till pappa Lars stora
förtvivlan. Dessutom var han ofin nog
att inte tillåta mamma Anita att slå på
det 14:e hålet, utan placerade bollen i

de efter första ronden: Kjell Höjman
LaGK 40p, Per Abramson 40p, Hans
Mars 39p, Jens Magnusson 38p, Bo

ändringar då bland annat

Alf

skQt en 40-poängare och Tore Johansson

på motsatsen också.

Final-ronden gav även den omkastningar med både ras och avanceringar.
Ett par kraftiga regnskurar täckte
greenerna vilket irriterade några, av resultatet att döma. Trots detta skrällde
Jens Magnusson till den milda grad på
sista regnvarvet så att han hemtog trofen
med sin sista rond på 41 poäng vilket gav
en slutsumma på 110 poäng. Notalbelt är

t2

Vinnaren Jens Magnwson

Maesel

följde efter med 39p, en mycket stark
uppryckning; tyvärr fanns det exempel

till

start pingstdagen i mulet och ganska rug-

tidigare än forra året). En bidragande
orsak kan förstås vara den irriterande

Lindberg 38p, Tommy Ekman 37p. Fler
spelade givetvis bra, men denna grupp
gjorde prestationen att spela under sin
handikapp.
På söndagen skedde dock stora för-

Frohlunds
vannAtlas Resor

att Jens presterade sina 41-poängare
med tre tomma håI.
Försöket med tre-bollar med 9 minu-

koppen direkt. Förutom att givetvis

dricka en icke specificerad mängd champange erhöll Anders en biljett till Chess
i London, (en biljett som förmodligen är
guld värd då musicalen är utsåld de när-

ters startmellanrum artade sig bra av
alla glada miner att döma, men på söndagen kunde vi konstatera att det gamla

systemet med 7 resp. 8 minuters startmellanrum inte gav längre rondtider. En
eloge till alla föredömliga spelare från

tävlingskommitten

för

ansträngningen

att stävja långsamt spel.
Resultat, se Resultatbörsen.

il
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Med Atlas

"Det rara gamla paret från anno dazumal" Anne & Per Frohlund.
maste 6 månaderna).

Andra glada spelare var givetvis pristagarna som erhöll presentkort till kommande semestergolfresor och diverse
småprylar från våra sponsorer. Vid prisutdelningen närvarade dessutom Atlas
Resors distriktschef Sonny Engquist,

som kom i studiesyfte, for att utröna
marknadsvärdet i denna form av Sales
Promotion. Resultatet blev ett löfte att
komma igen nästa år med oförminskad
rnsats.

Pristagare, se Resultatbörsen.
Tävl.le.d.

till 65 golflanfi i nio tänder!

Ring ATLAS O42l1A 36 30
Ttivl.led.
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Driverns poesi-spalt

Drir var en gammal medlem På RYa

Bokskogens greenkeepers Vädjan (står

var fruktansvört fula,

som tyckte att skyltarna

-

på deras score-kort)

sörskilt dom gula,
så han börjä mot Christer att "fYa".

Du som haver banan kör
gör dig giirna det besvör
att var tuva som du vönder

Dör var en annan medlem På RYa
som tyckte att skYltarna - dom nYa
v ar fruktansvärt sköna,

lögg tillbaks med egna händer.
Gröset kommer, gröset går,
men en torvgroP den består.

Midsommaruoll på Rya

dom nYa -

stirskilt dom gröna,
så han ville ha fler av dom nya på

vi tävlingar hela
midsommarhelgen med sedvanligt stort
deltagarantal.
Inför denna helgs tävlingar kan man
konstatera att Rya-medlemmarna är
ovanligt lyckligt lottade med en kanonbana som i år är bättre än någonsin förutom dc speciella förmåner som vi tar för
Som vanligt spelade

-

Ort"

självklara nämligen en utmärkt bad-

Gör som Ragge, sqela Titleist!
Varfcir? För att den går l! Ragnar Boltenstern, mer känd som duktig skidåkare, har nu utmärkt sig även som golfspelare. "Ragge" gjorde nämligen den 24
juni sitt första hole-in-one. Detta inträffade på Ryas 16:e hå1.

Äntligen har det lossnat. säger 75årige flygkaptenen, som nu ser fram

-

emot en ny golfkarriär.

Andra lyckliga hole-in-one-görare

ör :

8/4 Lars Davenius
1/5 Johan Georgsson
6/5 Göran Unger
15/6 Charlotte Liljenström
18/5 Anders Carlsson
3/6 Rickard Persson

hål

2616 JanSandberg

14

hål 4
hål 4

hät2
hål
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h^|2
hål 4

Ljunghusen

strand och ett välutrustat klubbhus.
På midsommaraftonen startade Midsommarbogeyn med rekordstort startfä11. (Ett 170-tal spelare hade anmält
sig). Dessa delades upp på tre klasser
och skickades ut på banan med fcirsta
start kl. 06.30!l!! och givetvis inledde un-

dertecknad plöjandet. Självklart spelade de flesta golf och bra sådan. Förutsättningarna var de bästa varfcir en hel
del lyckades prestera sin toppgolf, vilket
han konstate*.

t:.:r:r,"n

nedan.

På midsommardagen började 110 mer
eller mindre väl förberedda golfare att
slåss om

Bo Lundgren från Boreus upp med ett

I

.i

{r

;.\

T4

Boreus Cup. Som vanligt ställde

charmant prisbord och såg även till att
behövande fick en chans att återställa
vätskebalansen med hjälp av Ramlösa.
En hård kamp på fcirstavarvet gav en ledartrio med Patrik Bäckbom, Lars Ekolin och Ulf Tollemar på 68 slag, 70 slag
och 70 slag. Denna trio var tätt följd av
ett gäng med netto 71 slag bestående av
Arne Härner, Bo Sperling samt Jonas
Bengtsson Vasatorp och Magnus Rosberg från Söderåsen.
På söndagen skedde vissa förändringar i resultatlistan i denna hårda A-klass
men inte så stora som väntat vilket framgår av prislistan i Resultatbörsen.

Patrik Böckbom, kommande stjärna?

I B-klassen var det ännu tätare dä lördagsronden gav 4 ledare på 70 slag netto,
nämligen Ulf Andersson, Mats Jerlebo,
Knut Malmberg och Carl-Johan Plymouth. Den ende som lyckades rubba
denna tätkvartett var Henrik Wahlström
som slutade på 140 slag netto efter en

69:a, men helgens store segerherre är
trots allt Ulf Andersson som tydligen på
tidigt söndagsstadium bestämde sig för
att inte släppa efter för någon. Han gjorde nämligen 63 !!!! slag netto, ett resultat
som bör rendera en rejäl handikappsänkning.
En junior som vi dessutom bör se upp
med är Patrik Bäckbom som har tillägnar sig ett mycket stabilt spel vilket undertecknad tror kan leda till något stort.
Stabiliteten gav sig till känna genom att
vännen Patrik både gjorde en score på

midsommarbogeyn och sedan sopade
hem Bordus Cup 1986.
Trivl.led.
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Skoputsargolf
Årefi stora hcindelse på Rya efter Martini cir, som aIIa vet, Skoputsargolf. I år skulle
Ingvar "Tjocker" Linfeldt, hemkommen från USA, förgylla med sitt deltagande. Eftersom Peter "van från större sammanhang" hade tävlingar i större sammanhang och
Palle "Smörjkannan" Dahlman åkte in i lumpen, var dagarna för spel begriinsade.

Ingvar, fortfarande nyförälskad

och
nertrampad under toffeln, fick inte spela
den enda möjliga dagen. Hustrun skulle
äka lusttur på sundet och Linfeldt skulle
hålla handen. Då stiger min eminente reserv Carl-Otto "Taxdödaren" Tolstoy in

i bilden och våra motståndare bävar.
Tråkningarna på första tee var som sig
bör många och ihärdiga. Till vår förund-

ran höll sig lymlarna förvånansvärt kalla. Första hålet är inte mycket att snacka
Vi blev ett ner. Vårt spel pekade

slag. Bollen hamnade nere i hålan vid sidan om damernas 10:e tee. Vi fick ome-

delbart plocka fram smörjkannan för att

dämpa gnället. Peter, rutinerad, som
han är, slog ett mycket bra slag och lade
bollen vid 150 meters pinnen. Palle överraskade med att slå in bollen på green!
och juniorerna vann hålet. Plötsligt var
vi bara ett upp, men vi kände oss fortfarande mycket stadiga i vårt spel. l2:ehälet delades och sedan vann vi 13:e på

om.

slag.

hink och spade. Lymlarna flukade

Nu hade vi åter vind i seglen och lymlarna var beskedligt tysta, frånsett lite

mot att vi borde byta klubborna mot

i en

birdie. Tvåan delade vi.

Pä I6:e hålet satte undertecknad in

Dahlman lyckades med konststycket att
placera sin drive med carry på vägen tre
meter framfcir en cyklist. Bollen studsade 20 meter rakt upp och passerade cyklisten med god marginal på höjden. Undertecknad trycker till en drive mitt i ba-

bollen på green några meterfrån pinnen.
Vår vän Bäckbom, som ju är rutinerad
från större sammanhang, visade sin taktiska begåvning genom att sätta sin boll
förbi green. Vi förstod inte den taktiken,
men vi har ju inte Bäckboms rutin.
Otto puttade fram 5 cm från hålet och
lymlarna fick naturligtvis en bogey. Segern var vår! Vi hade slagit elitspelarna
med 312 i en match som vi behärskade

len. Dock kom det ingen cyklist, vilket
fcirtog något av spänningen.
Efter att lymlarna varit nere på stranden och hämtat sina bollar, var vi plötsligt lika och pojkarnas ansikten var minst
5 cm längre än när vi startade. Efter t hål
var Otto och jag 2 upp och vi kände oss
mycket stadiga i vårt spel. På elfte hålet
slog Palle åter ett mycket intressant golf16

mycket givande och tanken är att tävlingskommittdns ledamöter i slutet av augusti eller början av september skall genomgå samma utbildning inne på brandstationen.
Jag kan verkligen rekommendera Er som inte har genomgått kursen att göra det.
Det kan vara en bra "investering".

Ian Lilja

gnäll.

Trean blev mycket intressant. Mr

nan, nästan, varpå vårt rutinerade Proffs
Bäckbom teear upp lymlarnas andra
boll, eftersom den första låg i vattenbrynet. Otto och jag blev jätteledsna, när
Bäckis drog iväg en rökare med carry på
vägen på exakt samma ställe som Palles.
Studsen var lika magnifik som första bol-

Ljunghusens Golfklubbs medlemsblad "Ljungentelegrafen" skröt med att deras
klubb var första idrottsklubb i Sverige som låtit sin personal genomgå en kurs i hjärtoch lungräddning. Detta observerades av Driverns redaktör som tipsade Ryas ledning om saken. Ordföranden Pelle Persson nappade omedelbart och efter förfrågningar på brandkåren om utbildningsledare, togs kontakt med Lena Holmgren, leg.
sjuksköterska utbildad kursledare.
Under en varm sommareftermiddag träffades man i Ryas klubbrum. Det var Bisse, Anita Berg, Roland, Johnny, Kjell Olsson och undertecknad. Vi blev instruerade
samt fick, som framgår av bilderna, utföra de olika momenten på plastdockan "Gertrud", som verkligen är en tålig patient. Genom olika registreringsmekanismer i
"Gertrud" kan man direkt se, om "behandlingen" varit riktigt utförd. Kursen var

helt. Otto, min medspelare,

spelade

mycket bra och hade till och med en gång
bollen 4 meter över marken! Jag tror att
han slog en sandwedge. Mitt eget spel
var som vanligt mycket stabilt.

Lymlarna har t1värr inte tid att avge
någon recension över sitt spel. Dom borstar skor!
Bäckbom och Dahlman, det är vackert med nyborstade skor. Vi ses igen nästa år!
Hälsningar Björn Flinck

Bisse tar sats

Rolqnd Anderss on, v år green-keeper.
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IYör vi knyckte en extravecka
För första gången under vårt 24-åriga äktenskap lyckades jag få min
annar s s å s ans ade hus tru ( I ös : b r o ms s kö tar e ) me d p å e tt p I ö ts li gt p åhittat upptåg. Det hela började med en annons på måndagsmorgonen.
Atlas Resor erbjöd en vecka på Costa del Sol för 995:-.
"Du är inte klok", sa min hustru, " det år
ju inte rner än en månad sen vi var där".

till en svag underton av medgörlighet. Jag ringde prick
09.00, men upplystes om att det inte

Jag lade dock märke

fanns några resor kvar! Och troligen inte

hade funnits några sedan i lördags. På
mitt påpekande om att man inte borde
annonsera ut något som man inte hade,

förklarade man, att det var tidningarnas

fel som begärde in annonsmaterialet

så

många dagar i förväg att resebyrån hann

sälja resorna innan annonsen kom in.
Hm.

Nu var lavinen i rullning, adrenalinet
hade runnit till och i huvudet snurrade
det redan av sommargröna fairways och
väldoftande Riojaviner. Jag slog en signal till Spies. "Du kan få en resa på torsdag morgon fcir 825:-" svarade man.
Den tog vi. Utan hotel, fast fcir en hundralapp till kunde vi fått en lägenhet i Torremolinos, men där ville vi inte bo.

På tisdagskvällen ringde jag till min
gode vän Jos6, som vi känner sedan tio
år tillbaka och som vi av någon oförklarlig anledning alltid kallat Bepe. Jag talade om att vi skulle komma ner torsdag
förmiddag och att vi behövde en bil. I
förbifarten råkade (nåja) jag nämna, att
vi inte hade någonstans att bo. Såsom inte ovanligt är, när man talar med Spanien, blev det avbrott på linjen. Eftersom jag hade mer att prata om, ringde
jag upp igen och när jag kom fram efter
cirka två minuter, meddelade Bepe mig,
att han under tiden fixat en trerummare
18

mitt i Fuengirola for 750 spänn för en
vecka. Det tackade man för. "Förresten", sa Bepe innan han lade på, "ta inte
med nån lax den här gången (Bepe älskar lax, men den är dyr i Spanien, så vi
brukar ta med några bitar), ta hellre kåldolmar. . . och ett par trätofflor".
En del omöbleringar i arbetsprogrammet blev det ju förstås) men inte så farligt ändå. Fredagen skulle vi varit på en
kurs, som vi kan ta en annan gång och i
veckan därpå infoll Valborgsmäss och
1:a maj , som vi inte skulle arbetat, så...
ja, det passade ganska bra att knycka en

extravecka.

På onsdageftermiddagen jagade vi
kåldolmar och trätofflor och på kvällen
tog vi tåget till Köpenhamn. För 80 dans-

ka kronor åkte vi taxi ut till vårt favorithotel Bel Airi Kastrup. Vi tycker, att det
är praktiskt att bo där, när rnan ska flyga
tidigt morgonen därpå och rummet kostar inte mycket mer än det skulle kostat
att parkera bilen på flygplatsen.
På planet fick vi sällskap med en trev-

lig kille från Arlöv som ville flytta till
och det kan man ju förstå.
Han hade betalat I475:- fcir samma resa
som vi betalat 825:- för, därför att han
beställt sin två månader tidigare. Vi bjöd
honom på en whisky och skålade för
Spanien

-

dessa härliga orättvisor.

"Jaha, mina damer och herrar, då har

vi landat på Malagas flygplats (flygvärdinnans ord är som musik i mina öron),
vi ber er sitta kvar med säkerhetsbältena
på tills planet stannat vid stationsbygg-

naden". Denna vänliga uppmaning får
omedelbart hälften av passagerarna att
resa sig upp och börja rota efter sina grejor. Vi svenskar ska numera gå genom
tullen ihop med diverse löst folk under
skylten "Otros", vilket helt enkelt bety-

der "Ovriga". När man går frirbi den
långa kön av EG-anslutna danskar, ser

man

i

deras ögon en blandning

av

avundsjuka (for att vl slipper stå i kö)
och föraktfull nedlåtenhet (för att vl inte
är med i EG). Eller är det tvärtom?
Bepe mötte oss och vi åkte bort till
Ventan som ligger alldeles vid flygplatsen. Vi provade en San Miguel. Den dög
den här gången också. Medan vi satt där
i solgasset räknade vi ut, att vi kunde
dricka sfa stycken för sarnma pris som en
kostar på Rya. Fast då tillkommer ju resan.

Lägenheten var bra, två sovrum med
dubbelsängar (så vi kunde bott fyra här),
vardagsrum, kök och bad och en stor
balkong. Allting var helt nytt, ingen hade bott här tidigare, nya kastruller, nytt
bestick, nytt porslin och nytt linne, det
sistnämnda fcir övrigt den enda nackde-

len. Har ni försökt bli torr på en oanvänd, otvättad badhanduk?
Till skillnad från min hustru har jag
alltid tyckt att det är lätt att packa upp.
Antagligen beror det på, att det är lättare att packa upp 10 "/o av en väskas innehåll än 90. Svårare blir det sen fcir min
del vid nerpackningen, då jag ska få ner
mina fortfarande 10 % på nu endast 5 7o
volym. I garderoben fanns ett skåp med
fem lådor. Dessa delade vi lika så att min
hustru fick fyra och en halv och jag en

på oss. Vi blev oroliga för hans hälsa.
"Det har bara hänt mig en gång tidigare,
att j ag trott att jag sett syner" , stammade
han. Omfamningarna blev hjärtliga. Vi
inviterades omedelbart till eftermiddagskaffe, vilket vi naturligtvis accepterade med glädje, con mucho gusto. Fast
vi bytte ut kaffet.
Att hitta någonstans att äta i en stad
med25 000 invånare och bara 500 krogar
är nästan omöjligt. Som vanligt strosade
vi omkring en timme och letade efter något nytt, tills vi slutligen styrde stegen till
något gammalt och känt. En restaurang
som heter El Ternero de Oro (guldkalven) hade vi blivit förtjusta i sist vi var
här. Det är en trevlig krog med rustik,
spansk inredning, rutiga dukar, tygservietter (som jag särskilt uppskattar) och
brapersonal. Eljefe, ägarn alltså, ärförresten gift med en svenska, berättade
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MENU DEL DIA

MENUOFTHEDAY

Sopadeverduras
Cremadetomate

Vegetablessoup

Patede la casa

Tomato cream-soup
Onion soup
Mixed salad
Patefromthe house

Zumosvariados

Varied juice

Escalope de la casa
Chuletade cerdo riojana
Pollo asado
Goulash
Hamburguesa
Spaguetti Bolonesa
Trucha meniere
Merluza ala brasa

Breaded scalop
Pork chop riojana style
Roast chicken
Veal goulash
Hamburger
Spaguetti Bolonesa
Trout meniere
Grilled hake

andra förfriskningar. Precis innanfor
dörren sprang vi hop med två av våra

Postre
Pan y vino

Dessert
Breda and wine

bästa vänner där nere. Bengt stod som
förstenad, ögonen stirrade glasartat rakt

Precio 590 pts.

Price 590 pts

halv.
På eftermiddagen åkte vi till Gaybo,
en jättestor supermercado i Fuengirola,
för att införskaffa lite baslivsmedel och

Sopa de cebolla
Ensalada mixla
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han för oss. Dagens menu är bland de
bästa vi träffat på. Sex forrätter fanns att
välja på, varav jag varmt kan rekommendera Husets pat6, ätta varmrätter,
alla lika vällagade och smakliga. Först
fick man ett härligt varmt bröd, vin till
maten och dessert, glass eller fruktsallad. Detta kostade 590 pesetas lika med
30:- och då blir man bjuden på en liten
drink när man får notan. Ja, sri dyrt har
det blivit i Spanien! Och tar man sen in lite extra vin och beställer kaffe och cognac efteråt, så kan notan lätt springa upp
i nästan 2000 pesetas för två (100:-).
Vi promenerade sakta hemåt utmed
strandpromenaden, faktiskt den längsta
på Costa del Sol, 7 km tror jag. Det var
en sådan där kväll som egentligen bara

i billiga kärleksnoveller, ni vet,
med fullmåne, sammetssvart himmel hur nu det går ihcp med fullmåne - ljum
finns

vind och susande palmer. Den smäktande musiken bestod dock ei av smekande

violintoner utan fast mer av skrålande
poplåtar från diskoteken i närheten.
Men vi njöt ändå, av sommarvärmen och
framför allt av de prunkande rabatterna
med färger så intensiva att de var nästan
bedövande. Vi gick förbi det stora Las
Palmerascomplexet med sina många bu-

tiker, alla småbarerna, där det alltid
finns folk och det stora hotellet, innan vi
vände upp till vänster vid Pyr, vårt stamlokus sedan många år och där vi bott för
bara en månad sen. Givetvis dök vi in
och hälsade på våra vänner i receptionen. De tittade storögt på oss och undrade, var vi bodde. Vi förklarade hur det
låg till och dom önskade oss välkomna
till Pyr nästa gång.
Dagen efter åkte vi bort till Torremuelle, som ligger mellan Fuengirola och
Torremolinos. Högt uppe på en bergs-

kulle bor dom. "Vad konstigt, det hörle"

F.\

des som Eivor", hörde vi Stina flämta i
porttelefonen, när vi frågade, om vi fick

komma upp. Det knäppte till när låset
gick upp och den stora järngrinden öppnades. Mödosamt klättrade vi uppför de
39 trappstegen, som leder upp till den
vackra tomten. Det blev nya välkomstceremonier och kanske är det just en av
orsakerna till varför man återvänder till
samma ställe, detta att man känner sig
välkommen.
Det stilla regn som plötsligt började
falla, oroade oss inte. Om man frågar en
spanjor då det regnar, när han tror att
det fina vädret kommer tillbaka, tittar
han upp mot himlen, rycker lite på axlarna och säger: "Kanske om en timme...
eller två... eller i morgon". Med 320 soldagar på året bekymrar man sig inte så
mycket om vädret. Och även denna dag
blev det sol efter någon timme. Vi åkte
bort på Paradoren, golfbanan som ligger
mellan Torremolinos och Malaga. Den

tillhör kanske inte de bästa banorna på
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kusten, men har definitivt bland de bästa
greenerna. Greenfeen är också den lägs-

ta. Vi betalade 2400 pts, inklusive försäkring, som ju är obligatorisk och IVA,
moms. Här träffar man "svensk-gänget"
om fredagarna. Då får man anmäla sig
hos Sr Leonardo, som egentligen heter
Lennart Andersson men som bott här
nere så länge så han numera går under
benämningen Leonardo. Eller kan man
titta i startlistan, när Sr Leonardo bokat.
Denne dag kom det ingen av svenskar-

na. Det hade ju regnat timmen innan

Här finns det naturmediciner för alla

starttiden och här spelar man min själ inte, om det inte är fint väder. Se ovan,
ang. soldagar! Vi gick dock en treboll i

om man vill), ett mycket trevligt klubbhus som är en gammal ombyggd bond-

strålande väder.

På tisdagen var vi på marknaden i
Fuengirola. Det är faktiskt en av Spaniens största och hit kommer det marknadsfolk från hela landet. Allt finns att
köpa, kläder, skor, antikviteter, "åkta"
guldsmycken, levande djur, smuggelost,
gottis och j ag vet inte allt. Mest fantastiska tycker jag de stora kryddstånden är
med de vackert upplagda kryddorna och
med en doft så aromatisk att man knappt

kommer for andan. Ett par V-ringade
snygga tröjor köpte vi för 1000 pts styck

och ett par snygga skor, äkta skinn.
"Konstigt", sa jag till försäljaren, "jag
köpte ett par exakt likadana på Mallorca
för några år sen". "Inte alls konstigt",
svarade han, "dom är gjorde på Mallorca". 2000 pts skulle han ha, utan prut. Likadana kostar omkring 400:- i Sverige,
så det var väl okey. Min hustru hade
köporder från sonen, ett nytt äkta guldhalsband, för det gamla hade efter ett års
duschande övergått till att bli ett äkta silverhalsband. Egendomligt.
På Mijas fick vi betala 3.800 pts i
greenfee. 195 kronor låter kanske mycket, men man måste se på, vad man får för
pengarna. Två stycken perfekta 18-hålsbanor (man kan spela den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen,

kroppens organ.

gård, med bra restaurang och swimming-

pool på gården. Den äldre banan av de
två, Los Lagos (sjöarna), saknar helt
ruff, vilket dock på intet sätt gör den lätt,
eftersom där i stället finns gott om vattenhinder och träd, vilka har en underlig
benägenhet att vara i vägen. Flera elitspelare som jag talat med håller denna
bana for den svåraste på solkusten. Den
nya, som heter Los Olivos (olivträden)
är lite mer "trickig", något kortare och
betydligt mer lämplig för "familjegolf'.

När vi var här i februari, var banorna

helt fulltecknade varje dag, nu i slutet av
april kunde vi gå här och spela i ensamt
majestät. Detta beror på, att engelsmännen åker hit i februari-mars i tusentals
och vi hörde, att man i England kunde
köpa en vecka på Costa del Sol för f60!

Min favoritkrog i Fuengirola är utan
tvekan Beefeater. Här får man de härligaste köttstyckena direkt från kolgrillen
och är man riktigt hungrig, bestämmer

man Parilla Mixta (Mixed Grill) eller
"plankan" som vi kallar den. Den tarlite

tid, men medan man väntar kan man
stilla den värsta hunger med ställets
mycket goda sallad (en portion räcker
väl till två personer) och ett par glas av
Husets vin, som är helt drickbart. På

2l
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"plankan", som verkligen är en planka,
finns det en stor entrecote, en fläskfil6,
ett par lammkotletter, allt grillat över
kol, samt några spanska köttbullai, en
grillad tomat och en stor bakad potatis.
Dd ni! Borden står tätt utmed de väggfasta bänkarna så man sitter nära sin
bordsgranne, vilket gör att man ofta
kommer i slang med gästerna intill. Särskilt om de är amerikanare. Sist hade vi
en f.d. filmregissör (min hustru tyckte i
alla fall, att han såg sån ut) i 80 års åldern
och hans minst 20 år yngre hustru, som
varit leading Star i Holiday on Ice (min
hustru tyckte i alla fall, att hon såg sån
ut), hemmahörande i Fort Lauderdale,

till vänster om oss och ett par från Forest
Hills till höger. Det var inte så underligt
att man såg stars and stripes framfcir ögonen, när den bräkiga New York-dialekten kolliderade med den släpiga Floridakollegan mitt i skallen på en. Men med

ett småleende i varje mungipa håller

man lätt USA:s ostkust stången. Självklart fick vi namn och adress till Filmre-

gissören och önskades hjärtligt välkomna till deras hem i Fort Lauderdale. Dom
är ju bara såna, dom där amerikanarna.

Dagarna gick fort och snart var det
torsdag igen. Städningen av lägenheten
gjorde vi av modell "det grövsta" och
finjusteringarna reglerade vi med en lagom pesetas-sedel och en lapp med "Para limpiar" (för städning). Det kändes lite motigt att dra på vinterkJäderna, men
det hade värit en fantastisk vecka. Vi hade träffat gamla och nya vänner, spelat
mycket golf, faktiskt till och med på en
bana som vi inte besökt tidigare, Guadalmina Norte, vi hade ätit god mat och
njutit att gott vin. Vi hade lärt bartendern på den nya krogen på hörnet där vi
bodde att blanda en Bloody Mary, som
han bara trott var en gammal engelsk

drottning, men vad vi minns mest av
denna vecka, var att vi sett Costa del Sol

i

en blomsterprakt som aldrig förr, ja,
det var verkligen en lyckad stöld, denna
knyckta extra vecka.

A.H.

di n

dinper

19-20 april Hackers & Duffers
Klass A
1. Dick Palm6r

4.
5.
6.

Preben Pedersen
Rickard Persson
PeterSvallin

19iuni Midsommaöogey

2. Fredrik Ragnartz
3. Stig Svensson
4. Karel Matelka
5. Carl-JohanPlymouthy
6. Brian Pedersen

104,5
108,5
109
110
110

112

KassC

1. Brita Linander
2. .lohan Lindberg
3. AsaOstling
4. HenrikWahlström
5. SletarlStandar
6. BörjeAkesson

59
57

n
'

56
55
52
48

D.Edlund/H.Eriksson
P.Franz6nlJ.Sabel
J.GranVJ.Sandberg

2.
3.
4. P.Dahlberg/P.Hamblett
5. P.Svallin/P.Bäckbom
6. M.Nilsson/J.Remmelgas

144
146
147

148
148
149

Kl[ntberg

nt

Filbornavägen, Hbg

La röd - Bä rclöv -Va I läkra

A-klassen
Hans Borg
2. PerFrohlund
3. PatrikBäckbom
4. LennartAndersson
5. PalleAlfredsson
B-klassen

1.

1. Carl-Johan Plymouth
2. SuneJonsson
3. Ola Nilsson
4. Elsie Engström
5. Patrik Ekolin
6. BillyDin6

41

40
39
38

45p
41

40
40
39
39

2. HansMars
3. PeterBäckbom
4. Alf Maesel
5. HansBorg
6. Elsie Engström

1.

110 p

108
107

105
10s
104

Atlas Mixed Fourcome

1.

38p

5.
6.

38
38
36
36
35

GerdoGöstaSandberg
AnitaoAndersCarlsson

46p
45
45
42
42
41

ä)-21 iuni Bor€us Cup
A-klassen
Bäckbom

1. Patrik

140

2. Arne Härner

143
143
144
144
144

3. UlfTollemar
4. Lotta Bengtsson
5. Jonas

Vtpck

Blomquist VtpGk

6. Magnus Rosberg SöGK
1. Ulf Andersson

2. Carl-Johan Plymouth
3. HenrikWahlström
4. Mats Jerlebo

133
139

140
140

5. Knut Malmberg

141

6. Håkan Mellgren

145

29

AnneoPerFrohlund
2. Anitao Bo Lindberg
3. Gunnel o Lars Ekolin
4. Lenao BoZinn

Nicklas Nielsen

2. CeciliaBengtsson
3. Claes Forslund
4. AnkiLundström
5. JessicaSvensson
6. Jonas Strömgård

B-klassen

majArguskannan

1. JensMagnusson

18 maj

43p

C-klassen

1 maj Omegaslaget

1O-11

285
286
288
2a8
288
288
289

KlassB
1. PatrikBäckbom

1.

282
287

2. JohnGrant
3- LennartSvensson

3 maj Propaganda
1. Leif Thunberg/Leif
43 p
2. Berty Fröberg/BörjeAkesson 40
3. CarolineHenckel/EloTillberg 39
4. Gunnel Nymberg/Christian Din6 39
5. Hans Fröberg/Carl Holmqvist 38
6. Bengt Helmer/KjellOhlsson 37

oä-hem
22

29 maj - 1 juni Martini Gup
1. Per-Arne Brostedt, Viksjö
2. Magnus Jönsson, Kristianstad
3. Mikael Högberg, Eskilstuna

RESULTATBöRSEN

Juni Ryas Wide Open

1. O. &K. Jönsson, M. &L. Jönsson 131 p
2. Friberg, Nilsson, Ohlsson
126
3. Henriksson, Johansson,

Standar

Olby,
4. N.&L.&S. Persson, P. Bäckbom
5. Fröberg,Jönsson,Stendahl
6. Hero,

Lindblad

123
123
12O
12O

23

