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Först av allt ett gott nytt härligt goffir med rekordscorer och "skrytslag" i mängder.

Årsmötet 1986

Nya banan

Vi

Vi har nu förvärvat marken öster

sågs på

om

liga ordinarie höstårsmötet. Över 100
medlemmar deltog och flera frågor av
betydelse diskuterades. Beslut togs bl a

6:an ner

om att vi praktiskt taget måste ha intagningsstopp for nya medlemmar under
1987 samt att vi inte skall ha någon bag-

fcir hur marken skall användas. Olika ban-

lift upp till 5:an.
De närvarande medlemmarna fick
också tillfälle att säga farväl till och tacka
Bisse för hennes mångåriga och fina arbete i vårt kansli.

Efter årsmötet
dansen

åts middag och tråddes

till Sjunnes alltid lika fina orkes-

ter. Kvällen präglades av härlig klubb-

till kvarnen, samt en remsa norr
om nerfarten till klubben. Under våren
och sommaren skall vi utarbeta en plan
alternativ finns redan men vi skall tänka
för och diskutera med olika
medlemskategorier innan beslut tages
om den definitiva banläggningen. Bankommitt6n är naturligtvis en starkt tonoss noga

givande instans i detta sammanhang.
Fram till hösten är den nya marken utarrenderad till en lantbrukare och efter
skörden övertar vi området och arbetena
med banan kan börja.

stämning.
Frispel hos grannklubbarna
Nya rnedlemmar
Som sagt ovan måste vi vara mycket restriktiva med intagning av nya medlemmar 1987. Vi ligger redan högt i medlemsantal och banan är tidvis härt belastad.

Nya regler har utarbetats.

Familjemedlemmar skall vi naturligtvis
ta hand om, men vakanser kommer endast i viss mån att fyllas och då i första
hand med inflyttade, etablerade golfspe-

lördag eller söndag (ej hellerunder helgdag) med undantag för tävlingsblockerade weekends t ex då Ramlösa Open spelas på Rya. Beslutet innebär bättre möjligheter fcir hemmaspelarna att komma

lare.
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Sofiero i november fcir det år-

Se mera om
sekreterarens spalt. Vi har fått
följa grannklubbarnas rekommendationer respektive beslut. Det betyder att de

detta

s

i

k frispelen blivit färre och ej kan

ske

ut på den egna banan och fcir betalande
greenfee-spelare att få tillgång till spel.
Jag råder dig att kontrollera frispels-

Tävlingsprogrammet

regler samt om det är tävling på den bana
Du vill besöka innanDr far dit. Det kan
spara bensinpengar och frirargelse. Ett
telefonsamtal kostar så lite.

är snart klart. Det är bättre än i fjol,
tycker styrelsen. Flera familjebetonade tävlingar har lagts in och tävlingskommittdn har fått ihop fina
prisbord genomgående. Du bör
också pricka in i Din kalender redan
nu, att Du skall ställa upp på vårput-

Ramlösa Open

sen i april.
Jag ser fram emot att få se Dig igen

Martini Cup ersätts nu av Ramlösa
Open som Klubbens stortävling. Vi
hälsar Ramlösa välkomna som nya
huvudsponsorer och tackar Martini
fcir de 25 år som tävlingen spelats om
Martini Cup.
Att klubben valt Ramlösa Hälsobrunn AB som huvudsponsor, beror
på att vi av Ramlösa fått säkerhet om,

att prissumman garanteras över

på vår fina klubb, när snön smält och

banan är färdig för spel. Klubbhuset
är då fejat och fint och banan trimmad för att vi skall få ännu en härlig
golfsäsong tillsammans på vår Ryabana.

Bästa hälsningar

Per-Erik Persson

en

viss tidsperiod. Dessutom är ett lokalt fciretag självfallet en mera intressant och logisk sponsor. Vi är glada
över samarbetet med Ramlösa och

skall leva upp

till

de förväntningar

som ställs på oss när det gäller att genomföra tävlingen. Jag hr säkerpå att

alla medlemmar ställer upp på detta.

Yintern
skall Du använda

till att förbättra Din

golf. Gå på träning hos Jimmy, putta
på mattan i vardagsrummet och jogga

eller i varje fall motionera på annat
sätt. Kondition är viktig i golf också,
glöm inte det.
Planera

Du måste planera Din vårsäsong. Tag
hos kansliet reda på startfcirbud, tävlingsprogram m m. Vår intendent är
tillgänglig på telefon 22 I0 82 varje

förmiddag också under vinterhalvåret. Gläd honom med ett samtal.
Han uppskattar att medlemmarna
också på vintern är "golfaktiva".
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RYA GOLFKLUBB
SöKER KONTORIST
Vi behöver en kontorist på vår1 kansli.

Du kommer att syssla med allmänna
kontorsgöromå1.
Du måste vara golfintresserad och
seruiceinriktad.
Befattningen är 3/4 tjänst med
tyngdpunkten av arbetstiden förlagd

till april-oktober.
Lördags- och söndagstjänst tillhör
arbetet.
Ansökan insändes till Rya Golfklubb,
Pl 5500,255 90 Helsingborg
senast 2 mars.
Har Du några frågor om arbetet var
vänlig kontakta Jan Lilja
lelO42/2210 82 (arb) eller
Iel042/22 20 08 (bost.)

lnför 1987
Under diskussionen på årsmötet hän.sköts en del frågor
handlats och styrelsen har tagit följande beslut.

av

1. Sänkning

startavgifterna på

onsdags- och lördagstävlingarna.

Avgiften skall vara

10

kr per deltaga-

re under 1987.

2. Rökförbud i omklädningsrum, korridor och restaurang. Det skall vara
rökförbud

i

omklädningsrummen.

I

restaurangen skall det finnas bord för
icke rökande. Antalet bord avgörs av
restauratören.
3. Inköp av greenfeebiljetter till reducerat pris av klubbmedlemmar.
Förslaget avslogs med hänvisning till
det omfattande kontrollarbete förslaget innebär.
4. Frispel hos grannklubbarna.
Overenskommelse har träffats med
Landskrona, Mölle, Söderåsen och

Vasatorp om ett frispel per klubb

helgfri måndag-fredag efter 1 maj
Denna begränsning var ett villkor for
att alla klubbarna skulle delta i utby.

tet.
Dessutom får vi ett frispel på Lands-

krona och Mölle under vecka

22

(Ramlösa open) och då även lördag
och söndag. Samma villkor gäller för
Mölle och Landskrona på vår bana
vecka2l resp 30.

Ovriga styrelsebeslut inför 1987.
Tävlingsprogrammet blir i stort sett som

föregående år. Martini Cup ersättes
dock av Ramlösa open med Ramlösa

Hälsobrunn

AB som huvudsponsor.
i vecka 22 och får en

Tävlingen spelas

prissumma på 250.000 kr. Projektledare

till styrelsen. Dessa har be-

blir intendenten Jan Lilja. Liksom före-

gående år räknar styrelsen med alla
medlemmars stöd tör att bibehälla populariteten från Martini.

Utrymmet för nya medlemmar till

klubben är mycket begränsat. Årsmötet
beslöt, att maximiantalet aktiva spelare

för

1987 skall vara detsamma som 1985,
dock att familjemedlemmar och inflyttade tidigare golfspelare kan medges inträde som aktiv medlem.
Förslaget om baglift till 5 tee avslogs
av årsmötet med stor majoritet. För att

underlätta dessa transporter kommer
vägen uppfcir landborgen att förbättras

och eventuellt förses med lämplig beläggning.
Våra stadgar kommer under året att

omarbetas och sålunda föreläggas årsmötet 1987 fcir godkännande.
Anita Berg har slutat på kansliet. Vi
behöver en erästtare fdr henne under tiden mars/april-oktober/november och
kanske även en sjuk- och semestervikarie under sommaren. Ar Du intresserad
kontakta intendenten fcir närmare uppgifter.
Overenskommelse om övergång av
elitspelare mellan grannklubbarna har
träffats av Landskrona, Mölle, Vasatorp
och Ängelholm. Söderåsen har ännu ej
lämnat besked. Som en allmän kommentar är klubbarna inte principiellt emot att
elitspelare byter klubb. Reglerna är avsedda att styra förfarandet när det blir
aktuellt och skall ses som ett instrument
att ha, bevara och förstärka en god
grannsämja.

1. Initiativ till övergångar får inte tas av
klubbarna. Initiativen skall i förekommande fall komma från spelarhållet.
2. Kontantersättningar skall inte före-

Rappott ltån

Mafinadslörings
kommitt6n

komma.

Möbelrenovering

Antikvård

3. När en spelare har kontaktat främmande klubb för diskussion om övergång, skall moderklubben omedelbart informeras.
Den viktigaste frågan under 1987 blir
användningen av den inköpta marken

öster om hål 6 och norr om tillfartsvägen. Beslut kommer att fattas på årsmö-

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.

tet i höst. Styrelsen skall därför under
året utreda och komma fram till förslag
(eventuellt flera alternativ) till årsmötet.
Styrelsen vill därför angeläget uppmana

var och en som har synpunkter att framföra dem muntligt eller skriftligt till någon i styrelsen. Du hittar namn och adress i matrikeln. Naturligtvis kan Du adressera brevet till klubben eller tala med
intendenten. Styrelsen börjar bearbeta
frågan på februarisammanträdet.
En

Sekr.

från "tee"

till

"green": Andersson &

Lembke i Helsingborg AB, Pingvinpress
Grafiska AB, Frigoscandia AB, A W P

Livsmedelsimportören,

ABE Tryck i

Helsingborg AB, Hypnel Kullager AB,

YONEX, BMWBilhallen, SKANSKA
AB, Backes/Varmgalv, Svalöv AB, Hotel Ho?isont, Kontorsutredning - Leif
Klinteberg AB, ASG AB, FUNKAB/
Ferms Agenturer, LJ Tryck och Nyman

& Schults Affärsresebyrå. Reklamköpa-

re på puttinggreenerna blir Guldvarufabriken och SWEDTRYCK AB.
Golfen är en av de sporter som expanderar mest idag och det är därfcir naturligt
nom sporten.

Vi har fortfarande vissa

reklamplatser

lediga och vi är öppna fcir diskussioner.

Kontakta någon av kommitt6medlem-

23/4
7/5
21/5
6/7
2O/8
27/8
3/9
24/9
Tel. 126060

friretag kommer att exponera sin reklam

att fciretag är intresserade att sälja sig ge-

fin golfsäsong 1987 önskar

Företagsgolf 1987

Angelholmsvägen 27

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med
att sälja reklam på golfbanan. Följande

Golfbussen

WS-Golf
Färghusgolf
ICA-Golf
RoundTable
Thome6s

J&W
Svenska Brandkårs-

mästerskapen
Brandchefsmästerskapen

marna
Bengt Ohlsson ordf. tel.

042122 18

t7

BoZinn

22 t6 19

Peter Henckel
Lennart Kristiansson
Per Lundberg

222229

221400
2289 60

Kansliets öppettider

Februari
Mars
1-12 April
13-30 April

10-12
8-12
8-12
9-15

Austalien

-

4:50). Här finansierar man verksamhe-

ten på ett märkligt sätt.

ett land med många golfranol
En resatittAustratien är en upptevelse. På en månad hinner man se mycket
- men inte altt. Denna artiket vill betysa något om hur iag upplevde golfen i
Australien.

Det finns många banor runt

städerna.

Jag läste i en tidning ett referat från olika

tavlingar under helgen och fann ett antal
på över hundra kring enbart Sidney. Det
visar vilken bredd sporten har just i Australien.

I

klubbhusets

sällskapsrum finns ett 15-tal spelautoma-

För den

".r-rnttd"

spelaren är kostna-

ter uppsatta. Icke golfspelare kommer
dagligen och satsar en stund på dessa,
vilket i sin tur resulterar i en bra inkomst
för klubben. Därigenom kan man hålla
medlemsavgiften nere samtidigt som
greenfee-avgiften är och blir låg. Femtio
kronor är ganska normalt för en gästande spelare. Till detta kommer att man efter klockan 3 på eftermiddagen har en
avgift på 5 kr. Ar detta realistiskt for vå-

ra banor? Knappast. Nackdelen med de
federala klubbarna är, att man låter alla
spela oberoende av s k grönt kort, vilket

innebär

för en

greenfee-spelare, att

framfcirvarande spelare kanske förlänger rundan med en timme, på grund av att
man först efter tredje svingen träffar bollen, och använder ett par hundra slag på
en runda. Banorna håller en fin standard
och layouten är av hög klass med alla

tänkbara svårigheter. Något nytt och
helt fascinerande är alla dessa känguru
som fritt vistas på banan. De är alla vilda, men dock så tama, att de kan stå två

meter från en spelare när han skall slå.
Någon gång vid utslagen träffas de som
en varning, vilket inte nämnvärt irriterar
dem. För den infödde är det bara en bild
i sammanhanget - fcir en turist är det ett
inslag nog så fascineande. Till detta
kommer en sångkör av papegojor, och
då särskilt den vita kakaduan, som med
sitt skrik kan irritera en europ6, som är
van vid tystnad vid varje slag. Det lär
man sig snabbt acceptera och känna som
ett trivsamt inslag. Tystnad är kanske
något förlegat, som vi bör lära oss i Sverige. Vegetationen består övervägande

av eukalyptusträd, där

koalabjörnen

trivs. Den är australiensarens älsklingsdjur, vilket man förstår, när man hållit
en sådan i sin famn, och smekt den
tjocka härliga pälsen.
Värmen kan vara besvärande så här

års, då sommarens temperatur alltid ligger på 30' och där över. Solen bränner
hårt rakt ovanför och det är viktigt, att
man har en bredbrättad hatt som skydd,
för att undvika en brännhet natt.

Till slut - res om Du har möjlighet.
Australien är ett land som vida överträffar vårt. Där finns mycket att hämta i
detta land, som egendomligt nog inte är
äldre än 200 är, sett ur europdernas synvinkel.
Gunnar Ljungberg

Säsongspremiär måndag 30 mars
På Rya Golfrestarang

kan du äta med alla dina sinnen.

- Beställtillfest

- Representation på klubben
- Dagens rätt servering

Beställningstelefon 042-22 17 45,928 52

PI, 5500, 255 90 HELSINGBORG

Hörlig golf - örlig golf
Golfsporten i sverige har utvecklats explosionsartat. Allt fler människor av
alla kategorier spelar idng golf. På den senaste l}-årsperioden har antalet golfspelare i landet mer än fördubblats. 1980 hade vi 149 banor och BB 355 golfspelare. Motsvarande sffia 1987 ör beräknad till200 banor och 158 000 golfare.
Att detta också medfört problem har alla medlemmar i klubbarna blivit varse. Det är ju positivt att golfen har blivit en folksport, men ...
- vi har brist på banor i storstadsregionerna
- vi saknar framför allt ledare som kan ta hand om alla nya golfare.
Vid det första golftinget, 1986, var klubbledarna ute i landet helt eniga om följan-

tavla att placera vid 1:a tee, som anger
hur många hcp-slag spelarna får beroen-

de:

de på banans SSS. Om exempelvis par är
71 på en bana och SSS är 72 får spelaren
ett slag mer (för Ryas del betyder det att
alla får ett slag mindre i poängbogey-täv-

- Regelkunskapen bland golfspelarna
är mycket bristfällig.
- Hcp-systemet är i stort sett bra, men
uppfattas som krångligt (med all rätt).
- Golfvettsbegreppet håller på att ut-

tunnas vilket medför otrivsel och problem på golfbanan och i klubbhuset.
SGF kommer genom marknadskommittdn att genomfcira kraftfulla åtgärder
och hjälpa klubbarna att genomföra en
stort upplagd golfvettskampanj . Här ingår att på ett enklare sätt lära ut golfreg-

ler, hcp-systemet och inte minst göra
golfvett till ett riksomfattande levande

-en rendelikatess.

- pio
-Fri fmn fisk
Uppftidd

rent wgetabilisk

kct,

och slakteriryfalt.

-Fri

fmn mtibioti}a mh

mdn

mediciner

nor fcjrsvarar man sitt hcp om man spelar
på 36 poäng.

Klubbhandicapparnas spel från röd
tee - positivt även ur effektivitetssynpunkt. Snabbare spel.
Slagspelsreglerna som gäller for året:
slagtävlingar, poängbogey, partävling
(nyhet), flaggtävling, eclectic (nyhet)
och bästboll (nyhet)

begrepp. Klubbarna kommer att upp-

Nya teemarkeringa

Finns i Helsingborg

manas att utse en särskild kommittd som
tar hand om regel-, hcp- och golfvettsfrå-

För att följa EGA och USGA:s bestäm-

endast hos

gor.

märka inför säsongstarten 1987 är fcjl-

jande:

Drottninggatan 88 - 252

2l

Hcp-ronder
spelsregler.

Helsingborg

Telefon 042-14 13 08

-

alla tävlingar enl slag-

Obligatoriskt spel från röd tee hcp 3754.

Till

Här blir en övergånsperiod på 1-2 år
på grund av att bl a klubbarna får trycka

Hcp-slag justeras före start.
VÄLKOMMEN!

: klubbtee herrar.
: klubbtee damer.
Vit markering : backtee herrar.
Blå markering : backtee damer.
Gul markering

Handicap

I(of T " D E LI I<Af E SS " CAT E R I N G

melser kommer fciljande att gälla:
Röd markering

Det som spelarna direkt kommer att

10

ling). Detta innebär att på samtliga ba-

säsongstarten får varje klubb en

nya scorekort m m.

Handicapkortet kommer

i

fortsätt-

ningen att fungera som:

Medlemskort, grönt kort, hcp-kort,
legitimation och introduktion för spel på
utländska banor.

l1

Handicapkortet blir en värdehandling
för varje golfspelare.

nom en folder som trycks i 150 000 ex,
Svenska Golf och på handicapkortet.
Denna stora RGH-kampanj kommer

Grönt kort och klubbhandicap
Klubbhandicap är precis vad begreppet
uttrycker, det gäller bara som bevis på
att man uppnått en viss spelstandard och

att bedrivas i två steg:
1987 - Golfvett och handicap
1988 - Regler
Reglerna revideras vart tredje år, närmast 1988. Under 1987 produceras där-

grundläggande teoretiska kunskaper.
Detta i första hand för att deltaga i sin
hemmaklubbs aktiviteter. Då det gäller
spel på andra banor är varje golfklubb
suverän att godkänna eller att inte ta
emot gäster med enbart grönt kort och
klubbhandicap.
Målsättning för varje golfspelare måste vara att så snabbt som möjligt nå officiellt handicap (36).

I början

av året kommer informatio-

nen om hcp-systemet att ske till ledare
genom hcp-boken och publikationen

"Ledaren". Till samtliga golfspelare

fcir Regelbok, Golfspelarnas handbok
(med illustrerade förklaringar), Video
om regler, Lathund om regler i fickformat (for alla golfspelare) och utbildningsmateriel. Ett stort utbildningspaket som kommer att tränga igenom alla
kategorier spelare tas under den närmas-

te tiden fram. Allt detta för att få det
trivsammare ute på banorna och i klubbhusen.

Ett motto kommer att bli, Härlig Golf

- Arlig Golf.

ge-

minusgrader och snö utanför. Golfen ter sig
digt nog planerar en tidig vårresa till spelba-

För oss jordntira skåningar sominte fallit (hoppsan) för skidåkningens fröjder är det
bara att invänta den vår som kommer.

I vilket fall som helst håller vi på att färdigställa tävlingsprogrammet for den
kommande säsongen.
Som vanligt kommer påpekandet att
det både är för lite och fcir mycket tävlingar vilket vi tar som ett godkännande
att det är ganska lagom egentligen. De

flesta tävlingarna är beprövade gamla
nummer, men vi kan redan nu avslöja
några nyheter.

Lennart Andersson

Rätt tid att se över
Bät- och Trädgärdsdynor
och Textilierna

för uterummet

VÄLJ

Om tävlingssäsongen I 987

I

VÄRT STORA LAGER AV MÖBEL- OcH MARKISTYGER
OCH HEMTEXTILIER AV SKILDA SLAG,

VI

RENOVERAR ERA GAMLA DYNOR. LÅT OSS GÖRA FÖRSLAG
OCH RÄKNA PÅ DET.

ICA CUP blir första

denna tävling ersätter Hackers and Duffers. Ica Frukt o Grönsaker AB har lovat
att göra denna tävling till en fest för dem
som förutom golfen tycker om frukt och

blommor.

BMW Cup blir namnet på den tävling
som ersätter Arguskannan. Firma Argus
flyttar sina sympatier till damkommitt6n
av helt fcirklarliga skäl och kommer att
arrangera modevisning i samband med
någon tävling. Tävlingsformen kvarstår
dock med 54 håls poängbogey med kval
till de sista 36. Förenade Bil i Malmö och
Bilhallen i Helsingborg kommer säkert
att se till våra hemliga drömmar om fräsiga bilar.

Ramlösa Open blir namnet från och
med i år och tre år framåt. I och med att
Ramlösa Hälsobrunn AB går in skall vi
varmt tacka Martini fcir deras stora insats under 25 år, samtidigt som vi varmt
välkomnar Ramlösa till Rya.

Frigoscandia

Södergatan 20 Helsingborg Telefon 04211429 24

36-hålare och

Crp, en

traditionell
år att förläggas

matchtävling kommer i
till juli, detta for att kunna avsluta täv-

Frigoscandia bättre möjligheter

till

en

stor matchtävling.
Finalen på denna matchtävling liksom
de övriga två Färgmakarna och Larema
Cup kommer att spelas den 5 september,
dagen innan Atlas Mixed Foursome, och

prisutdelningarna skall ske i samband
med prisutdelningen för Atlas på söndagen.

Våra avslutningstävlingar från 1986
kommer igen denna säsong, men redan i
oktober. Det blev en succ6 med både en
slagspelstävling i openklasser och en
foursome med valfri partner varför vi låter dessa båda tävlingar falla in i den traditionella skaran med tävlingar.
Jag hoppas att vi kittlat era tävlingsnerver med denna korta glimt. I april

kommer tävlingsprogrammet, då kan du
börja planera din tävlingssäsong.
Vi ses, om inte förr så på Rya efter
påsk.

Kjell O.

RAMLöSA OPEN
28-31 maj
Under dessa dagar behöver vi
många funktionärer för att tävlingen ska kunna genomföras på
bästa sätt.

Anmäldig till kansliet redan nu om
du är intresserad.
Jan Lilja

lingssäsongen lite tidigare och givetvis ge

t2

t3

Den traditionella
vårputsen
De senaste tre årens vårstädning har
varit till stor glädje för spelare, banpersonal och gäster. Vi hoppas nu, att

c6erna med samma arbetsflit och goda

Söndagen
12 april spelar lördagens "banputsare"

Klassikern på Rya
Banputsargolf

humör och verkligen göra den här dagen till tradition.

medlemmarna vill följa upp de två suc-

Dags igen!
Våren 1987

Spelform:

poängbogey
greensome, 18 hå\.

Lördagen
den 11 april kl. 08.00

Anmälningslista
uppsättes den 16 mars

Välkommen!
15

Rya har fått en ny

@spektrtm

banchef

PRUIATOCH KTARI!
Strukturvinyl

sS

Då jag nu från och med årsskiftet tillträder som banchefhär på Rya, vill jag först

av allt tacka min fcireträdare Christer
Armtoft för ett mycket fint arbete. Vi
har ju alla kunnat konstatera, hur fa_ntastiskt fin banan varit. men jag tror inte. att
det är så många som förstår vilket jättearbete Christer tillsammans med övrig
banpersonal har gjort. Ett stort Tack,
Christer!
Vår ambition framöver blir förstås att
hålla banan i samma goda kondition och
om möjligt forbättra den.

39:

Jag

På hela lagret

Förklistrad taPet
Köp vådvis - 10:- våden

vill samtidigt

100:- Nr.195. LarsEkolin
100:46. BjörnÅberg

20%

50:50:25:25:-

På hela lagret

Utgående Kul

50o/o

)\._
a<.

25:-

)\._

GASVERKSGATAN 33
252 26 HELSINGBORG

TELO42-18 0718

SpeKnm

228. KurtElg
737. BoZinn
59. Kerstin Lindblad
126. Christina Olsson
146. BjörnWahlgren
204. GunLarsson
14. Per-Erik Persson

100:- Nr. 233. Bo Sperling
100:164. Jan-Erik Hedbrandh

50:50:25:-

25:25:25:25;-

92. GretaElg
227. BertyFröberg
115. Jan-Erik Bertilsson

51. Gösta Sandberg

197. Bertil Ekstrand

Dragning 15 december 1986

ANTONSSONS FÄRG

Björn Flinck

Ryas G.K:S Supporterklubb
Dragning 15 november 1986

s\o

L6

passa på att hälsa alla

befrämjare av banan välkomna med förslag och eventuell kritik. Dock vill vi i
bankommittön ha förslagen skriftligt.

Glöm inte nu att träna på att lägga tillbaka torv och reparera nedslagsmärken.
Träningen kan lämpligen utfciras på heltäckningsmattan !
Keep swinging

79. VivecaHoff
113. TommyNordn
74. Lars-Olle Nilsson

Dragning 15 januari 1987
100:100:-

50:50:-

)\._
25:25:-

)5'-

25:-

a<,

Nr. 52. Gerd Sandberg
60. JörgenBorg

8. ToreJohansson
16. Karl-GöranAndersson

31. GunnarLjungberg
108. P.-O. Cheander
105. LennartMalmqvist
135. LarsFredrixon
57. Lars Jellnor

122. Anna-Lena Lundström
v i n s t e r n a u t b e t a I a s' * or3::

rt;n,

m mi

t t€ n

Pris gäller Lll8l4 -87 eller så Iångt lagret räcker
17

Stockholmsmatchen
1986-10-1 1/12
Så

di n

dinb*

var det då åter igen dags för årets mest

prestigefyllda golfmatch. Den emot
Stockholmsklubben Kevinge GK. Detta
möte äger traditionsenligt rum i början
på oktober varje år. Nu var det vår tur
att åka upp till huvudstaden för att där
tampas med stockholmarna på deras

n!

Filbornavägen, Hbg
La röd - Bä rsl öv -Va I låkra

hemmaplan.
Vi visste att de skulle vara hämndlystna eftersom Rya:s lag vann på sin hemmabana förra året. Men vårt lag hade ju
inför årets möte tappat tre av våra bästa
spelare, Mats och John som är på andra
sidan Atlanten för att ta skalper där,
medan Johan var upptagen med spel i
Helsingborgsmästerskapet.
Vi lyckades i alla fall skrapa ihop ett

ungt men ganska lovande gäng: Dick
Palm6r, Ulf Jerlebo, Christian Lindblad, Fredrik Engberg, Fredrik Ragnarlz och undertecknad. Oscar Sundström på pojksidan. Till dessa kan läggas
våra två trumfkort: Eva Kruuse och Susanne Sperling.

Detta gäng gav sig glatt i hågen iväg
fredag förmiddag, Vi hade en liten nätt
tågresa framför oss, som tack vare myc-

ket musik och kortspel gick fort. Det
sämsta med denna resa var att undertecknads reskassa hade sjunkit en bit.
En förlorare föder ju emellertid någon
eller i detta fall flera vinnare. Men otur i
spel, tur i kärlek heter det ju. Vi får väl
se.

Nå, i vilket fall som helst kom vi fram
till den kungliga huvudstaden utan några
andra incidenter trots pågående strejk.
I Stockholm väntade Fredrik E. med
mor och far. Fredrik ligger nämligen och
skjuter på stockholmare for nuvarande.
Vill här passa på att tacka Lennart Eng18

berg ännu en gång för hjälpen vi fick efter att en del saker hade trasslat till sig li-

te. Men inget är omöjligt för Lennart
tack och lov.

Vid halvsju-tiden på kvällen var vi

så

ute på Kevinge och vi hade 30 minuter på

Klubbjuniorerna hade sin årliga höstfest med
oss innan galakvällen började.

middag och dans. En mycket trevlig

så-

dan. Kanske inte den bästa om man skall
spela golf dan' efter men det fick gå. Alla
roade sig hjärtligt i alla fall. Framåt småtimmarna blev det så dags att koja och vi
bodde hemma hos Kevinges golfspelare.
Det var samling ute på golfklubben kl
11.00 på lördagförmiddagen. När vi kom

dit väntade en härlig lunch på oss och
även denna bjöd Kevinge på.
Och så var det dags för dagens första

chock. Kevinge-coachen frågade var po-

kalen var. Rya-spelarna svarade karskt
att vi tyckte det var onödigt att släpa med
den upp bara för att släpa med den hem
igen. Ingen Rya-spelare hade en tanke
på att forlora nämligen.

Det var bestämt att vi-skulle

spela

foursome på lördagen och single på söndagen. Då kom den andra chocken för
dagen: Stockholmarna hade skrapat
ihop sitt absolut bästa lag! Deras lag såg
ut som följer i hcp-skala: 2,3,4,4,5,5,
* damerna med 8 resp 26. Mot detta
skall ställas Ryas 4, 5,5,7,7,7, + damernas 4 resp 19. Att observera: matcherna spelas som open.
Dick och jag fick spela 1:a foursome,

UlflChristian 2:a och Fredrik E./Fredrik
R. 3:e. Grädde på moset våra två trumfess Eva/Susanne.

Första dagen visade sig

bli

väldigt

spännande. Eva/Susanne resp Dick och

t9

och togs självklart emot med öppna armar av kommittdn. Hjärtligt välkommen Mia, hoppas Du kommer att trivas

Notetingat fran toppen
Tillbakablick på 1986
Säsongen 1986 är tillända och elitkommittdn kan se tillbaka på ett lyckat år,
både på herr- och damsidan. I elitserien
hamnade herrarna till slut på en fin 5:e

plats trots en oförklarlig genomklappning första dagen i Ljunghusen. Damer-

na var ytterst nära att hemföra div 2,
men fick ge sig på sämre sista rond.
Egendomligt att inte särspel tillämpas

man bland de 15 bästa på Guldpokalen
etc. Johan Remmelgas hade en fin segersvit i augusti med segern i Helsingfors
som kronan på verket. Bland damerna
visade Eva Kruuse att det gick att beseg-

ra Viveca, vilket bl a gjorde Eva till
klubbmästarinna. Viveca i sin tur utmärkte sig med fina placeringar ute på
Europatouren.

när en serieseger står på spel.
Individuellt gjordes också många fina
insatser. Killarna höll sig väl framme i
många tävlingar, bl a blev Mats, John
och Johan 2,6.1 på JSM och vi hade 5

Inför

jag vann våra matcher med -5l3 resp 3/1.
Ulf/Christian och Fredrik E./Fredrik R.
förlorade dock sina matcher med 312

kvar. Fredrik gjorde en mycket stark

resp 217. Första dagen slutade alltså
oavgjort 2-2. Yerkligen kul för fortsättningen. Men vi i Rya-laget förstod att
söndagens spel skulle bli mycket tufft.
Lördagskvällen tog vi det lugnt och
gick ut och åt en god middag och satt sen
och snackade lite. Alla var laddade inför
dagen som komnra skulle. Det var tee-

off kl

10.00 på söndagen.
Singel nr I Dick P . , nr '2 Oscar S. , nr 3
Ulf J., nr 4 Christian L., nr -5 Fredrik E.
och nr 6 Fredrik R. Damerna nr 1 Eva K.
och nr 2 Susanne S. Damerna gick först
och sen gick vi två man ur varje lag bakifrån och fram. Våra två trumfess svek
inte. Både Eva och Susanne tog hem sina

matcher lätt och skaffade oss därmed en
fin start.
Uffe, Dick och Christian fiirlorade tyvärr sina. Och Kevinge ledde. Christian
hade i och för sig en tuff dust och forlorade först på artonde.

Fredrik R. tog hem sin match relativt
lätt och så var vi bara Fredrik E. och jag
20

1987

På sensommaren kom en förfrågan från
Mia Ståhl i Högbo, som hade fått arbete
i Skåne och gärna ville representera Rya
1987. Mia har 5 i hcp och är B-amatör

upphämtning. Var två ner när det var fyra hål att gå. Men här visar han prov på
kyla och tar fyra raka hål och vinner sin
match med 2/0. Starkt gjort!!
Aven jag satt i hissen. Msste att jag
var tvungen att dela eller vinna för att
slippa sudden death. Utgångsläget kunde ha varit bättre när j ag fick reda på detta. Två ner och tre hål att gå. Men med lite tur på 16:e och 17:e, där jag svepte i en
6- resp en 5-meters putt, så var vi lika och
med delning på 18:e var saken klar! Rya
hade gjort det oväntade. Slagit detta på
papperet bättre KevingeJag med 6 ll2-5112
och detta på deras hemmabana.

Det var naturligtvis ett mycket upprymt men ändå lite trött lag som satte sig
på tåget till Helsingborg. Vi kände alla
att vi representerat Rya väI.
Vill tacka alla i laget för en fin insats
och vi tackar också Kevinge GK, deras
spelare med familjemedlemmar för en
oförglömlig helg.
Välkomna till Rya i oktober 1987.
Hjärliga hälsningar

o.s.

med oss.

Peter Svallin, som under några

sä-

songer glatt oss på Rya med trevligt uppträdande och fint spel, har inför 1987 valt

att representera Vasatorp. Peter kände
att han behövde miljöombyte och vi kan
bara hoppas att han får en nytändning
hos Vasatorp. Lycka till Peter!
Inför 1987 har vi också höjt våra målsättningar och samtidigt skärpt kraven
för att få komma med i elittruppen. Detta har inneburit att vi i år har en något
mindre trupp att arbeta med, men kvalitativt betydligt starkare. Truppen består
av:

Peter Brickbom

P-O Dahlman
John Grant
Viveca

Ho[f

Eva Kruuse
Mats Nilsson
Johan Remmelgas
Jan Sandberg
Mia Ståhl

Ryas nyförvörv Mia Ståhl

På lagledarsidan har Jörgen Borg avsagt sig och som ny kapten kommer Olof
Norrlöw att fungera. Olof med brinnande golfintresse och ett förflutet som lag-

Böckbom
lerlebo
Dick Palmer

ledare inom golfen kommer

Fredrik Ragnartz

vi att få

mycket nytta av.

Patrik
Ulf

Susanne Sperling
Oscar Sundström

Johan Henckel

ChristianRagnartz Christian Lindblad

Målsättningar 1987

Vinterträning
17 januari körde vi i gång inomhusträningen under vår nitiske instruktör. Liksom i fjol blir det 9 veckor inomhus med
träning lördagar och tisdagar. Nytt för i

år är att vi tagit ut en OBS-trupp, som
skall bestå av spelare, som antingen står

på gränsen till elittruppen eller som vi
tror på sikt kommer att bilda stommen i
Ryas elitlag. Denna trupp kommer att
på tisdagar få träna ihop med eliten. I
truppen ingår:

Seriespelet är som vanligt det viktigaste

för klubben och en inriktning av träning
och tävling på resp omgång kommer lik-

som tidigare att ske. Herrarna har en
femteplats att försvara, men det skulle
förvåna (: göra besviken) undertecknad om inte laget hamnar på pallen.
Med Mia Ståhls inträde i laget har vår
slagstyrka ytterligare förstärkts och allt
annat än en serieseger i div 2 vore en besvikelse, så bra är faktiskt våra damer.
Olle Dahlg"'21

Larema Bygg-CuP
Lördagen den
var vi åntHgen

ockan 14.30
finalen i vår

är

sommarmatcht
glädjan
änmält
lats må

vt PE OflAETETN
$0

Elftnlfi8f n0

mYcket
sPelare
det sPe-

och tävlingen har blivit en succÖ, större än vi räknat med.
Historiska som finalister detta första

år var Christer Wåhlstedt och Christer
Carlsson. Eftersom båda finalisterna hade spelat mycket bra hela sommaren, såg
vi främ emot en het och spännande final'
Redan klockan L4 var kontrahenterna
med träning. 14.30 startade
Jag har sällan sett två mer
ade sPelare. Jag tror till och
r nervösa. Minst nervös
med

var
han

f

Christer Wåhlstedt för
ll sPänning med att sPela
på absolut elitnivå alltmedan Christer

II TI//

ntflIil
Några egna

I Hiln9ffnlil/,,

kommentarer:
Det har vid några enstaka tillfällen varit

lite halvirriterat vid

Carlsson hade en dag, dä inget stämde'
Tävlingen tog följdaktligen slut väldigt
fort och Wåhlitedt stod som segrare med

6/5.

Vi utbringar ett stort grattis till

Christer Wåhlstedt för en stor seger med
stor golf!
Vi tackar alla spelare för en trevlig och
bra tävling och önskar Er alla välkomna
nästa

år'

Larema Bygg AB

Björn Flinck

er inte! En annan önskan från tävlingsledningen: fler kvinnliga startande! Till
sist, vi ska nästa år fcirsöka få ett ännu
bättre prisbord.
Björn

bestämmande av

För att
denna,

tt

hitta
Det går inte att ringa och säga, att man
kan än dag och inte mer. Det har också

*til*HP#.P^G'

kommit idiotkommentarer, som att matcherna ska spelas på helgerna' men det
får heller inte bli någon sorts "kontorsgolf". Nej

Rättelser:
Det heter inte SLF utan

SFL
Det stavas inte Johnny (Walker)
utan

ger på att

JOHNNIE

kvällarna

vi ber om ursäkt

när det är starttider. Kan ni inte spela på
vardagar, så har jag bara ett råd: anmäl

22

23

2.
3.
4.
5.

RESULTATBöRSEN
17

juli Sydtouren, juniortävling

1. Björn Hansson CGK

146
146
150

2. Johan Remmeloas RYA
3. Joakim Frost SåGK
1. Margareta Erlandsson BoGKI

155

2. Marie Pettersson LaGK

158

3.

26

Madeleine Kvist Bosjö GK

159

juli Johnnie Walker Cup

64
68
69
69
70

3O juli Ryas lntemationella

141
145
146

1. B.Madsen/H.SvenssonÄnGK
2. E.Kruuse/O.Sundström Rya
3. L.Bengtssorl/M.Krantz VtpGK
4. J.SiwerVK.Aberg HGK
5. J.Hero/J.Grant Rya

147,5

.

2.
3.
4.
5.

36 41 77
40 37 77

43 33 76

Remmelgas 71 70 75 71 287
77 747071 292
JohnGrant
PeterBäckbom 75727471 292
73 75 72 73 293
PG Nilsson
MatsNilsson 71 757572 293
Johan

4. Susanne Sperling

92 93 185

72 75

iti
176

'l42slag

HenrikWahlström

137
139
140
143
144

slag
slag
slag
slag
slag

Generationstävling

64 134

1. Lennart o Jessica Svensson

70

Statfan o Fredrik Christensson
3. Billy o Chdstina Dinö

68
70 67

2.

7

67

135
137

sept KM

Dick Palmör
2. Ulf Jerlebo
3. Christian Lindblad

134 slag

L

74

2.
3.
4.
5.

lngemarBengtssonM
MaxGrananderR

68
69

Jörgen Meinl M
Egon Larsson M
Erling Hansson M

71

72

74

77 84 161
82 82 164

81 85 166

1. Mölle
2. LaGK
3l Rya
Klass B

Lennart Andersson

2. Leif Alfredsson

.

36
35
35
34
34

2. Jan-ErikBertilssonR
3. Mikael Gustavsson L
4. Rolf Landgren L
5. Lars-Olle Nilsson R

Klass C
1. Mölle

2.
3.

3.

Knud Selsmark

87 82 169
89 85 174

Yngre oldboys

71
71
Zg
74
74

1. ThorstenBunkeM

2. HenrikJönsson M
3. JanÅkeJönssonM
4. JerryBenediktssonL
5. Sven Folkesson M
Klass B, på Landskrona
1. Ulf Andersson R
2. Bertil Waldh L

70
72
72
73
73

3. CurtLinanderR
4. Matti Sopanen L
5. SuneLjungqvistL

1.

Lars Ekolin

2. Stig Brydolf

Lennart Engberg

86 79 165
86 76 173
85 88 173

1. TageEricsson

20 sept
Klass A, på Rya
1. Jarl Erik Hammarlund M
2. Björn Flinck R

71

73
73

37
37
36

M

66
66
67
68
69

Klass B, på Rya

1.
2.
3.
4.
5.

Veteraner

40
38

27 sept
Klass A, på Landskrona

1. JerryBenediktssonL
2. Göran Magnusson L
3. Nils Wahrol6n R
4. Carl-Axel Hernström
5. PerHenriksson R
LennartJärnumR
Sven Klarin R
Leif Ohlsson R

BengtWinqvistR
K-ASundbergR

Klass C, på Mölle
1. Joakim Brogren M

2.
3.

I

+

181 +195+214:590
200+207+182:589

Rya

202+146+98:446

LaGK

Sammanlagt individuellt

21 sept
Klass A, på Mölle

1. KayOhlsson M
2. Lars-Olle Nilsson R
3. Jan Erik Bertilsson R
4. BörjeÄkesson R
5. Bengt Liljeblad M
83 87 170

+
+
+

1.

Klass A
Rolf Nilsson

JohnLjungvkistM
Britt-Marie Rosdahl M

65
68
69
70
72

40
38
35

L

75+76+71:222

Klass B
Klass C

Jan-ErikBertilssonR 35+37+33:105
4 okt Höstpropaganda

1. Lennart Svensson/Börje Eklund
2. Barbro WannforVLennart Johansson
3. Annika Friberg/Tommy Nor6n

Klass C, på Rya

Oldgirls
1. Maja Kastman

443+441 +440:1324

459+467+41 5:1 341
450+472+421 :1 343

3.

Klass C, qå Landskrona
1
Börje Akesson R

34
34

Sammanlagt lagresultat Klass A

2.

141 slag

Triangelträffen

16,17 aug Max/Boss Cup
Klass A hcp 0-9

24

14'1 slag

3. BörjeÄkesson
4. Marie Holmquist
5. Claes Forslund

3.

77 80
89 87

Jan Olsson
(även segrare i open-klassen)

139 slag
140 slag

2. Christian Dinö

1.

'1. Eva Kruuse afVerchou
2. Viveca Hoff
3. lngridAxelsson

.

.

Oldboys

Damer

'1

1.

1.

9, 1O aug KM
Herrar
'1

2.
3.
4.
5.

73 4. Siv Olsson M
74 5. Mikael Gustavsson L

Klass B, på Mölle
.1

Agneta Lindquist
Björn Lindquist
Joachim Hero
Brian Pedersen
Johan Lindberg

146

2 aug SFL
2. Margareta o Arne Ström
3. Anne o Jan Lindell
4.
5.

1.

3. Bengt Fritz M
4. StureJag6usM
5. Rolf Andersson

145slag

Klass B hcp 10-19

?3 aug

Juniortävling

Berty o Hans Fröberg

139 slag
141 slag
141 slag

Klass C hcp 20-36

1. Göran Unger
2. Anne Lindell
3. BengtWahlgren
4. ThomasHolma
5. Mats Mårtensson

1.

Fredrik Ragnartz
Nicklas Persson
Arne Weberg
Johan Ewald

24

44p
42p
42p

okl4iärn

1. PerAbramsson
2. PerJerlebo
3. PatrickBäckbom
4. BerneBengtsson
5. JanSandberg
I nov Gåsatävling

Rya
Rya
Rya
Rya
Rya

73

73
74
74
75

A-klassen

1. Weberg,Arne
2. Abramson,Per
3. Lund, Holger
4. Jerlebo, Ulf
5. Samuelsson,Anders

RyaGK 40p
RyaGK 38p
RyaGK 36p
RyaGK 33p
RyaGK 33p

B-klassen

1. Jakobsson, Bertil
2. Jönsson, lngvar
3. West, Lars
4. Maesel,Alf
5. Malmqvist, Jan

GK 41p
RyaGK 36p
SåGK 34p
RyaGK 34p
RyaGK 33p
Rya

25

Från röd tee

som slagtävling i tre klasser den 23 juni,

Ny sekreterare i DK är Lena Jönsson,
kassörsposten har övertagits av GunBritt Månsson, som ju i sitt arbete är van
att räkna pengar, medan Anita Lindberg

fortsätter som "coach" för de seriegolfande damerna. Ny i kommittdn är
Christina Wikström som vi hälsar hjärtligt välkommen. Tillsammans har vi fcirsökt att sammanställa ett trevligt program för 1987.
Säsongen startar vi den 7 april med in-

formationsträff och modevisning kl
14.00. Om vädret och banan tillåter spelar de som vill en poängbogey på formiddagen. Efter modevisningen samlar vi
som vanligt alla nybörjare och nya medlemmar till en närmare presentation av

vår verksamhet.
Den stora nyheten

i årets program

är

ARGUS FASHION CUP, där Argus
ställer upp med prisbordet. Den spelas

.

2.
3.
4.

Bertilsson, Jan-Erik
Thorsson, Lars
Nilsson, Lars-Olle
Järnum, Lennart

15 nov

1.

RyaGK
Rya GK
Rya GK
RyaGK

2. Bergsten,Tord
Bergsten, Birgitta
3. Ekolin, Gunhild
Ekolin, Lars
4. Engström, Elsie
Eliasson, Anders
5. Elg, Curt
Elg, Greta

RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
Rya GK
RyaGK
RyaGK
RyaGK

Bäckbom, Peter
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gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna.
I stället för sillarundan har vi i år planerat en utflykt med buss till någon annan trevlig bana, medan övriga evenemang i stort sett löper som tidigare. Rya
är i år arrangerande klubb för Triangelträffen samt en omgång av seriegolfen.
Annies Cup som försvann i höstas, ersätts med en ny matchtävling som vi kallat POÄNGJAKTEN. Vinst ger 20 p, en
andraplats 15, 3:e och 4:e plats 10 resp 5 p.
På så sätt ger vi fler möjlighet att erövra
vandingspriset och vi hoppas att det nya
systemet skall locka fler deltagare.
Maret Remmelgas

32p

3.
4.
5.

31 p

B-Klassen

35p
34 p

1. Weberg,Arne

11 41 p
17 37p
16 35p

09 34p
18 34p

RyaGK

2. Remmelgas, llmar
3. Bäckbom, Patrik
4. Norrlöw, Olof
5. Lund, Holger

RyaGK
RyaGK

RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK

76
77
77
78
83
83

84
85

86

3) C-klassen

1.
2.
3.
4.
5.

Remmelgas, Maret

Svensson,Sven-Börje
Wahlström, Karl-Evert
Råhäll, Leif
Jerlebo, Per.E

RyaGK

76

1.
2.
3.
4.
5.

Jakobsson, Bertil
Pärsson, Håkan

Maesel,Alf
Sandström,Lars-Olof
Wictor, Nils

Den femte helgen, sportlovsveckan, är
något helt annat. Härvid inträffar stund-

om ett oförklarligt fenomen. Den inbitne golfaren, som hela säsongen gnällt
över att det inte varit varmt nog, att det
kommit för mycket nederbörd, att underlaget 1:green) inte varit jämnt nog
och att han inte kunnat röra sig ordentligt för att han haft för mycket kläder på
sig, denna person väljer att fira den femte helgen på vintersportortl Plötsligt
Ät-SfRR han vintersport. En vecka per
år, Det finns inget underbarare än fjällen. Bekväma liftar för en snabbt upp till
de himmelska höjderna, där man njuter
av den ozonmättade, hälsosamma luften
och kanske sjunker man ner vid något
trevligt caf6 för att sitta i solgasset och
smutta på en kopp te med rom, innan
man i mjuka, sköna svängar susar nerför
branten så nysnön sprutar om skidorna.
Är detta sanningen? En bekant berättade något annat. Det är några år sen, vi
träffades tidigt på en morgon på båten
med våra familjer. Min familj var på väg
till Kastrup f .v.b. till södern. Hans familj

hade destination Frankrike
RyaGK

85

RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK

86
86
89
90

A) D-klassen

A-klassen

lottad 1:a

tad och på allmän begäran ordnar vi en
ny sådan den23 april kl 19.00 i klubbhuset. Vi bjuder på kaffe och hälsar alla,

lottad 2:a
Remmelgas, Johan
Jagaeus, Ulf
Hoff, Viveca

16 nov President Open

1.

Christina Rodman blev mycket uppskat-

Vi har fem stora helger: jul, påsk, pingst, midsommar och sportlovsveckan.
Dom fyra första firas med tradition, i stort sett likadant från år till år: det ges
- och i bästa fall fås - julklappar, det ätes ögg, det supes och festas och danias
kring såväl olövad gran som lövad björk. Programmen är nästan självklara.

Sandberg,Jan

Säsongavslutning Foursome

Remmelgas, Maret
Remmelgas, llmar

Sportlovsfenomen

in den dagen! En presentation av Argus kollektion får vi på
modevisningen den 7 april.
Förra årets regelträffunder ledning av

2.

9 nov Gåsatävling
.l

så boka redan nu

RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK
RyaGK

89

93
95
96
97

till

en för

mig okänd, känd vintersportort.
Jag ska tala om för dig, hur det egentligen är, viskade han, viskade för att inte
hans familj skulle höra. Vi har bilen fullsmockad, började han, skidorna på taket. När vi nu kommit av båten i Helsingör, börjar klappjakten mot Rödby.

Det är många bilar som ska dit och resan
kommer mer att påminna om ett rally än
en semestertripp. Men detta är ju inte

det värsta. Det kommer sen. Köra som
fan genom halva Europa. Framme i morgon. Trötta efter en fullständigt livsfarlig
färd för att kornma fram så fort som möjligt. En vecka ska vi vara där. Liftkorten
kostar 800:- per person. Köer, köer och
köer. Over en timme för att komma upp
på det där förbannade fjället, högt. Kallt
och djävligt. Okey, man står i kö där
uppe för att få sig en hutt, så man inte
fryser ihjäl i blåsten. Och sen ner. Man
ramlar och slår sig, fast man bromsar så
mycket man kan. Fyraåringar susar förbi
en med ett förargligt leende. Det är genant. Och när man är så långt från alla

bekvämligheter man kan komma, vad
händer då? En unge behöver kissa, en
annan är hungrig. Fast nu är det ju bättre, när dom är så stora. A andra sidan
blir det ju dyrare. Snacka om vad det
kostar. Nu kan man ju inte spänna på
dom vad som helst. Pjäxorna till exempel, det ska ju vara formgjutna plastklumpar i störelse med en mindre japansk shoppingbil, och i samma prisklass. På kvällarna är man slut, stapplar
upp på rummet våt och halvt blåslagen,
man förstår gott vad Stenmark menar

med att det blir slagit! Och kvällarna,
After Ski, man ska se ut som ett modelejon, helst med ett leende som Julio Iglesias och helst ha en plånbok som Giinther Sachs. Ja, det är djävligt, det är det.
Fast roligt och härligt! Fan, vad jag längtar dit, nu är vi snart i Helsingör, vi mås-

te ner i bilen ... och du, vi åker nog på
vintersemester nästa år också.
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