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Vinnarna Omega-slaget
Peter Dahlberg och Peter Lindwall
o

Arg'z
1piq7

Ordföranden
har ordet

Årsmötet 1986

varit riktig och som de få deltagarna i

Så är vi i full gång igen, ja t o m en bra
bit in på säsongen. Banan blir bättre och
bättre, tack vare fint jobb av banpersonalen, som just för några veckor sedan
fått berättigad och välkommen hjälp av

vår-årsmötet kunde se och höra så klarar
vi till stor del markinköp och utökning/
förbättring av byggnader med fonderade
medel. Klubbhuset är nedslitet och kräver stora insatser varje ar. Här måste vi
troligen planera för en stor investering
de närmaste åren.
Det långsiktiga perspektivet är viktigt

vädret.

Tag det försiktigt på banan, speciellt
på greenerna. Gå inte över dem i onödan

och dra inte spikskorna på gräsytan.
Sportsmän orkar lyfta på fötterna, eller
hur?
Sfyrelsen
Styrelsen har inte utan problem fciljt
årsmötets beslut att inte ta in flera medlemmar i år. Vi har därigenom självfallet
missat intäkten men också sänt goda golfare och troligen också flera trevliga och
för klubbliv och klubbaktiviteter intresserade medlemmar till andra golfklubbar. Jag hoppas att "trycket" på banan
minskat genom vår innevarande intagningspolitik som otvivelaktigt har stora
negativa sidor.

Ekonomi
Klubbens ekonomiska planering har

vid planering av bana och lokaler. Vi

måste se ca 10 år framåt och därfor har vi
en grupp som skall stå för visionerna och
göra en generalplan t o m år 2000. För-

hoppningsvis kan denna plan presenteras under sommaren.
Ramlösa
När detta läses har vi genomfört Ramlösa Open. Jag vill här tacka alla som
med mycket arbete bidragit till tävlingens genomförande. Tack också till Ramlösa, som visade oss förtroendet att få
tävlingen till vår Klubb.
Ha en fo

rik

säsong.

la på Rya
bana.

-

Från

öd tee

Damernas sösong inleddes den 7 april med samling i klubbhuset för liten information
och en mycket uppskattad modevisning från Argus Fashion, som med Margareta Wenehed i spetsenvisade vår och sommarkläder för sport, vardag ochfest.

Själva tävlingarna kom emellertid inte
igång förrän efter påsk och då på delvis
provisoriska greener.
Nu har alla greener repat sig och täv-

lingarna kan fortsätta programenligt,
med handicaphöjningar och -sänkningar. Ni som inte gillar att handicapkorten
stämplas på tisdagstävlingarna (något
som vi inte kan komrna ifrån) tänk på att
Ni kan sänka Er hcp på sällskapsrundor.
Spela så mycket Ni kan, alltid lyckas det
någon gång, eller varför inte vara litet fli-

M ar gareta W enehe d från Ar gus

tigare på driving-range och övnings-

Ett sorgligt kapitel som jag måste ta
upp är seriegolfen. Det visade sig att vi
inte kunde få ihop ett lag till första om-

green!
- Den 23 aprllhadevi nöjet att lyssna till
Christina Rodman som pratade om regler och satte oss på det hala med olika re-

gången på Flornmen 13/5, vilket orsaka-

de problem med omlottning etc. Vi i
damkommittön har svårt att forstå var-

gelfrågor. Mycket trevligt och nyttigt!

för vi numera måste ringa och bjuda upp
till nästan varje seriegolf-omgång. Det
är ju ett privilegium att få spela gratis på
en främmande bana med ersättning både

för bensin och lunch. Vi kräver inte att
Ni skall vara i toppform spelmässigt, bara att Ni ställer upp och har en trevlig
dag. Anmälningslistor för samtliga om-

Intresserade åhörare:
Gun Persson, Ingrid Axelsson och Viveca
4

gångar sitter på anslagstavlan i damernas
omklädningsrum och vi hoppas att de nu
snabbt skall bli fulltecknade.
Vid skånedamernas vårmöte i Bosjökloster diskuterades ett förslag om att
1988 starta en oldgirls-serie i likhet med
herrarnas oldboys-serie. Med tanke på
att damerna redan har seriegolfen och de
nationella damdagarna, var det många
som var tveksamma till detta fdrslag.
Äldersgräns fcireslogs till min 5b år
och handicapgräns 36. Tävlingarna skul-

Hoff

le till en början endast omfatta 2-3 spe-

lomgångar per år,

i

lag om 3 spelare.

Spelform slagtävling, open.

För att utröna intresset for en sådan
serie, har vi satt upp en lista i omklädningsrummet och vore tacksamma om
de, som är positiva och villiga att ställa
upp, ville anteckna sig. Till hösten kommer man åter att ta upp frågan och det är
då värdefullt för oss i damkommittdn att
veta hur stort intresset är från ryadamerna sida.
Alla har väl sett iprogrammet att vi i

år planerat en utflykt. Nu har vi spikat
programmet. Den 4 augusti kl 06.45
samlas vi på Rya och färden går med
buss till Hässleholms GK, där vi fått
startförbud för hela banan, så att vi kl
09.00 kan starta från både 1:an och
10:an, och sedan äta gemensam lunch.
Bussen tar 48 passagerare (med bag och
vagn) och för det facila priset av kr 135:-

får Ni transport (som DK bjuder på)

morgonfika vid ankomsten, lunch, greenfee och startavgift. Det Ni skall bidraga med är ett glatt humör!
Maret Remmelgas
5

suppolteilotttäuling
Vad är supporterlotttävling för något?
Jo, det är en tävling för de som var med-

På Rya Golfrestarang
kan du äta med alla dina sinnen.

- Beställtillfest

- Representation på klubben
- Dagens rätt servering
PI, 5500,255 90 HELSINGBORG

Beställningstelefon 042-22 17 45, 928 52

lemmar i supporterlotteriet 1986. Medlem blir man genom att anmäla sig till någon i Juniorkommitt6n (ordf Percy Hero, kassör Sven Olofsson) eller till kansliet. Därefter kommer ett inbetalningskort på 100:- hem till er. Ni deltar efter
detta i en månatlig dragning i lotteriet.
Resultaten uppsättes på anslagstavlan
på klubben och redovisas i Drivern.
Höjdpunkten är den årliga tävlingen öppen endast för seniorer, på vårsidan året
därpå. Antalet rnedlemmar är strax över
200, förhoppningsfullt betydligt fler nästa vår. Behållningen går till juniorverksamheten.

Tävlingen gick

i år av stapeln

den
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Dragning 15 februari 1987
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100:- Nr 4.

ChristerArmtoft

176.
233.
118.
132.

Martin Evertsson
BoSperling

100:50:50:25:25:25:25:25:25:-

CarstenMagnusson

Åkeskagmo
79. VivecaHoff

189. SvenBacke
48. HenrySandebring

3. NilsPålsson
212. IngridBiörnör

Dragning 15 mars 1987

100:IA|T " DELI

KATESS " CATE R I NG

VÄLKOMMEN!
Drottninggatan 88 - 252

2l

Helsingborg

Telefon 042-14 13 08

100:50:50:25:25:25:25:-

Nr 173. Anita Carlsson
175. Curt Palmdr
202. TorstenRagnartz
42. Åke loha.rrsott

212. IngridBjörnör
94. Göran Liljenström
36. Folke Miiller

122. Anna-Lenalundström
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maj med 95 startande. Vinnare blev Ma-

rianne Jelnor på vackra 42 poäng.
Snyggt spelat. Som kassör frir henne
trädde maken Gert snabbt in. Tvåa och
trea blev Margareta Ström, resp Lars
Malmgren. Vid vinbålen i samband med
prisutdelningen gj orde Margareta Ström
och Eva Liljenström en stor insats. Nej,
nej, det gällde utskänkningen till alla oss
andra.
Till sist, tack alla ni som sponsrar vår
juniorverksamhet, faktiskt en stor social
insats också, icke att

r'rrtli-#t;*rrr',

PS. Supporterlotttövling stavas faktiskt
med 3 t:n, fråga sjölv vår avhållne Hövding Percy Hero.

25:25:-

82. Janlindell
248. GunillaKristiansson

Dragning 15 april1987

100:- Nr 25. Bolundgren

100:50:50:25:25:25:25:25:25:.-

199. Staffan Christensson
171. LeifRåhäll

77. SvenBacke
235. LennartJohansson
6. BengtGrimsgård
170. RolfHolmqvist
146. BjörnWahlgren

1. IngvarJönsson
232. KarinFriberg

Vinsternas utbetalas via postgiro.

Ni

som fått inbetalningskort

för

1987,

men iinnu ej betalat, ber vi göra detta snarast, så att vi kan börja med de nya drag-

ntngarna'

runiorkommittön

o
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Har intresset för städningen böriat svalna, eller var det bara en tillfällighet, att
det var betydligt fäne som hörsammat
kattelsen detta fjärde år? 130 anmälda
är ju trots allt inte så dåligt och både
greenkeeper Andersson och banchef
Björn Flinck var nöjda med arbetsprestationen.
Henning Friis-Hansen tar försiktigt bort
några pinnar. . . medan Christer Wåhlstedt
tar lite rejiilare grabbatag.

En som tog sin uppgift på allvar var CarlOtto To lstoy, som ledde sina mannar till
stordåd. Hade han inte stoppats i tid, hade
vi förmodligen haft en sexfilig motorvög

Kapten som hellre
ville vara major.

Christina Olsson i stödtagen.

I lag 6 hittar vi

upp till 5:Lns

tee.

tandrensare Barbro

Wannfors, som iir noga rned att man skall
hålla rent.

Kommer man för sent, Jår man arbeta
nör andra pausar.

Rapport från tävl i ngskom

m

itt6n

Varje gång det närmar sig utgivningsdags for Drivern kommer redaktör Arne med påståendet att "du skriver väl som vanligt om tävlingarna", och som
vanligt lovar jag att tota ihop något. När väl löftet är avgivit och redaktör
kommit, brukar jag börja
Härner lyckats försvinna
skriva om? Jag sitter i regel
tänka (tyvärr som vanligt
t lite om vad som händer.
med resultatredovisninge
Men ett löfte skall i alla fall hållas så:
Vad har hänt sedan vi sist bläddrade i
DRIVERN. Jo, Vårputstävlingen avgjordes efter en hård arbetsdag som avslutades med ärtor och knäckebröd. Efter att alla gått hem kan jag avslöja att

greenkeeper Roland klippte våra vintergreener. Det är den enkla fcirklaring-

en

till det trevliga omdömet att "vi

har bättre vintergreener än många andra
banors sommargreenerl'S j älva tävlingen
avlöpte med sedvanligt gemyt och både
humöret hos spelarna och solen lyste, till
skillnad från fjorårets tävling då alla
gapskrattade åt snödrivorna på greener-

na. Hur det gick kan du se i resultatlistorna sist i tidningen.

ICA CUP
Helgen efter påsk spelades en för Rya
ny tävling. Den tidigare populära Hack-

ers and Duffers hade

till detta år bytt

namn och skall i fortsättningen heta ICA

Cup. Vi har

i

tävlingskommittdn haft

den goda smaken att plocka in John Orn-

berg. Han är marknadschef hos ICA
Frukt och Grönsaker och svarar där för
blomsterfcirsäljningen. Det var givetvis
bäddat for att slå två flugor i en smäll och
övertala vännen John till att arrangera
tävlingen tillsammans med Jan Pålsson
och samtidigt sköta sponsringen av densamma. Att arrangemanget blev helproffsigt kunde alla deltagare konstatera
med skyltar, dekaler och reklammaterial
samt sist men icke minst den trevliga avsmakningen av sydfrukter.
Trots att vi tack vare den stränga vin10

ter hade en bana av onormal Rya-kvalitet, blev tävlingen en fest. Ett stort tack
skall framfciras till ICA Frukt & Grönsaker för den fina uppbackningen.

OMEGA
Vintern har som nämnts gått hårt åt
banan vilket gav oss onda farhågor inför
OMEGA-slaget, som skulle gå helgen
efter ICA Cup, men som vanligt gjordb
våra banarbetare en jätteinsats och lyckades prestera en hyfsad bana. Våra svenska elitspelare både amatörer och proffessionella hade stora svårigheter att
"döda" banan. Om detta berodde på den

tidiga tidpunkten på året eller banans
kondition eller ovanan att spela foursome vill jag låta var osagt. Avslutningen
på tävlingen var dock så raffinerad som
den kan bli. Peter Lindvall med partner
Peter Dahlberg, båda f d Martinisegrare, kom tidigt in från andra ronden med
en klar ledning. Peter Dahlberg ringde
hem och sade att han och Peter L var

den att sudden death ett hål i taget gällde. Efter målgång av Ljunghusen-spelarna var det bara att skicka ut spelarna
igen. Peter Lindvall vann lotten och slog
ut en drive i mitten med hyfsad längd.

(minst 50 m längre än underteckn.) Pe-

ter Gislander slog dock ytterligare en
bit. Han Passerade bunkern till vänster!
Peter Dahlberg duffade sin järntvåa
medan Ulf Nilsson satte in sitt andra slag
till ettans greenkant. Efter ett mästerligt

bunkerslag av mr Lindvall sänkte part-

nern Dahlberg birdieputten medan
opponenterna från Ljunghusen treputtade och segrarlaget var korat.
Lars Carlsson och Omegas representant hade gjort prisutdelningen till en
fest med ett stort tickande prisbord och
bål med snacks. Det är alltid ett stort nöje att ha proffsiga sponsorer på Rya. Ett
stort tack till Anita och Lars Carlsson för
de fina insatserna i samband med Omegaslaget 1987. Herrskapet Carlsson har

verkligen bidragit till denna mångåriga
tradition for eliten att testa sig på våren i
en foursometävling.

terligare en ny tävling, nämligen BMW
Cup, en 54 håls poängbogey sponsrad av
Bilhallen i Helsingborg AB och Förenade Bil Import i Malmö AB. Minnesgoda spelare vet att detta är den traditionella Arguskannan i ny skepnad. Återigen en tävling med aktiva insatser från
sponsorn, skyltar, reklam och inte minst
en rad läckra BMW-bilar att provköra
och beundra gjorde inramningen till en
fest för oss biltokiga. Lars Vallentin och
Kjell-Äke Johansson demonstrerade bilar och försökte självklart också sälja en
och en annan bil, men framför allt gav de
tävlingen en sällan skådad inramning på
Rya. De 60 bästa poängresultaten gav
sig ut och slogs om det fina prisbordet,
vilket hölls hemligt tills den sista ronden.

Tyvärr måste jag bli tjarig och upprepa mig igen. Ett stort tack till Kiell-Äke
Johansson och Lars Vallentin som hjälp-

te oss att få ytterligare en golffest på
Rya.

Undrar någon vad resultaten blev så
finns de på annan plats i DRIVERN.

BMW
Den

16

och 17 maj var det dags for yt-

Keep swingin
Kjell O.

tvungna stanna på prisutdelningen då
hotet formodligen inskränkte sig till bröderna Sandgren från Eslöv, samtidigt
berättade Peter att det fanns inget damarmbandsur på prisbordet. Under tiden kom bröderna från Eslöv in med ett
katastrofhål på avslutningen och glädjen
hos Peter & Peter ökade ända tills rapporten om Ljunghusen-spelarna Ulf
Nilsson och Peter Gislanders framfart på
banan. En orolig Lars Carlsson kom in
och frågade vad som gällde vid lika resul-

tat. En snabbtitti statuterna gavvid han-

segrare BMV-Cup Annika Friberg, Kjell-Äke JohanssonvD Bithatten, Helsingborg,

LarsWallentin, markn.chef Förenade Bil Import AB, Malmö.
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ICACUP
"Årets forsta tävling på Rya Golfbana ICA CUP - genomfördes i ett strålande

Möbelrenovering

Antikvård
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.

golfuäder. Tävlingen hade samlat ca 120
golffantaster som kunde njuta av både
golf och vackert väder samt på söndagen
också exotiska frukter. Ica Frukt och
Grönsaker som var huvudsponsor tog
tillfället i akt att låta golfspelarna på Rya
stifta närmare bekantskap med nya
spännande produkter.
Ett uppskattat inslag i tävlingen av intresset att döma.

Många spelare har tydligen använt
vintern till att hålla eventuell swingrost
borta med mycket goda resultat som
följd. Andra spelare har spenderat vintern på helt onyttiga saker och presterade resultat därefter. Undertecknad som
deltog i tävlingen med höga ambitioner
tvingades konstatera att oturen greenade mig grymt i ansiktet. Entrart av det
skälet hamnade jag på fel sida om "cu-

ten". Gräsligt förargligt.
Men golfsläktet är av segt virke -vi tar
nya tag, trots otur och andra förtretligheter som outpinnar och vattenhinder.
Tre spelare som tydligen visste var svårigheterna fanns och som lyckades undvika desamma var Christian Lindblad
som vann A-klassen pä 140 slag netto.
Caroline Henckel var inte långt efter
med sina 145 slag netto. Ett resultat sorn
gav henne segern i B-klassen. C-klassen
vanns av Lars-Olle Nilsson på 79 poäng.
Vi gratulerar segrarna och hoppas få
se dom och alla andra Rya-spelare på
ICA CUP 1988.
Till sist ett råd: Always have two pair
of golf shoes - in case you get hole in
one!
Keep swinging!"

Bästa hälsningar

Iohn Örnberg

Ängelholmsvägen 27

Tel. 126060
12

"G

lada pristagare tills ammans med nöj da täv lingsledare.

"
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Notiser
Handicapkorten
skall föras kontinuerligt under året och
efter spelårets slut inlämnas till kansliet.
De fungerar även som medlemskort och
skall uppvisas och stämplas före start i
tävling.

Lär dig en gång för alla, hur kortet

Kansliet
har öppet: fred, lörd och sön kl 8-15
övriga dagar kl 9-15.
Som ersättare för Anita Berg på kansliet
har Gun Jurås anställts.
Utbildningsledare

Ny utbildningsledare efter Jan Lilja är
Bo Augustsson.

Juniorer på tröningslöger i Tyskland
Nitton juniorer har varit på träningsläger i Timmerdorfer Strand, ca en mil

ter lite tjat var alla åter samlade nere vid

från Travemiinde, med var också tre ledare. Träningen har skötts av Jan Sandberg och John Grant. Jan och John hade
själv deltagit i elitens träningsläger dagarna före.

Programmet var det samma som dagen innan med undantag för spel på

Söndagen den I2l4 kl 05.30 samlades

skall föras!

vi på Rya, där undertecknade fick en

Markfrågan
Styrelsen har utsett en särskild arbetsgrupp för att bearbeta denna frågan. I

mindre chock, och undrade hur vi skulle
få plats med allt bagage. Sven O som arbetar på Bildeve hade hyrt två bussar,
och på den ena skulle det vara en box på
taket, men tyvärr fanns det ingen sådan.
Som tur var hade Ewa familjens stora
bil, så vi lyckades till slut få in allt baga-

denna grupp ingår: Per-Erik Persson

(ordf), Roland Andersson, Christer
Armtoft, Olle Dahlgren, Björn Flinck,
Jan Sederholm och Viveca Hoff. Gruppen har möjlighet att adjungera klubbens pro Jimmy Grant samt annan person vid behov.

ge.

Bo Augustsson

Rätt tid att se över
Bät- och Trädgärdsdynor
och Textilierna
för uterummet
I

VÅRT STORA LAGER AV MöBEL- OCH MARKISTYGER
OCH HEMTEXTILIER AV SKILDA SLAG,

VÄLJ

VI RENOVERAR ERA GAMLA DYNOR.
OCH RÄKNA PÄ OTT,

IÅT

OSS GöRA FöRSLAG

SI(UMPI,AST

l{t SEtmedTYC'EB

Södergatan 20 Helsingborg Telelon 0421142924
t4

Vi kom lyckligt iväg,

både från Hbg
och Helsingör och snart sov alla i bussarna. Resan till Rödby gick bra, och vi körde ombord på färjan till Puttgarden utan
att behöva köa.
Vi anlände till Timmerdorfer och Hotell Maritim vid l2-tiden. Efter vissa be-

kymmer vid incheckningen (det saknades ett rum), men tack vare att Ewa är så
duktig på bl a tyska, så fick alla till slut
sina rum.
Vi körde sedan ut till golfbanan där
det skulle tränas slagträning på "rangen", tyvärr brast det lite i planeringen,
det var stängt så vi fick inga bollar. Det
blev spel i nio hål i stället, vädret var

kallt och regnigt.
Middag serverades först kI20.00 och
vi hade inte ätit färdigt förrän vid "tiotiden".
Måndag 1314 var det samling i hotellets fina simbassäng kl 7.00, där det simmades och stretchades. Frukost 8.00 och
vid niotiden bar det iväg till Golfbanan.
Där blev det spel på stora banan, lunch
och slagträning

till ca 16.00.

Tisdag 1414. Väckning 6.30. Några hade ganska svårt att komma upp, men ef-

bassängen.

"korthålsbanan" istället för stora banan.
Onsdag 1 5 I 4. Hemresedag samling vid
bassängen som vanligt 7.00, frukost, och

sedan skulle allt packas och bäras ner i
ett rum på hotellet, där vi fick ha våra
väskor under dagen.
Sista dagen skulle vi ha en tävling i två
klasser, en flick-klass och en pojk-klass.
Vädret var kyligt och ruggigt, men trots
det blev det en del bra resultat.

Pojk-klassen vanns av Johan Kristiansson 38p.

2) Christian Karl6n 36p. 3) Johan Henckel 31p. 31p hade också Dick Palm6r,
Patrik Bäckbom och Johan Sperling.
Flick-klassen vanns av Cecilia Bengtsson 28p.

2) Malin Ström 27p. 3) Charlotte Liljen-

ström. 4) Caroline Henckel. 5) Emma
Månsson.
Efter lunch blev det prisutdelning och
utvärdering av lägret. De flesta var nöjda och tyckte att de lärt sig något under
dessa dagar.
Vi ledare tycker att det mesta har fungerat bra, och vi tror och hoppas att vi
ska kunna göra liknande läger i framtiden, men med mindre grupper och (kanske) på närmre håll. Vi anlände till Rya
på kvällen vid 22.30-tiden där föräldrar
hämtade sina telningar somvi ledare ha-

de "tjatat" på

i

fyra dagar. Samtidigt

skall vi än än gång passa på att tacka Jan
och John som klarade denna stora grupp
utmärkt ute på golfbanan.

Lägret har varit möjligt tack vare att
juniorerna har betalat en del och resterande belopp har uttagits via Supporter-

lotteriet.

EwaL., BjörnW., Sven0.
15

DRTVERN HAR UTSANDA MEDARBETARE
I HELA VÄRLDEN. HÄR KOMMER
n:irsmNGAR rnÅN AFRTKA ocH ASrEN

Hej alla golfvönner!
spela golf är svårt och att spela golf i
Saudiarabien är särskilt svårt, åtminstone om man är kvinna och inte har någon privatchaufför. Bara att ta sig ut till
golfbanan är ett problem, eftersom kvinnor inte får köra bil här, men vi löste problemet genom att beställa en lirnousin.
Vanlig taxi är inte tillrådligt"
Klubbor hyrdes så fort vi kom fram
och uppvärmningen skedde med kameler på och runt övningsfältet. Kamelerna
tycktes oberörda av alla golfbollar som
susade förbi. Uppvärmningen var snart
avklarad, eftersom termometern visade
på 400 i skuggan (som inte fanns). En
viktig attiralj i utrustningen var den lilla
gröna plastmattan på vilken bollen skulle placeras vid varje slag ute på banan.
Fairway var som en enda lång bred
landsväg utan gräs, buskar eller träd.
Sand, sand och åter sand! Ett symboliskt
vattenhinder markerades med blå pinnar. Lyckligtvis fanns annat vatten till-

I
J

Att

gängligt. Vid vartannat utslag fanns en
vattendunk med kallt! vatten och plastmuggar. I den torra ökenvinden och den

intensiva solen måste vätskeförlusten
varit enorm. De små sjukliga bunkrarna

gjorde oss besvikna. De fanns endast
runt de s k greenerna. Att tala om "green" inger dessutom falska förväntningar. Greenen var brun, en brun sandhög
med en tillplattad " gata" på vilken hålet

befann sig" Var än bollen hamnade på
green flyttades den och placerades på
"gatan" för puttning. Trots att det inte
fanns någon nivåskillnad, var vi ordentligt trötta när vi kom till klubbhuset. Där
släcktes törsten med alkoholfri lättöl.
Kamelerna gjorde oss sällskap medan vi
förgäves väntade på den utlovade limousinen som aldrig dök u'PK"rurin
lonsson

Hur utnffia vår shop??

Röda lackskor hyres
eller köpes omg.
Vänligen lämna
prisuppgift och storlek.

Eder Bo Lindberg

I6

Vi hoppas, att våra medlemmar utnyttjar vår shop för inköp av golfdetaljer.
Jimmy har en välsorterad shop och dessutom kan han med sin erfarenhet rekommendera rätta "verktyg".
Du kan även få "låna" klubbor för att just pröva före köp. Dock skall man
inte pröva ut "verktyg" hos Jimmy för att sedan köpa hos någon annan. Okay,
säger någon, jag måste vara vän med min plånbok och köpa där det är billigast.
Det är riktigt, men då skall man vara just och acceptera att betala Jirnmy en
summa för lån av klubborna och dessutom kan Du faktiskt lämna Jimmy ett
"bud" - han bör ha lika stora möjligheter som andra att vara konkurrenskraftig.

l7

Cawayanon 870408

Dear Readers,
Ett litet reseminne nedtecknat en afton på Nindanao (en muslimsk del av Filippinerna)
av un dert e ckn ad e s eriö s t ar b etande go lfs p e lar e !

I Svensk Golf 1/1987 fick vi en utfcirlig
rapport över golflivet på Filippinerna.

di n

Där beskrevs framför allt banorna på
den norra ön Luzon. För att vidga Dri-

t

atl

verns läsekrets' vyer besökte Driverns
utsända nästan alla de andra 7.500 öarna. Vi stannade slutligen på den näst
största ön Mindanao, som fcirutom en
otrolig mängd ananas även har en aktiv
gerilla samt några golfbanor.

Vi

reste iväg med mottot köp Del

Monte konserver med märke Mission till
restaurang och industri, så kanske det på
AWP blir pli. På plantagen visade det sig
att man även placerat 18 hål utan ananas i.

La röd - Bå rslöv -Va I låkra

Trots att banan är drygt 6.300 meter
läng(par72) från herrtee, kändes den inte särskilt lång! Antagligen berodde detta på våra utsändas osedvanliga längd i
slagen (eller kan det möjligen ha berott
på den 35-gradiga värmen?) Banan är inget för den som är osäker med DRIVERN (lustigt). Detta beroende på att
de flesta hålen är relativt smala, vilket
dock inte bekymrade Driverns utsända
nämnvärt. Speltiden två timmar och trekvart imponerade t o m på banchefen,
vilket annars är ovanligt, som kanske
Rya-spelarna känner till!?
Detaljer från ronden bör vi kanske bespara läsarna från. Dock måste vi nämna
AP:s utslag på hål nr 7 ,179 meter, svagt

uppför och kraftig högersluttning, vilket
ställde krav på ett perfekt utslag. Efter
diverse konfererande med caddien bestämde AP sig för TRA-FEMMAN! En
klubba som AP ur det lånade setet ännu
ej använt. Två snabba provsvingar, därefter resolut fram till bollen. Klockren
träff med lite fade. Täcker pinnen. Skall
18

den räcka? Studs kort green tyvärrnågot
av linjen men cirka fem meter från flaggan ! Helt godkänt. Men vad gör partners
och caddies i tjock ruff 25 meter bakom
tee ivrigt letande?? Men efter vad?

KLUBBAN! Var är träfemman? Efter
konsultation med partnern fastställdes
att den passerat ca 10 cm över huvudet
på våra förstummade caddies! De trodde

att bakom AP kunde inget hända!
Greenfee är gratis för alla som först
registrerar hos AWP i Sverige samt för
dem som hittar till Cawayanon, som ligger något öster om Cagayan de Oro!

Hölsningar
Olle Dahlgren
PS Klubban hittades inom de stipulerade
5 min.
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Bli donator
uåtdEäd

eftiudes!
Nu kan du få din "egna" lilla del av vår

bana. För 300:- planteras ett träd (Lind
Bohus) med en skylt med ditt namn. Du
kan bestömma nöstan sjtilv, var det ska
stå, fast det måste vara i något av följande
områden: mellan 5:an ochT:an, 8:an och
9:an, 7l:an och 12:an eller 13:e och 14:e.
Bestrill hos intendenten Ian Lilja eller
banchefen Björn Flinck !
Ryktesvis har Driverns wtsönde hört viskqs om att intresse föreligger hos vissa
medlemmar om att få guldfiskar mörkta
med sina namn" Sjrilvfallet kommer ban-

kommittön att stå till tjönst dven hörmed.
"Det ör bara att kimna in valfri fisk ftån
någon av dammarna i receptionen, så

kommer vi att ombesörja mörkningen",
meddelar Björn Flinck. Kostnaden blir
25.000 per fisk, beroende på att namnet
p g a avstötningsrisken måste graveras i
guld och att operationen måste ske i den
mycket svåråtkomliga hjört-gäl-maskinen.

Juniortävlingar
ej upptagna i spelprogrammet
Söndag l4l6 Föreningsbanken
CUP
Onsdag 1716 Foursomeligan
Måndag 221 6 F emklubbsseri en
Torsdag 2/7 Foursomeligan
Följande måndagar 751 6, 2216, 291
6, 2717 , 318, I0l8 pågår TV-, mini-

o knattecuper med start kl

8.00

från 1:a, 10:e och 16:e tee.

Vi ber medlemmarna ta hänsyn
till de spelande, då många av dem
är nybörjare.

Juniorkommittdn

Rappolt lrån mailmadslöfingskommitt6n
Som tidigare har vi arbetat för an öka intriktema för vår klubb - företagen har möjligha
att genom olika aktiviteter göra reklam för sitt företag, ex svara för en tövling, exponera
sin företag från "tee till green" , skyltreklam i klubbhwet, annonsera i medlemsmatrikeln
och i vår rnedlernstidning " DRIVERN" , reklam på putting green m m.
Följande företag har köpt hålreHam f'rån nr I till 18:

Andersson & Lembke i HelsingborgAB, Pingvin Press GrafiskaAts, AB Figoscandia,
AWP Importen AB, ABE Tryck, Trigon, Yonex, BMW-Bilhallen, Skanska, ASG,
BackeslVarmgalvaniseringsfabriken, Larssons Hencenterllörnkorutruktioner, Svalövl
Hammenhög, Hotell Horisont, Leif Klinteberg - Kontorsutnntning, FunkablFerms
Agenturer, IJ-Tryck, Nyman & Schultz Afförsresebyrån.
Pwtting-greenen

ldvarufabriken, Swedtryck.

AWF Importen AB har "hole in one"-pris på hål nr 4, 1.000:- vid "hole in one" vid någon av våra utlysta tävlingar. Vi arbetar på att fler intresserade skall anmiila sig för att
svara för "hole in one"-pris - "bör" vara korthålen. Vi hoppas i kommittdn att alla våra
medlemmar gynnar våra reklamköpare - "Det glmniu oss - vi gynnar dem"!
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Buhrcpråket
Hejsan nu är jag pratsjuk igen, tänkte
höra hur ni mår o varför? Gud vad man
hittar nnycket skräp i sin bag när man nu
någon gång rengör den, gamla äppleskrabbor, söndriga bollar o handskar etc
etc.

Vi körde ner till Mallorca före påsk
över Frankrike för att ta båten från Barcelona till Mallorca (8 tim).
Ett litet mellanspel, man måste ju som
svensk ha visum för att åka till eller rättare sagt igenom Frankrike. Efter att ha
åkt över olika gränser, ca7 st, hade inte
en djäkel tittat i mitt pass (ser jag så ärlig
så när jag kom tillbaka till Sverige
var jag desperat, visumet kostade ju än-

ut?),

då 130:-, och bad passpolisen här, men
han ville inte heller titta i mitt pass, bad
honom förbarma sig över mig o titta det
gjorde han tack o lov. Ja, mycket skall
man vara med om osv.
Nu börjar det bli en del nya banor färdiga på Mallorca, den senaste färdigställda Pollensa, visserligen bara t hål
men rätt svår o knepig, jag tyckte den
var jobbig att gå, men det var första golfrundan för året, så man kanske är ursäktad.
Banan är projekterad att så småning-

1 :a tee. Jo, jo, kan Ni tänka Er samma situation på RYA. Inte det, nej inte jag

heller.
Bendinatbanan som ligger mellan Palma o PalmaNova är också en 9-håls bana
men även den projekterad för 18 håI.

Den är jobbig att gå, men inte särskilt
lång. Man bör faktiskt tanka efter t hål
med en öl eller varfor inte en Gin-Tonic

t hål till. också här ett fint
klubbhus, som har god mat.
Man kan med fördel äta sin middag
här på kvällen med huset vin som är
mycket gott och till framför allt humana
priser, och det är ju inte fel eller hur?
Skillnaden mellan att åka färja mellan
Barcelona-Mallorca eller TravemtndeTrelleborg är ungefär som mellan solen
o månen, tyvärr. Tänker Du åka Barcelona-Mallorca (resan är jättefin) ta mat
med Dig, dricka kan du alltid få ombord.
Maten skulle t o m våra grisar rata.
Spanjorerna älskar att stå i sovkabingångarna o snacka till sisådär kl 3 på natten. På Travemiinde-Trelleborg är det
tyst och maten var som på en liten lyxkrog så god men utan lyxpriser.
Ta't nu lugnt o svinga päbollen slå inför att orka

te, det blir bara dåligt resultat.

om bli 18 håI. Klubbhuset ligger på en
kulle med utsikt över banan. Bortskäm-

Ann Mari

da medlemmar behöver bara visa sig, så

PS. Dessutom anser jag att tröningsdresser borde vara förbjudna på banan. D . S .

står deras klubbor o väntar på dom vid

"Golf Strcam Glub"
Slrömstad
(intill golftanan)
Andelshus v. 31 med 4 bäddar,
fullt utrustad Pris: 25 000:inkl B-andel.
044-10 42 06 eller 044-546 3l

START.TIIIER
Samma regler gäller i år
som förra året ang. starttider
onsdagar, lördagar och söndagar

2l

Ladies and Gentlemen

ttl Pn0naEtnAn

80EtfinrIt8f

n

går nu in i sin tredje säsong. Sedan starten har inte mindre ån 72 av Rya Golf-

kl 8.30 tävlingsdagar skall anmälan göras

klubbs medlemmar deltagit mer eller
mindre sporadiskt. Årets iäsong inleddes den 10 april och har vi hunnit med

Ladies and Gentlemen är en grupp bestående av medlemmar i Rya Golfklubb,
som fyllt 55 år. Alla som uppfyller detta
enkla villkor är välkomna att tävla under

fem veckotävlingar och har 42 personer
deltagit hittills i år.
Kurt Elg, Gunnar Sandberg och Trudi
Thurow toppar årstävlingen hittills men
ännu kan mycket hända, som ändrar på
den ordningen.
Tyvärr har vi inte beviljats startförbud
under våra tävlingar, vilket innebär att vi
måste söka passa in oss i könummersystemet. Det går men är ett naturligt hinder i vår strävan att göra varje veckotäv-

ling enkel på alla sätt. Nu har vi blivit
tvingade införa anmälningsplikt. Senast

till undertecknad.

enkla former varje fredag i princip. De
fredagar, som infaller på helgdagsaftnar,
helgdagar eller dagar då andra stora tävlingar går av stapeln på Rya måste vi avstå från våra veckotävlingar. Det blir c:a
20 veckotävlingar per säsong.
Alla intresserade kan studera anslagstavlan på klubben, där vi anslår senaste
nytt från Ladies and Gentlemen. De närmaste tävlingsdagarna är den 26 juni,3,

I0,17 ,24 och 31 juli.
Bengt Arvidsson

RESULTATBÖNSCru
12l4 Vårputs, greensome pb

flfITIIANINil

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Jerlebo/H. Schiller
L. Fredrixon/H. Engert
l. Danielsson/H. Larne

LSvensson/
H. Friis-Hansen

C. Linander/G. Elg
U. Jerlebo/C. Pålsson
K. Elg/B. Jerlebo

1/5 Omegaslaget, foursome slagtävl open
73 74 147
1
Peter Lindwall
PeterDahlberg FGK

.

45p
43p
43p
43p

2

3

42p
41p
41p

4
5

2614 rCA CUP

I IAilN 8I(NOil T,
HILTESHOG
SugarBeetSeed AB
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A-Klass
Christian Lindblad
Oscar-Sundström

1.
2.
3. BjörnÄberg
4. Ulf Jerlebo
5. Jan Olof Olsson
6. Karel Matelka
B-Klass
1. Caroline Henckel
2. Brian Pedersen
3. HansFröberg
4. Sven-BörjeSvensson
5. Max Granander
6. JohanLindberg
C-Klass (poängbogey)
1. Lars-Olle Nilsson
2. lngaJärnum
3. BerneBengtsson
4. Per Enhörning
5. Charlotte Osterman
6. Mats Kinberg

70
74
75
74
74

70 140
73 147
73 148
75 149
76 154

7676 152
7471 145
71
76
75
73

74
73
74
76

43
44
35
32
32
35

36
34
34
36
36
30

145
149
149
149
7377 150

6

BoGIV

Ulf Nilsson LjGl(
Peter Gislander LjGK
Michael Eriksson HGIV
Kaj Nilsson FkGK

7374 147

Joakim FrostSåGlV
Johan Andersson SåGK
Johan Wittboldt DeGIV
Mikael Gezelius HAGK
OlleDahlgren RYAGIV
Ulf Jageus RYAGK

7475 149

7673 149

77 73 150
75 75 150

3/5 Propaganda
1
Bo Lindberg-Charlotte Osterman
GunillaKristianssonJohan Lindberg
ThoreJohanssonJohan Cheander
4.
Malin Ström-Bertil Bertilsson
5.
Lars-Olle NilssonFredrik Nilsson
b.
Mats Kinberg-Leif Han6rus

.
2.
3.

43
42
41

41

40
40

1t1715 BMW-Gup
79

78
69
68

68
65

.
2.
3.
4.
5.
6.
'1

TommyBackner

33,38,33:104
30,39,34:103
31,36,36:103
32,33,38:103
33,35,34:102

Ulf Andersson

37,36,29:102

Annika Friberg

BoLundgren
PeterOlsson
OscarSundström
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Andamål

VIKTIG INFORMATION

Rya Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel
på Rya golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.
$ 1. Medlemskap

Medlem intages i klubben av styrelsen efter ansökan (som skall vara åtföljd av en av

NYA STADGAR
fr o m 1988
På anmodan av Svenska Golfförbundet har nya stadgar utarbetats. Dessa har i stort ut-

årsmötet fastställd medlemsavgift).
Medlemsskapet får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till
arten av eller syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet.
Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen.
Genom beslut av årsmöte får person på forslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.
Klubbens olika medlemskategorier framgår av matrikeln.

arbetats enligt en förlaga som utarbetats av Riksidrottsförbundet. Klubbstyrelsen och

Golfförbundet har godkönt förslaget, vilket skall antagas av årsmötet

i november

1987.

De nya stadgarna lyder som följer:

Har Du synpunkter eller frågor om stadgarna vönd Dig till sekreteraren.

Karl-Everl

STADGAR

för
RYA GOLFKLUBB
Klubben stiftad den 17 maj 1934 och dessa stadgar fastställda av årsmöte i november
t981.

Klubben har sin hemort i Helsingborg.

IDROTTENS MÄL OCH INRIKTNING
Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför for att få motion och rekreation eller
uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla som önskar
utöva den.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
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$ 2. Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen senast 1 februari anmäla detta
till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben.
Medlem som icke erlagt stadgade avgifter inom fcireskriven tid och som inte förebringat skäl för anstånd härmed som kan godkännas av styrelsen anses ha utträtt frivilligt ur klubben.
Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan skall erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.

$ 3. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller

ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas
av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom
yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt
anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall inom
tre dagar från dagen fcir beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev
med mottagningsbevis.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne medlemmen enligt reglerna
i 79 $ punkt 1 och 80 $ i RF:s stadgar (till Skånes Golfförbund).
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.
14 dagar

$

4. Medlem

-

har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster

-

har rätt till fortlöpande inforrnation om klubbens angelägenheter
skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ

som anordnas för medlemmarna

-

inom klubben
har ej rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.

-
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$ 5. Medlemsavgifter
Medlem skall betala de avgifter som bestämts av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgiften.
Medlemskort får inte överlåtas eller utlånas.

6. Medlemslån (Kapitalinsats)
För finansiering av klubbens verksamhet har medlem skyldighet att bistå klubben
med lån (kapitalinsats) på de villkor och i den omfattning som beslutas av årsmötet.
Medlem skall erhålla bevis for fullgjord inbetalning av lån (kapitalinsats).
Då medlem, som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben skall befintlig
skuld återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Aterbetalning skall dock
alltid ske inom ett år efter utträdet.
$

$ 7. Medlems deltagande i tävlingar
Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som
är vedertagna inom idrottsrörelsen.
Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen.
Om tävlingen eller uppvisningen äger rum utanför Sverige krävs medgivande även
från Svenska Golfförbundet.

Ar arrangören inte ansluten till SGF, får medlemmen deltaga endast om SGF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

$ 11. Firmateckning

Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.
$ 12. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordforanden eller när minst tre ledamöter så
begär. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter
med uppgift på vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Vid sammanträdet skall fciras protokoll.
$ 13. Styrelsens arbetsuppgifter
Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordforanden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordfciranden i ordför-

andens ställe.

I övrigt fordelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt instruktion
eller styrelsens särskilda beslut.
$ 14. Räkenskapsår och verksamhetsår
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Verksamhetsåret för styrelsen omfattar tiden från årsmöte

t o m årsmötet påföl-

jande år.
$ 8. Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen, vilken skall - inom ramen för RF:s,
SGF:s och dessa stadgar - verka fcjr klubbens framåtskridande samt tillvarataga
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
tillse att för klubben bindande regler iakttas
verkställa av årsmöte eller annat allmänt möte fattade beslut
planera, leda och fordela arbetet inom klubben
ansvara för och förvalta klubbens medel
förbereda årsmöte och annat allmänt möte
$ 9. Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4-8 ledamöter järnte2 suppleanter.

$ 10.

Val av styrelseledamöter

Ordföranden väljes av årsmötet för ett år, övriga ledamöter och suppleanter väljes
av årsmötet för två år, så att halva antalet ordinarie ledamöter och en suppleant nyväljes varje år.
Avgår ordinarie styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som
styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare, ekonomichef/kassör, tävlingskommitt6ordförande, bankommittdordförande och de övriga befattningar som
behövs.
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$ 15. Revision
Styrelsen skall avlämna årsredovisningen senast 15 mars. Därutöver äger revisorerna
ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel
och övriga handlingar, när de så önskar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistfcirflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse, senast 14 dagar fcire årsmötet.
$ 16. Möten
Varje år hålles två ordinarie årsmöten, det ena under april-maj månad och det andra
under november månad. Kallelse till årsmöte skall ske genom brev, avsända genom
posten minst 14 dagar i förväg och skall innehålla föredragningslista.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats f<ir mötet.
$ 17. Rösträtt
Rösträtt på årsmöte eller extra möte har medlem, som erlagt till betalning förfallna
avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar.
Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt äger yttranderätt och förslagsrätt.
$ 18. Beslutsmässighet

Arsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
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$ 19. Föredragningslista

Vid årsmötet i april-maj skall följande ärenden upptas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fräga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Valavtvåjusteringsmän(tillikarösträknare)attjämteordforandenjusteraprotokollet

6. Styrelsens berättelse fcjr sistförflutna kalenderår
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
9. Val av valberedning
10. Behandling av övriga frågor som upptages av styrelsen eller som av medlem
skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka innan årsmötet
Vid årsmötet i november skall följande ärenden upptas:
1. Fastställande av röstlängd för mötet

2.
3.
4.
5.

Fräga om mötet har behörigen utlysts
Fastställande av föredragningslista
Yal av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) att jämte ordfciranden justera pro-

tokollet

. Yal av ordförande samt

ledamöter av styrelsen fcir det kommande verksamhet-

såret

$ 22. Valberedning
Valberedning skall bestå av ordfcirande (sammankallande) och 2 övriga ledamöter.
En av dessa skall utses av och inom styrelsen.
Valberedningens uppgift är att vid ordinarie årsmöte föreslå kandidater till befattningar enligt $ 19.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmöte och utsändes till medlemmarna samtidigt med föredragningslistan för årsmö-

av inkomst- och utgiftstat

$

23. Stadgeändringar

För bifall till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av
årsmöte med minst 213 av antalet avgivna röster. Jämfcir även $ 24.

8. Val av revisorer och revisorsuppleanter for det kommande kalenderåret
9. Fastställande av maximiantal fcir klubbens aktiva spelare
10. Allmän arbetsplan för det kor4mande året
11. Fastställande av medlems- och andra avgifter samt

$ 21. Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i 23 $ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordförande, om denne är röstberättigad. Om ordföranden ej är röstberättigad
avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

tet.

6. Diskussion om klubbverksamheten
1

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som
i $$ 17 och 18.

stadgats

för

det kommande verksamhetsåret

12. Behandling av övriga frågor som upptages av styrelsen eller som av medlem
skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka innan årsmötet.
Gemensamt for båda årsmötena gäller, att frågor av ekonomisk natur inte får avgöras, om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.
$ 20. Extra möte
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande
av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondedel av klubbens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå
begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.
Kallelse jämte foredragningslista för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samrna tid i Helsingborgspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla.
På föredragningslistan upptas punktema 1-3 enligt $ 19 samt övriga ärenden som

S

24. Upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på två påvarandra följande allmänna möten, varav ett ordinarie årsmöte.
I beslut om upplösning av klubben skall anges, att klubbens behållna tillgångar
skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamåI.
Besslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets/extramötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkningar, skall
omedelbart delges SGF.
$ 25. Ovrigt
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt
SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade foreskrifter.
Klubben har ingen egen bestraffningsrätt (uteslutning enligt $ 3 ovan är ingen
straffdom). Bestraffningsärenden handlägges enligt RF:s stadgar $ 95 av det specialdistriktsförbund varunder den anmälde lyder respektive av Svenska Golfförbundet.

skall behandlas.
Vid extra möte får endast i foredragningslistan upptaget ärende avgöras.
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