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1986 års Klubb-Mästare

Johan Remmelgas.
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1

986-

Årsf. o
19t86

Ordföranden har ordet
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sÅ nÄn r SLUTET Lv sÄsoNcnN
vill jag tacka alla som bidragit till att vi
har haft en fin golfsäsong 1986 på Rya.
Jag riktar mig till all personal, krögaren
och också till alla medlemmarna. På olika sätt har ni bidragit till att allt har fungerat och att golfen har givit medlemmarna sportig motion, stimulans av tävlingsinstinkten och fina naturupplevelser vid Oresund.

gäller markfrågan och banbygge, om vi
skall ha baglift upp till 5:an och planerad
ändring av kansli- och prolokalerna.
Den ekonomiska situationen skall penetreras och avgiften för 1987 fastställas.
De här frågorna kräver Din medverkan i
besluten.

Det finns mycket
som är frnt på Rya,

faktiskt det mesta. Men då och då kom-
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Antalet medlemmar i Klubben
är nu högre än vad vi räknat med. Det
beror på att "avgången" blivit lägre än
fcirmodat och att ett större antal familjemedlemmar än vanligt börjat spela golf.
Samtidigt har vi i Golfens intresse tagit
in några nyinflyttade (dock ej från
grannkommunerna) etablerade golfspelare. Styrelsen kommer antagligen inte
att kunna ta in några nya medlemmar
alls under 1987, frånsett familjemedlem-

mer signaler från medlemmar om sådant
man vill ändra på. Låt oss få höra mer
om detta på årsmötet.

mar.

Vi har haft många greenfee-spelare i år.

Den nya greenen på L0:e hålet
är nu klar att spela på. Den nya sträckningen gör 10:an mycket intressant. Det
blir säkrare också med hänsyn till utslaget på 9:an.

officiell hcp av våra gäster. Likaså kommer vi att åindra reglerna för grannklubbutbytet. Detta tör att göra banan mera
åtkomlig för egna medlemmar, speciellt
på våren.

Hcp-systemet
ställer till en del bekymmer. Efter varje

Tack

revision kommer underligt nog klago-

jobb under året. Det har varit ett trevligt
lagarbete inom styrelsen som - det är
min förhoppning - gagnat Klubben,
Golfen och medlemrnarna.

brev d.v.s. man klagar på hcp-komittdn,
när rnan glömt att lämna in sitt kort. Det

HILLESHOG
SugarBeet Seed AB

är dålig stil och styrelsen har bara att
stödja en principfast handläggare av
hcp-frågorna.

Jimmy har förberett
inomhusträningen
i vinter genom att redan nu skaffa lokal.
Beställ tid hos honom redan nu. Då rostar varken Du själv eller han till inför
nästa säsong!

Till nästa säsong kommer vi att kräva

till

avgående styrelsekolleger för ett

fint

Väl mött på årsmötet den2l november
kl 18.30. Plats: Soferio.

Årsmötet

blir intressant i år också. Kom! Flera frågor av stor betydelse kommer upp. Det

Per-Erik Persson

Från Röd tee

Inför årsmötet

Det tir med vemod vi konstaterar att vi nu har spelat vår sista tiivling för sösongen och många har kanske stiillt undan klubborna för i år. Vi kan se tillbaka på en sommar med ovanligt fint väder och många trevliga tävlingar som
sillarundan, stora damdagen och Estee Lauder Electas vandringspris. Vi har
haft utbyte med Helsingör och Båstad och som vanligt deltagit i seriegolfen
drir vi i år slutade mitt i fdltet.
En liten besvikelse blev årets upplaga av
Div II för damer, som spelades på Trelleborg i regn och framför allt hård blåst.
Efter första dagen ledde Rya med 5 slag,

mycket tack vare Viveca Hoffs fina 72
slag. Andra dagen blev emellertid inte
lyckad. I stället for att ytterligare öka
vårt försprång, tappade vi ledningen och
kom in på sammanlagt 651 slag, samma
resultat som Kristianstad och Eksjö.
Kristianstad vann nu på bästa resultat
andra dagen och Rya blev 3:a, vilket ju
var försmädligt när vi nu hade chansen
att kvala in till elitserien. Till nästa år
kommer vi igen!
Margit Bergengrens hederspris, som
spelas in i en klass, vanns i år av Maj Johansson och INDRAS CUP av GunInger Backe, som i finalen besegrade
Monica Magnusson. I ANNIES CUP
spelades finalen mellan Astrid Höckne
och undertecknad. Det blev en jämn
match och jag hade turen att dra längsta
strået. I och med denna tredje vinst kunde jag hemföra Annies vackra buckla

för

alltid. Annies Cup försvinner

således,
men kommer att ersättas av en ny matchtävling till nästa år.

Säsongen avslutades den 7 oktober
med en greensome, middag och prisutdelning. Bisse Sederholm, som vi haft
glädjen att ha på vårt kansli i många år,
men som nu i stället kommer att ägna sig

Nu drar det ihop sig igen. DenZl november skall vi ha årsmöte.

och Landskronavägen. Nu synes en genombrytning vara på gång och ekono-

Liksom i fjol upptar föredragningslistan
en särskild punkt for debatt om det gång-

michefen kommer att informera härom.
Vad tycker Du klubben skall göra med
marken mellan hål 6 och Landskronavägen? 9-håls korthålsbana? Tänk tilll

na året samt förslag och direktiv for
1987.

En arbetsgrupp har utarbetat ett fcirslag
till baglift uppftir landborgen vid gång

Flera viktiga frågor finns på föredrag-

upp till hål 5. Den kan placeras vid fortet

ningslistan och det är angeläget, att medlemmarna tar ställning och därmed ger
styrelsen direktiv.

och rakt upp. Kostnaden beräknas till
60.000 kr. Meningarna är delade om behovet och det är angeläget att årsmötets

Arbetsplanen upptar bl.a. nybyggnad av

beslut är väl genomtänkt.

baghus (vid östra parkeringsplatsen om
vi får byggnadstillstånd) och nuvarande
baghus byggs om till lokaler för Jimmy.
Därigenom frigörs Jimmys nuvarande
lokaler for kansli och sammanträdesrum
(se bild) med överblick och kontakt med
personer på 1 tee.

Traditionen med fest efter årsmötet fortsätter. I år skall vi roa oss kungligt på Sofiero med supd och dans efter Sjunnes
orkester. Anmäl Dig omedelbart, ty det
finns inte plats for oss alla 1.000 medlemmar.

Anmälan till kansliet tisd.
eller
Carsten Magnusson eller

Förhandlingar har pågått under en längre tid med Ake Larsson angående markköp av hålen 6 och 15, marken för maskinhallarna samt området mellan hål 6

Vinnare av Estee Lauder Electas vandringspris Gunhild Ekolin.

Bengt Ohlsson.

-
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åt golfspel, blev vederbörligen avtackad,

liksom Anita Carlsson och Gunnel
Sundström som lämnar D amkommitt6n.
stället hälsar vi Chris Wikström väl-

I

till kommitt6n! Boutique
Annchen på Råå visade vackra höstkläder allt medan vi smaskade i oss av de
läckra tårtor och bakverk som strömmat
kommen
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in från duktiga damer som sänkt sitt handicap under höstsäsongen.
Maret Remmelgas
6 .9,

4
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Ladies and Gentlemen
så har önnu en siisong auslutats med stor prtsutdelning. Årctövlingen
vanns

Möbelrenovering

Antikvård

av

Åke nahrskog, Kirt Elg, weite Eriksson, Gunnar
stig svensson kom nörmast i nu nömnd omding. Astrid
Höckne varendast enfuttigpoöngfrån att komma in blandde sexfrömsta.
Gös_ta sandberg.

s_amuelsson och

Birdieligan togs av Kurt Elg med inte
mindre än 12 st. Stig Svensson hade 9 st
och Gösta"Sandberg 5. Ragnar Boltenstern och Ake Rahlskog hade vardera 4

birdies.

Trämaskspray, Cleaner, Vaxcleaner, 2 x bort, Benlim, Retuscheringsstift, Träspackel,
Vaxfiller, Hårdvax, Antiquax,
Wood Restorer, Bivax, Colorvax, Bronsgrundering, Guldbronspasta, Guldvaxstavar
Guldpennor, Bronspigment,
Stålull, Polerborstar, Marmorpoler, m m.

_

.Hole_in one gjorde Hans Elvander på

14:e hålet.

I eclectictävlingen vann Rolf Sundström tätt fciljd av Lennart Ottosson,
Boel Boltenstern och Hans Elvander.
preutan
nr 40

I

samband med avslutningen av

sä_

songen avåts en gemensam lunch till vil_
ken Bisse Sederholm och Jan Lilja inbju_

dits. Bisse avtackades särskilt Aä.fo.ätt
hon i och med årets slut lämnar klubben
som dess allt i allo.
årsmöt

ravB
och

Lil
nt.

att 22
ssa har

två awerkats på andra banor (Landskro_

na och Viken). Under året har inte

"9"
Ängelholmsvägen 2Z
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Bengt Arvidsson och Rolf sundström ser med intresse på Annie
Börjessons puttning.

mindre än 60 personer mer eller mindre
regelbundet deltagit i veckotävlingarna,
vilket är rekord.
Årets stora nyhet är att vi nu har beviljats en efterlängtad favor, nämligen att
ha startförbud under en dryg timme fredagar då vi kan lita på att kunna starta
första boll kl. 10.00. Därmed har också
kravet på anmälningsplikt slopats och vi
har nu den i allt enkla tävlingsform vi eftersträvat ända sedan sammanslutningens start fcir tre år sedan. Vi räknar med
att kunna klara av veckotävlingarna
även kommande säsong under samma

förhållanden och under samma tidsrymd. Detta även om antalet deltagare
skulle bli större.
Tack alla vänliga deltagare i Ladies
and Gentlemannagolfen och tack

till alla

prisdonationer, som gjort alla deltagarna ännu gladare. En kärntrupp samlas
utom tävlan varje fredag så länge vädret
tillåter varje fredag kl 10.00. Lillan Abramson håller en viss ordning på denna
tappra skara.

RYAs yngsta

Rappolt ftån

Du skall hjälpa oss sälja annonser i vår

en lysande prestation med ronderna 72
75 vann årets mösterskap och brötViveca
Hoffs 10 år långa segersvit.

vern.

*

Eva har haft en bra säsong med bl a en
4:e placering i YJSM och tredjeplaceringar i Finska Oppna samt i Colgate-finalen. Hon har i år sänkt sitt handicap
från 6 till4. I höst har hon börjat på Golfgymnasiet i Perstorp, där hon får tillfälle
att ytterligare finslipa sitt spel.
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medlemsmatrikel och vårt språkrör DriTelefon och kundregister har vi. Förutom att Du kommer i en "festlig" kommitte kommer Ditt arbete att stärka vår
klubbkassa. Du som är intresserad kontakta Bengt Ohlsson tel. 042-221817 .

REKLAM

19E6.

Reklamförsäljningen har varit positiv.
Reklamköpare 1986 på de olika hålen
har varit,

REXOLIN,

SVALÖV/HAMMEN-

HOGS, ASG, BACKES

HANDEL,

SKEPPS-

VARMGALVANISERINGSFABRIKEN, HOTELL HORISONT, LEIF KLINTEBERG _ KONTORSUTVECKLINC,
FERMS

nr 24 Siw Henckel
nr 23 Stig Åsberg
nr 237 Lennart Kristiansson
nr 73 Peter Svallin

AGENTURER, FUNKAB,

nr 156 Lars Ekolin
nr 231 Lena Kullenius
nr 155 Stefan Linddn
nr 26 Llnda Palmdr
nr 45 Jimmy Grant
nr 51 Gösta Sandberg

LJ

TRYCK, NYMAN & SCHULTS AFFÄRSRESEBYRÅN och GULDVARUFABRIKEN.
Ett hjärtligt tack for 1986 - vi ses 1987.

oktober

kr nr 113 Tommy Nordn
kr nr 164 Jan-Erik Hedbrandh
kr nr 179 Gunhild Ekolin
kr nt 56 Stig Åsberg
25 kr nr 161 Per Lundberg
25kr m 197 BertilEkstrand
25 kr nr 108 P.O. Cheander
25 kr nr 89 Anne Grant
25 kr nr 59 Kerstin Lindblad
25 kr nr 237 Lennart Kristiansson

Lediga platser

100
100
50
50

Tävlingskommitten söker tävlingsledare för
säsongen 1 987.
Önskade kvalifikationer är ett glatt humör,

någorlunda goda golfkunskaper, litet tålamod samt tid att ta hand om en tävling.

Vår unga nya Klubb-Mästarinna, Eva
Kruuse.

år var det tveksamt om vi skulle kunna
spela eftersom jag varit sjukskriven sedan april.
Jag blev friskskriven den7l7 och vi res-

denl3ll.

Det är lång väg till Skellefteå

& LEMBKE, PINGVINPRESS GRAFISKA, FRIGOSCANDIA, AWP IMPORTEN AB,
ABE TRYCK, HYPNEL KULLAGER, EWERLITE AB, GRACE/

Bengt Arvidsson

I

te

ANDERSSON

15 september

kr
kr
kr
50 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr
25 kr

Vi behöver förstärkning i kommitten -

Får vi presentera årets klubbmöstarinna,
Eva Kruuse af Verchou, 16 år, som efter

SuDroiletklubbens dtagning
100
100
50

RM MoT
och Dotter
1986

mailmadslöfingskommitten

klubbmästafinna
genom tidetna?

Ansökan om denna lediga plats behövs inte, utan bara ring Kjell Olsson tel.222O22.

så vi bestämde oss för att flyga dit.
Vi bodde på hotell mitt i stan och flyg-

bussen stannade utanför entrdn. Det
fanns inga lokala förbindelser ut till golfbanan, så fosta dagen fick vi ta en taxi.

Tävlingsdagama hade golfklubben
ordnat med transport för oss som inte hade egen bil med oss.
Jag tyckte om banan. Lagom lång, med
vattenhinder, skog och smal.
Fairways var vdldigt fina men greenerna var mycket tröga.
Damkommittdn hade arrangerat en
mycket trevlig kväll med mat, sång och
golflristorier.
Spelet gick inget vidare för min del.
1:a hålet hade vi 3 bunkerslag
5:e hålet 4 puttade vi
3 st besök i vattenhinder och 1 st ospelad boll på de första 18 hålen så blir resultatet inget vidare, men vi låg trots det på
en 4:e plats.
Efter en hlsad 2 rond så lyckades vi
hålla vår 4:e placering med 1 slag upp till
bronsplats.
Vi fick en kristallskål fcir vara insatser.
Där var 20 par som ställde upp i arets

tävling diirav 4 från

skane'
Irene Krurne

Från
36 håI poöngbogey
för ökta mskAr.
Fin buffö till prisutdelningen bjöd öven SFL.

Sven Backe, SFL överliimnar det pampiga vandringspriset till segrarna

Berty & Hans Fröberg.
10

Det blir jobbigt för Hans Fröberg

-

upp vqr 4:e timme och slå glas.

Efter 4 genomförda omgångar ledde

Junior-sidan

Söderåsen med226 poäng före Rya 198

Bättre sent ön aldrig, söger kanske någon. Menför att göra en artikel i Drivernfordras att man har lite t'kött på benen", d.v.s att man sorn ny ordförande i kommittdn
måste ha insikt

i verksamheten..

Året som gått har inneburit massor av
frågor, som med benägen hjälP från
kommittdledamöter rätats ut.
Arbetet inom kommittdn har varit stimulerande och samarbetsvilligt. Svårigheterna inom frivilligt arbete är ju alltid

desamma, d.v.s. att hitta folk som vill
ställa upp. Detta året har emellertid lärt
oss, att man måste gå ut på ett mycket tidigt stadium, för att klargöra och rekrytera till olika funktioner. Ju fler man blir
ju mindre arbete blir det för var och en.
Till de ledare och föräldrar som ställt

upp för Juniorerkommittdn vill vi framföra vårt tack, och hoppas att ni med utökad hjälp vill dra ert strå till stacken

Tävlingen på Rya den I7 juli genomfördes under bra förhållanden och avslutades med särspel mellan Johan Remmelgas och Björn Hansson från Karlskrona, där den sistnämnde drog det
längsta strået på 3:e omspelshålet.
Vi hoppas att Rya's spelare skall lyckas lite bättre, men då gäller det att ge sig
i kast med andra banor betydligt oftare
än

hittills.

rlge.

dock endast

Start skedde i Torekov den 4 maj och
avslutades med "Slaget vid Lund" den27

sept. Totalt var det 12 st deltävlingar.
Rya arrangerade sin "Rya Junior Cup"
den 17 juli.

Tyvärr har resultaten varit mycket

blandade och bland de 1fi) bästa pojkarna har Rya endast fått med 4 st. Bland
flickorna lyckades endast Eva Kruuse

komma med på rankingJistan med 58
poäng. Flest poäng bland pojkarna samlade Dick Palm6r ihp 24,5, följd av Johan Remmelgas 22,5 (i tavfing) Christian Lindblad 16,5 och Fredrik Ragnartz
med 13.5.
12

Många bra resultat har uppnåtts och
klassegrare har blivit: Johan Lindberg 82

brutto i Mölle, Johan Sperling 41 poäng
på Mölle, Joachim Hero 79 brutto på
Rya, samt Johan Nordn 44 poäng på
Rya.

Information
från kansliet
Ni som ärvardagsmedlem och vill bli alldagsmedlem eller vise versa. Tag kon-

takt med kansliet innan den 10 december.
Jag påminner Dig som i år är studerande eller äldre junior och som nästa år blir

senior att du då måste lösa revers.

Kansliets öppettider fr.o.m. 10 no-

Juniorserien

Efter omläggning av åldersgränser hade
vi våra farhågor i säsongstarten om att
"hänga kvar" i div I. När vi dessutom in-

te kunnat visa starkaste uppställningen
vid flera tillfällen, är det mycket starkt
ageral från lagets sida att förnya kon-

vember t.o.m. januari 87 är: tisd.-fred.

kl. 10-12.
OBS! HcP-revision sker årligen och
är då obligatorisk. Alltså lämna eller
skicka in hcp-kortet till kansliet. Senast
den 31112 -86 ska det vara kansliet tillhanda.

Four-someJigan

Under Torä Bergstens ledning har vårt
lag i år deltagit i grupp 4. Tyvärr har vi

ra tävlandet för ungdomarna i södra Sve-

Syd-Touren

Tävlingarna i Syd-Touren har startats
upp i år. Detta fcir att utöka och stimule-

nästa års arrangör.

traktet med god marginal. Detta visar på
"fighting spirit" och god lagomoral.

inte kunnat nå upp till samma fina resultat som tidigare år. Orsaken enligt Tord
är att flera av matcherna avgjorts pä 17:e
eller 18:e hålet, där vi kommit till korta.
Är det månne nerver eller för dålig kondition.
Rya slutade på 5:e plats i sin grupp,

även nästa år.

och Vasatorp 191, vilket medförde att
Söderåsen utsetts till årets segrare och

2

poäng efter segraren,

Rya's internationella

En av få tävlingar med foursome

och
rnixed foursome gjorde att viväntade ett
stort antal anmälningar. Tyvärr blev det
inte så, och kommittdn kommer att ta
ställning till om inte Syd-Touren och

ovannämnda ska slås ihop

till

bra och fick 3 par bland de 6

Angelholm.
Knatteligan

J. HeroiJ. Grant 5:a pä 147,5 slag och
J. Remmelgas/J. Magnusson 6:a på 148

heller

i

knatteligan lyckades Rya

till slutspel, trots Gunilla Kristianssons målmedvetna insats och
komma

många individuella bra resultat. Knatte-

ligan vanns återigen av Wiksjö.
Femklubbsserien

kom i år tyvärr igång
vilket har fått till följd,

ta matchdagen i Landskrona har inställts enligt beslut.

å+

en enda

singel-stortävling nästa år.
Resultaten för Rya-paren var relativt
bästa:
B. Kruuse/O. Sundström 2:a på 145 slag,

Ej

å9 år

slag.

Detta var lite axplock från olika tävlingar, där resultaten som synes varierat.
Det finns ett gammal ordspråk som säger
"att vinna är inte huvudsaken, utan att
deltaga". Låt oss ta detta ad notam, så
kommer nog resulaten efter hand.
Som slutord vill vi i kommitt6n än en
gång tacka samtliga som ställt upp och
hjälpt till med juniorverksamheten det
gångna året.

Tack!
Som vinnare av "LAREMA
BYGG CIJP" vill jag för alla
pristagare tacka spolnsorema
LAREMA THOME's C.M. BYGGKONSULT AB BEIJERS for de fina prisema och
hoppas att denna mycket trevliga tävling (tävlingsform) återkommer nästa år.

Jag vill även vid detta :llfälle
berömma vår banpersonal för
en vrilskött bana.

Christer Wåhlstedt
P. Hero
T3

Från

JohnnyWalker
C,tp
Bildsuit
PRISLISTA
'1. Göran
Unger
2. Anne Lindell
3. Bengt Wahlgren
4. Thomas Holma
5. Mats Mårtensson

64
68
69
69
70

slag
slag
slag
slag
slag

Scratchpris
Viveca Hoff

75 slag

Viveca Hoff mottager Scratch-priset.

Buffö vid lohnny Walker Cup.

sponsorn, Pelle Söderberg tar chansen och gratulerar 2:an Anne Lindeil.

Buffö bjöds vid prisutdelningen.

MaxBoss

GUR

1986

Att 36-håls tövlingar ör mycket populära kan med önskviird tydlighet konstateras i anmiilningslistorna, men i mitt tycke är 36 håls slagtövling det
bästa golfun kan erbjuda.

1,rq,

N

$e

$

$i"e

Prisutdelningen och 1:a priset.
MaxlBoss Cup är en av årets nyheter på

tävlingsfronten, vilket föranledde 167 st
spelare att anmäla sig.
Fältet delades in i tre klasser med han-

dikappgränserna

9, 19 och 36, samt

skickades ut på banan fcir att slåss om finalplatserna på lördagen den 16 augusti.

Herrar Max Nilsson (Max Herrkläder)
och Håkan Mellgren (Boss Scandinavia)
hade nämligen bestämt at| 50 "/" av deltagarna skall få spela samtliga 36 hål och

Vinnaren t. v., Jan Olsson, på vög från 18:e green mot...
76

tävla om det dignande prisbordet. Det
blev tufft för många, då lördagsresultaten började droppa in och allt fler med

stora förhoppningar inför säsongen blev
allt längre i ansiktet.
Söndagens finalspel inleddes faktiskt

med att tävlingsledaren gick runt (hur
konstigt det än kan låta kvalade undertecknad faktiskt vidare). Dock skall ärligtvis noteras att sista kvalplats också
blev sista plats på söndagen.
Att sitta som tävlingsledare är mycket
underhållande och roligt då tävlingen
börjar närma sig sitt slut. Arbetsuppgifterna är rutinmässiga så under arbetets
gång blir det mycket pratande. Resultattavlan blir efter hand den naturliga träff-

l7

punkten och tävlingsledaren får stå till pR19L1STA
svars. Frågorna haglar från förhopp- Max/Boss Gup 1986
ningsfulla spelare:

o när är det prisutdelning?
o hur mångafår pris?
o vad ör tredje pris för något?
o varför iir det inte något jumbopris?

.

varför iir jag inte biist av 151:oma
med min inrunda?

Klass A hcp 0-9
1. Jan Olsson

134 slag

(även segrare i open-klassen)
2. Fredrik Ragnartz
3. Nicklas Persson
4. Arne Weberg
5. Johan Ewald

139
141
141
145

slag
slag

139
140
141
141
142

slag
slag
slag
slag
slag

137
139
140
143

slag

Klass B hcp 10-19
1. Agneta Lindquist

Det som alltid värmer en tävlingsledares sjåil är tacket från spelaren som inte
kvalade utan sumpade chansen till en kavaj med en dubbel på 18:de och borde
vara stört f-d istället för tacksam.
Att avsluta en 36-hålare med en sådan
fest som Max/Boss bjöd på är väl underbart. En härlig buffe avnjöts av spelarna
som dristat sig att kontrollera vilka pristagare vi fick samt giveMs alla pristagarna.
Under tiden tackade vår ordförande PerErik Persson tävlingssponsom som representerades av Max Nilsson med fru från
Max Klädhandel AB. Så småningom kunde prisutdelningen förrättas med Max och
hans hustrus bistånd. Jan Olsson hade den
goda smaken att förse sig med två kavajer,
då denne ynCling (obs ej junior!) vann bå-

slag

slag

2

Bjöm Lindquist
3. Joachim Hero
4. Brian Pedersen
5. Johan Lindberg
Klass C hcp 20-36
1. Henrik Wahlström
2. Christian Din6
3. Bö{e Äkesson
4. Marie Holmquist
5. Claes Forslund

slag
slag
slag
'144 slag

Golftankar
Colf är förvillande lätt och
oändligt komplicerat. Ett barn

spelar bra, en vuxen behärskar
det kanhända aldrig. Varje ende openklassen och A-klassen. Kavajer skild golfrunda är full av ovänblev det även till Henrik Wahlström i Ctade triumfer och perfekta slag,
klassen och far vi förmoda till Agneta
Lindquist:s äkta häIft, då Agneta visade som slutar i katastrof . Spelet är
nästan en vetenskap och på
sina "gamla" takter och utklassade övriga
i B-klassen. Miingder med fina ekiperingssamma gång en gåta utan svar.
detaljer dvs byxor, skjortor, strumpor etc Det skänker glädie och plågar
delades ut och så sr.nåningom lyckades vi grymt
det är exakt och nycktömma det våilfyllda prisbordet.
fullt,
det
kräver en fullständig
Ett stort tack till Max Klödhandel AB
koncentration och total avoch Boss Scandinavia och deras representanter Max Nilsson med fru och Håkan slappning. Det tillfredsställer
Mellgren, för det fina prisbordet och den
själen och omintetgör intellekgenerösa buffen, som gjorde heln tövlingen
tet.
Det belönar och gör en gatill den fest en klubbtrivling skall vara,
på
len
samma gång
och det
och givetvis
ör våra sDonsorer hiirtlisl völ.komna till är utan tvekan det största spe/
som n ågon si n u ppf u n n its.
niista års version av Maxl Boss Cup 1987.
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RYA GK och 1986 års
Skåneserie for oldboyslag
Klubben har ställt upp med sammanlagt
fyra lag, ett i vardera YOB Div 3 och OB
Div 1 samt två veteranlag i Div 2N och

Div 3N.

YOB deltog med ett lag för

första

gången i år och fick börja i Div 3. Det såg

länge ut som om laget skulle ha en stor
chans att ro hem seriesegern efter hemmavinsten på Rya. En omgång återstod
emellertid, den i Malmö den 18 september. Värsta medtävlaren Lund låg bara 3
poäng efter. Utgången i Malmö blev något av en thriller, då de bägge lagen hamnade på samma slutpoäng. Laget från
Lund fick seriesegern tack vare flera
vunna matcher. Bägge lagen avancerade
emellertid till Div 2. Flitigast och bäst i

laget och serien var Jan-Erik Hedbrandh.

i laget har varit Kurt Elg. Kurt har spelat
säkert och jämnt och nästan undantagslöst har han kapat åt sig scratchpriset.
RYA's andra veteranlag har spelat i
Div 3 N, där laget övervintrar nånstans i
mitten av tabellen. Om vi skall kunna
göra något åt detta beror på om det blir
över några spelstarka veteraner som förstärkning efter det att nästa års förstalag
har tagits ut.
Jag vill passa på att slå ett slag för oss
i åldrarna från YOB till VET. Det är roligt att vara med och spela i våra lag i
Skåneserien. För endast 15 SEI(gång

får du spela på fem andra spännande

skånska golfbanor och träffa likasinnade

i samma åldrar. Din handicap spelar underordnad roll. Ibland spelar de somhar
högst handicap bättre än de som har läg-

OB laget som för året hade kommit
upp i Div I hade vissa svårigheter att få
ihop tillräckligt många spelare i år, trots
ett uppoffrande arbete av Leif Alfreds-

re. Det är tjusningen med spelet. Vid
varje spelomgång får RYA GK ställa

son och Knud Selsmark. Svårast var detta infor matchomgången den 14 augusti i
Båstad, då vi tyvärr ej fick med en tredje
man, som behövdes för att laget skulle få
stälia upp. Vi fick lämna W O och blev
helt utan poäng. Vi får hoppas att nästa
år få bättre tid att kunna ställa upp och
kanske också nya spelartillskott, så att
laget bättre kan hävda sig i Div 21987 .
Klubben kan emellertid glädja sig åt
ett piggt veteranlag, RYA's fcirstalag,
som överlägset toppade sin serie i Div
2N med 36 poäng. En välförtjänst silverplakett blev belöningen för vinsten.

ingen, som velat spela, blivit avvisad
utan har det i stället varit lediga platser
kvar, som klubben inte har kunnat utnyttja. Hjälp själv till att fylla dessa vakanser, det är ju en uppenbar förmån
och kom gärna till spel med nya tag 1987.

Nästa år flyttas laget upp i Div 1, som
verkar bli ett getingbo med många vassa

upp med sex spelare i varje lag. Dessa tas
ut på nytt inför varje speltillfälle. I år har

Ett särskilt tack vill undertecknad till
till Tage och Weste Eriksson

sist framför

och sekretariatet utan vilkas uppoffrande arbete och stöd det varit omöjligt att
genomfcira denna behj ärtansvärda friskvård.
OB Kommittön
Folke Miiller

spelare och lag att tampas med. Ankaret
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