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Ordföranden
har ordet
Våren och sedan tyvärr också sommaren bjöd på mycket regn och alltför lite vdrme, vilket inverkade på banornas kondition. Rya har klarat sig
bra och vår bana har under sösongen
varit en av de brista i landet.
Jag har varit mycket på resande fot i
sommar och då besökt ca 25 golfbanor i
ett antal länder. Jag har studerat banläggning och hur spelare uppträtt på
golfbanan. Utan att tveka har jag kunnat
fastställa att vår bana är bra både i sin utformning och i kondition. Det är också
glädjande att se att rya-spelarna uppträder mycket bra på banan, d.v.s. spelar i
hyggligt tempo, går inte för nära green
med vagnen, lagar nedslagsmärken och
placerar sin baglvagn rationellt och rätt
så att spelet inte fördröjs. Bra!
Skånes Golfforbund (vårt distrikt) har
haft ordförandeträff i augusti. Greenfeespelets ökande omfattning diskuterades.
Det ansågs att klubbarna bör stimulera
till besök på främmande banor och också
välkomna gäster. Det betonades också
vikten av att spelare, alltså Du, vid be-

sök på annan klubb presenterar sig

i

kansli eller reception samt uppvisar hcp-

kortet.

Då golfklubbarna är hårt

ansträngda
med tävlingar, så ring alltid och kontrol-

till en främmande klubb. Detta senare betonades
lera speltid innan Du kör
av alla Skåne-klubbarna.
Jag kan informera om att klubben

funnit

möjligheter att arrendera mark norr och

delvis öster om driving-rangen. Det
skulle ge oss möjlighet att få ytterligare
nio håI, d.v.s. en slinga med par 36. Detta utgör ett alternativ till den korthålsbana vi kan bygga öster om nuvarande
6:an. Banarkitekten utarbetar nu fcirslag
till bansträckning inför årsmötet i höst.
Långtidsplanen, som klubbstyrelsen nu
arbetar med, baseras på att Rya Golfklubb har begränsad tillgång på mark för
banbygge (vi kan inte få 36 hål) samt att

vi har små möjligheter att byggmässigt
ändra våra lokaler. Kvalitet på bana,
klubbhus och klubbliv samt möjligheter
eget spel och tävlingar har prioriterats i planen. Detta innebär också en

till

strävan att reducera antalet medlemmar

med minst 100 även om medlemsavgiften då måste höjas.

Klubben har överenskommelse med
Ramlösa Hälsobrunn AB att Ramlösa
Open skall spelas också 1988. Det blev
en fin tävling i år som huvudsponsorn var
belåten med. Klubben fick också högt
betyg av spelare och Swedish Tour-arrangörerna för genomförandet.
Spela golf i höst på Rya. Utmana vind
och rusk som gör vår bana så intressant
för den riktige golfaren - alltså för Dig.

Midsommar
på Rya
Som vanligt blev nridsommarhelgen en

välbcsökt helg på Rya med ntilssor ilv
deltagarc i Midsomnrarbogeyrr och Borcus Cup. [)et som inte blcv som vanligt
var vädrct, som var mcra kylslaget iirr
vanligt.

Midsomrnarbogeyn drog 1:1-5 startande, indelade i tre klasser och på slutct
tillkom cn juniorklass. då enligt uppgifi
clet saknadcs spelm(ijli-qhetcr för' denna
katcgori spelare.

Segrare och övriga pristagarc kan

För ovlrnlighetcrs

skull lyckades väclergudarna presentcru
cn tävlingsmiljö sorn varken saknadc
sol. värmc. vind. kvlu eller lcgn. Dcttir
var givetvis r-rtslagsgivande och agnarnir
siillades snabbt ut Undertecknad börja
de redan cltcr förstir rondcn nrccl i hcigslir grad okvalil'iccrird. gissrrirr!::rr orn Segraren i opcnklassen, när till fijriildrarnas
stora fijrtvivlan en oputsad buckla lzinrnades tillbrrka av Patrik Bäckbom. Trots
cn 70-rundii med tlcra spelarc framfiir
sig trodclc jag att Patrik skullc upprepir
f'jorårsviktorian. Visserligcn fanns dct

gott om bra resultat från bland andra
Patrick H:irner och lngrid Axclsscln sorn
låg före i sammandriLgct efter cn spclad
rond.
Min grova gissning clm slutscgrare be
tvivlades av Patrik Bäckbonrs mamrnä

Aven golfen har sin baksida, sdger Jittt
rny. Man måstc ltirtt sig .tttgvi.s. ittnutt
man komrner på topp.

glans

'e

!

clrr

l'irrna i slutct i Drivcrs resultatbörs.
Boreus Cup blev som vanligt cn mvckct

spännandc tävling.

och pappa. som lrad att "'ft)r säkcrhets
skull" lai pusta upp dcn praktfulla pjäs
som strills upp av Bröderna Boreus.
Fcir cn gångs skull fick lrrg rätt. Efler
cn 69-runda tog Patrik B. hcm open-prisct fiir undra årct i föijd. cn unik prcstirtion. Dct iir verkligen inte ofta ett opcnpris tugcs hem av samma spclarc tvii iir i
följd. Cirattis Palrik.
Givctvis skall ctt stort tack framfiiras
till Briiclerna Borcus AB och Bo Lundgren, soln har g jort denna tiivling till en
traditionsfuli irvrring i midsommarsolcns

'to

Junior-ftapport
Säsongen börjar lida mot sitt slut. Tyvärr
har vi ju inte kunnat glädjas åt en varm
skön sommar.
Vad som har värmt oss är i stället det
flitiga deltagandet vid tränings- och lärlingstillfällena och många är de ungdomar som verkligen har gjort stora framsteg under sommaren.
Vid alla tävlingar som Rya har deltagit
i runt om i Skåne har resultaten varierat,
men som helhet tycker vi att ungdomarna hävdat sig väl i konkurrensen. Som en
av mycket få klubbar låter vi så många
sorn möjligt, och inte enbart de bästa, få
komma ut och tävla på andra banor än
vår egen, i ett försök att öka tävlingsbredden. Detta har fungerat bra i år tack
vare de ansvariga ledarna med benägen

hjälp av föräldrar.

Juniorserien
Annu återstår en deltävling i Landskro-

Foursome-ligan
Serien har slutspelats och tyvärr placerade Rya sig som sista lag i sin grupp. Lite
oturligt eftersom 3 av 4 matcher slutade

med udda poängsförlust.

na den 12 september, men förutsättning-

arna fcir en hyfsad placering finns efter
en bra insats senast på Barsebäck. Där

vann Per-Ola Dahlman pojkklassen på
73 slag och Eva Kruuse flickklassen på
80 slag. Dessa resultat samt Christian
Lindblads score på 77 slag gjorde att Rya
för närvarande delar 2:a platsen med Söderåsen.

Sydtouren
Några riktigt stora framgångar på Sydtouren har vi väl inte uppnått, undantaget Dick Palmdrs seger i Landskrona.
Detta uppmuntrades från förbundets sida så att Dick fick ett wild-cord till TeenTour i Hulta den 18-19 juli.

Knattegolfen

i åldern 7-I2 är uppdelade i 9
grupper har under 8 veckor (1 gång/
vecka) tränats av Jan Sandberg i golfens
56 knattar

mysterier. Det har också arrangerats sex
tävlingar under 6 måndagar i sommar.
De allra yngsta och "färskaste" golfarna
har tävlat över 3 hål med start från rosa
tee på hål nr 16. Segrade i flickklassen
gjorde Malin Berg och segrade i pojkklassen gjorde Anders Cheander. De
som avancerat både i ålder och kunnan-

de har tävlat över t hål med start från
10:an damtee. Segrade i flickklassen
gjorde Jessica Malmqvist och segraren
bland pojkarna hette Christian Shiller.
De knattar som erhållit officiellt hcp tävlade över 18 hål med start från 1:an. Segraren i flickklassen blev Emma Månsson
och i pojkklassen Martin Berg.
Sex måndagar har det alltså varit tävlingsdag och det har varit startförbud c:a
'7

.45-9.30, det kommer förmodligen att

bli likadant nästa år och vi från juniorkommitt6n hoppas få in tävlingarna i
tävlingskalendern för allas bästa.
Rya har även deltagit i Knatteligan i
en grupp bestående av lag från Boksko-

gen, Bosjökloster, Båstad, Hässleholm
och Ystad. Ryas knattar placerade sig
som fyra i gruppen och förhoppningsvis
kan vi avancera nästa år. Tävlingen har
varit uppskattad och spelarna har tyckt
det varit roligt och lärorikt att få spela på
andra banor.

Johan Kristiansson, mångfal-

I Ystad arrangerades för andra året och

dig vinnare med segrar i midsommarbogeyn, Borerts Cup

på initiativ av Ystads Pro Bernard Janes,
en tävling som kallas för Skåne/Bleking-

och Föreningsbankens Cup.

es knattemästerskap. Rya representera-

Emma Månsson. Redan mycket framgångsrik Coffiej med vinst i SkåneslBlekinges Knattemästerskap i Ystad och som
dessutom gj ort " hole-in-one".

des av 5 spelare och tävlingar spelas som
open slag och speciella tees för de yngsta

klasserna.

Emma Månsson vann klassen födda
75-76 pä 90 slag.
Michaela Friberg kom tvåa i klassen
födda77-78,
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hålpå

58 slag.

David Wahlgren kom delad 3:a i klassen pojkar
18 håI.

födda77-78pä102 slag över

Mats Kinberg kom 10:a bland pojkar
födda75-76 och Johan Norön som star-

i klassen pojkar födda 72,73,74
placerade sig i slutet av prislistan. Nämnas kan att segrare i Johans klass vann på
tade

74 slag.

Juniorkommittön

Förcningsbanken Gup
Föreningsbanken är ny sponsor fcir världens största golftävling fcir juniorer.

Klubbtävlingen spelades på Rya, söni ett milt sagt urdåligt
väder. Regnet började ösa ner samtidigt
som första start, och en del greener låg
ganska snart delvis under vatten.
Vi bestämde att stoppa upp tävlingen
ca 30 min, och att låta klasserna 3 och2
spela t hål istället för 18 hål som planerat.
Trots det miserabla vädret så kämpades det väl och en del mycket bra resultat
dagen den 14 juni

presterades. Klass 4 som är födda 71 och
72 spelade 18 hål som open och här pres-

terade Patrik Bäckbom utmärkta

79

slag.2:a Brian Pedersen 84 slag. 3:a Petter Månsson 89 slag.
Flickor klass 4 vanns av Cecilia
Bengtsson 94 slag, 2:a Malin Ström 96
slag.
Klass 3 som är födda

t

l3 och 74 spelade
hål poängbogey, där alla tilldelas 2

slag/hå1.

Pojklassen vanns av Johan Kristiansson som presterade hela 31 poäng.2:a
Johan Cheander 21 poäng. 3:a Christian
Carldn 19 poäng.
Flickklassen vanns av Caroline Henckel 27 poäng. 2:a Charlotte Liljenström

2l poäng.3:a

Sekreterarnotiser

Klass 2 som är fodda 75 och senare,
spelade t hål poängbogey från röd tee
där alla tilldelades 2 slag/håI.
Pojklassen vanns av Christian Pålsson
19 poäng. 2:a Mats Kinberg 18 poäng.
3:a Henrik Larne lTpoäng.

Flickklassen vanns av Michaela Friberg 18 poäng. 2:a Emma Månsson 18
poäng. 3:a Jessica Malmqvist 12 poäng.
Klass 1 är också födda 75 och senare
och spelar t hål poängbogey från röd tee
och tilldelas 3 slag/håI.

Pojkklassen vanns av Olof Samuelsson 16 poäng. 2:a Andreas Samuelsson
poäng. 3:a Jesper Larsson 4 poäng.
Flickklassen var jämn där de tre första
flickorna hade 5 poäng var. 1:a Sofia
Ström. 2:a Caroline Jagdus. 3:a Jannie
14

Fredrixon.
Klasserna 4, 3 och 2 går vidare till
gruppfinal på Torekovs golfbana där våra juniorer får möta juniorer från Båstad, Landskrona, Mölle S:t Ibb, Torekov och Angelholm. De 2 bästa i varje
klass går sedan vidare till Regionfinal
som spelas på Hässleholms G.K. Tävlingen avslutas sedan med Riksfinal på
Gullbringa G.o.C. club.

Vi önskar våra juniorer lycka till.

Jenny Johansson 18 poäng.

Förslagsverksamheten

I klubbhuskorridoren

finns en förslagslåda sedan mer än ett år. Tyvärr har den

blivit dåligt utnyttjad för sitt ändamåI.
Har Du något förslag - kom med det!
Antingen i fcirslagslådan, till kansliet eller någon i styrelsen. Styrelsen beslöt på
junisammanträdet på förslag av Weste
Eriksson, att förslag som leder till åtgärd
Förnyelse av klubblivet

74

mars diskuterades bl.a. vad som kan göras. Klubbkommittdn har gjort flera försök, men tyvärr misslyckats på grund av
för liten anslutning.
Nya försök planeras och närmast en
klubbafton den 3 oktober och så årsmötesfesten - förstås. Har Du själv något
förslag - för fram det! ! !

B

.W.

19/4 Hä|2 Emma Månsson, järn 4
29/4 Häl '16 WillyBandholdt

2/5

Häl

14

Leif Alf redsson, trä 4

22/6 Hä!2 Christina Wikström, järn 6
24/6 Hä12 Carsten Bengtsson
24/6 Häl 14 Jan-Erik Hedbrandh, järn 4

$n Hä|6
Häl 4
1/8 Hål 4
30/8 Hål 4
26n
1

Arne Härner, järn 3
Eva Erlandsson
Göran Andersson
Gunnar Nilsson, järn 8

Flera klubbmedlemmar lade

ner

klubbkassan. Kort därefter grisar man
ner. lnför nästa år får man göra om en
del av arbetet. Verkligen otacksamt och
vad anser våra greenfeegäster om oss ! ! !
Lampsplittret medför risk för skärskador framforallt for våra yngsta som man
ser gå barfota.
Låt oss hjälpas åt att få "vandalerna"

att sluta sin meningslösa skadegörelse.

Skadegörelse

Tråkigt nog kan man konstatera att vi på
Rya har drabbats av skadegörelse och
ka.

Sönderslagna glödlampor, sönderHOLE-IN-ONE

terial.

INTENDENTEN
den tenderar snarare att öka än att mins-

Iuniorkommittönl

relse nödgas man tyvärr konstatera, att
bland oss finns en eller flera personer
som inte fcirstår, att alla måste hjälpa till
för att skapa klubbkänsla och trevnad
bl.a. genom aktsamhet om klubbens ma-

många timmars arbete för att vi skulle få
en ren och snygg bastu. Nya lavar och
väggpanel kostade även en del pengar ur

skall premieras.

Vid kommittdledamotträffen den

Skadegörelse inorn klubben
Såsom framgår av intendentens redogö-

Kansliets öppettider

IllS-8lIf

brutna puttingkoppar, sönderrivna gardiner, fdrstörd våg m.m. En vecka efter
det att vår bastu hade fcirsetts med ny panel och nya lavar var den nedsölad med

något ämne som ej går att slipa bort.
Kladd på anmälnings- och resultatlistor
har också förekommit.
Alla uppmanas att hålla ögonen öppna så att vi kan få slut på denna meningslösa skadegörelse. Vid upptäckt kommer medlem att uteslutas i enlighet med
stadgarna.

Måndag, Onsdag och
Torsdag 10-16
Tisdag och Fredag 8-16

Lördag, Söndag och
helgdag 8-15
9l7I -3113 Tisdag

- Torsdag 10-12
a

HCP
Hcp-kortet ska lämnas in efter
ens slut.

säsong-

ROLAND ANDERSSON,
green-keeper
ll

over
1000 lalm med...

Roland, som är 2i7 är gammal, har varit
anställd på heltid i 4 år och har arbetat på
Rya under sommarhalvåret 11 säsonger'

Han är maskiningeniör och har kompletterat sin utbildning med SGF:s golfbanekurs. I utbildningen ingår också Erfa-kurser 2 gånger om året, samt kurs för hand-

Gardiner, heltäckningsmattor, tapeter, bilfärg'

havande av bekämpningsmedel.

Roland är en greenkeePer som är

verktyg, takfärg, städkemikalier, vävtapeter, väggfärg, beslag, knoppar, badgolvfärg,
rumsmattor,
penslar, tyger, lackfärger,
ornamentlister, parkett,
köksluckor, toalettsitsar,
hållbar utomhusfärg, Demidekk, uthyrning av bord,
stolar m m

mycket intresserad av sitt arbete, vilket
har tagit sig uttryck i att han återupptagit
sitt golfspel - dock endast i mån av tid.
Annars blir det mest umgänge med flickvännen och lite fiske och jakt.

JOHNNY HANSSON,
banskötare
Johnny är nästan veteran på Rya. Han
har arbetat heltid i 10 år. Han började
med arbete i trädgårdsmästeri och gick
sedan banskötarkurs efter att ha blivit

Angelholmsvägen 27

Tel.
10

12 60 60

anställd på Rya. Johnny går också på Erfa-kurser för att hålla kunnandet vid liv.
Johnny är gift och har två barn och har
sitt arbete och sin familj som sina fritidsintressen.
11
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Från

sFt
3:e pristagarna t.v. Brita och Curt Linander i samspråk med 5:orna
Gun-Britt och Göran Månsson.

Vinnarna, t.v. Kid och Orjan Tjernström från Lund mottager vandringspriset av Gun-Inger och Sven Backe.

Bil*vit

Andrapristagarna Britt och Per Jerlebo får
Sven Backe.

t2

sitt

pris av Gun-Inger och
I

Ordf . t.h. Per-Erik Persson tackar sponsorn Sven Backe och tävlingsledaren Lennart Kristiansson (far till de berömda bröderna Ola och
Johan Kristiansson).
13
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Hässleholms utflykt

FRÄN RÖDTEE

ning när solen sken från klarblå himmel
redan kl. 06.45 då vi samlades på Rya.
Bussen körde fram punktligt och kl. 8.00

I regn, blåst och t.o.m. hagel har vi kämpat på Rya denna sommar. Trots allt
lyckades vi pricka in några av de soliga
dagarna som t ex den 10 och 11 juni då vi

var vi framme, där morgonkaffet och
ostmackorna väntade. Mycket generöst
hade vi fått startförbud på hela banan, så
att vi kunde starta från både 1:an och
10:an. Så fort vi kommit ut på banan
kunde vi konstatera att den var mycket

genomförde våra Nationella Damdagar.
Ca200 damer från när och fjärran ställde
upp, och ryadamerna tog full pott med
seger i både A och B-klassen genom Ingrid Axelsson och Gunhild Ekolin, samt i

blöt och regnet vi fick fram på dagen
gjorde den inte mer lättspelad. Hålen
blev dubbelt så långa i blötan och det var
ingen som lyckades sänka sin handicap
den dagen. Som en liten extra tävling hade vi delat ut en uppgift som satte regelkunskapen på prov. Laura spelade 13:e
hålet på Grönköpings bana och gjorde

foursometävlingen genom Birgitta Johansson/Annika Friberg. Scratchpriset
gick inte oväntat till Viveca Hoff på 69
slag med

bl.a. en eagle på 11:e hålet.

Dagen fcir den traditionella helsingörsmatchen, 1616,hade vi maximal otur
med vädret. Regnet vräkte ner hela dagen. Damerna lät sig dock inte avskräckas och kaffet som juniorflickorna Malin

givetvis diverse regelfel. Svaren från de
13 lagen varierade mellan 12 och 22slag,
endast två lag hade kommit fram till rätt
svar, att Laura fick 15 slag på hålet!

Triangelträff
Rya stod i år som värdklubb för damernas triangelträff med Söderåsen och
Landskrona. Som vanligt segrade hem-

maklubben genom starka insatser av

bl.a. Ingrid Björnör, Anita Lindberg
och Ingrid Kockum, som vann sina klasser.

Nu är säsongen snart slut och vi ser
fram emot avslutningen den 6 oktober
med modevisning från CATCH och
Hedbrandhs på Väla. Hjärtligt välkomna!

Maret Remmelgas

Argus Fashin Cup. Vinnare A-klassen:
Elsie Enström.

Ström och Mia Troedsson serverade på
11:e hålet blev extra mycket uppskattat.
Kampen om vandringspriset utftill till
Ryas favör.

eller Ingrid Axelsson ångrade att de
ställt upp på kort varsel, för deras lag,

Argus Fashion

förstärkt med Helen Pålsson, vann på utmärkta 72 slagbrutto. Den goda midda-

Vår nya tävling ARGUS FASHION

gen avåts med god aptit och först fram på

CUP den23l6 gynnades inte heller av vädergudarna och på grund av de dåliga
vädret blev deltagandet inte så stort som
väntat. Kämpade väl gjorde Elsie Engström, Birgitta Johansson och Inez
Lundqvist som vann sina resp. klasser
och kunde hemföra var sin vacker blus
skänkt av Argus.
Stora Damdagen den 7/7 tittade solen
fram, vilket genast märktes på både resultat och humör. I B-klassen blev man
t.ex. bara 8:apä37 poängl Efter förmiddagens singelspel och en läcker lunch
spelades en scramble "open". På grund
av återbud i sista stund fick vi värva två
extra deltagare till eftermiddagen och
jag tror inte att varken Annie Börjesson

sommar-

t4

i

år till Hässleholms Golfklubb. Döm om vår förvåDamernas utflykt gick

småtimmarna drog
kvällen.

vi hem i

Seriegolf
Ärets tredie omgång av seriegolfen spelades i år på Rya och vårt lag slutade på
en hedersam 2:a plats. Totalt har Rya nu
18 p, och ligger inte sist i serien trots att
vi missade första omgången.
Estee Lauder
2817 var det dags för årets upplaga
av Estee Lauder Electas vandringspris,
som spelades i en klass, samt prisutdelning for säsongens tävlingar. Vandringspriset erövrades i år av ordföranden Maret Remmelgas, på 70 slag.

Den

Stora Damdagen. Förstapristagare i kl A, B, C o D: Maret Remmelgas, Gunilla
Ewaldh, Sonja Persson, Karin Kullander.
15

Elit-rapport

Ramlösa Open 1987
I 25 år har vi på Rya arrangerat elittävlingar på högsta nivå. Martini har varit
sponsorn som hjälpt oss att göra detta
evenemang till en högt aktad golftävling
för de bästa golfarna i Sverige. Elitamatörerna och på senare år våra svenska
pron har liksom vi på Rya mycket att
tacka Martini och deras svenska representanter för.

resultatservicen skall förberedas, bodar

Ny sponsor

arbetsmyror som ställde upp.

och toaletter skall köras hit, telefoner
skall ordnas, ja listan kan göras mycket
längre. Under själva tävlingen skall caddies ut, resultaten skall behandlas, biljetter skall säljas osv osv.
Du, som var med och gjorde din insats, du vet. Alla andra, som trodde att

de inte behövdes, kan vi garantera en
uppgift till nästa år. Ett stort tack till alla

Inför 1987 års tävling bestämdes det att
Ryas stortävling skulle få en alkoholfri Röster om Ramlösa Open
image helt i linje med övriga idrotts-sve- Okänd spelare: Att komma till Rya och
rige. Den bästa lösningen var givetvis att Ramlösa Open är alltid lika roligt. Alltid
avtala med Ramlösa Hälsobrunn AB om ett perfekt arrangemang och alltid de
tävlingens huvudsponsor. Ramlösa, ett bästa svenska spelarna att kämpa emot

välkänt Helsingborgsfciretag, gick in för och mäta sig själv emot.
den här arbetsuppgiften med stor entu- Från Svensk Golf : Den i särklass bästa
siasm, vilket givetvis bidrog till tävling- resultatservicen på den svenska touren.
ens mycket uppskattade utformning. (Hans Ström och datageneralen Bo
Självklart bidrog även huvudsponsorn Bengtsson).
till att underlätta arbetet med att skaffa Magnus Sunesson: Sedan jag lyckades
uppfylla handicap-kraven för Ryas storde nödvändiga sidosponsorerna.
Vi hoppas givetvis nu att Ramlösa blir tävling har det varit en tradition att varje
en lika framgångsrik och traditionsrik år spela på Rya och jag hoppas innerligen att kunna fortsätta denna tradition i
sponsor som dess fciregångare.
manga ar.

Utan rnedlemsinsatser
ingen Ramlösa Open
En nödvändighet för en stortävling är en
stor och arbetssam kader av funktionärer. IJtan dessa skulle det självklart inte
bli någon tävling, oavsett hur många
sponsorer och hur mycket pengar.
Cirka 100 medlemmar ställde upp och
gjorde en gedigen insats med alla de olika uppgifter som måste göras i sådana
här sammanhang. Förberedelserna är
många, förutom hela den administrativa
biten, skall tält resas, skyltar skall sättas ,

l6

Detta är bara tre bevis for den oslagbara kombination av huvudsponsor, sidosponsorer och tävlingsorganisation

(:

duktiga medlemmar). Mängder med
positiva uttalanden har gjorts fcjre, under och efter Ramlösa Open 1987.
Efter tävlingen kom funktionärsgolfen
Lördagen den 22 augusti träffades alla
funktionärer från Ramlösa Open som
hade möjlighet att slita sig från vardaforts sid 18.

Året började som vanligt med inomhusträning för att bygga upp en stabil sving
och en givande attityd. För att sen sätta

punkt fcir träningssäsongen och starta
tävlingssäsongen åkte vi på träningsläger

till

i

R

q

Timmendorferstrand i Tyskland.
Trots lite dimmigt väder lyckades vi trä-

ffi

na och spela en hel del. Formen såg bra
ut för de flesta och även lagandan höjdes, vilket ju är mycket viktigt inför de
stora drabbningarna i elitserien.

Elitlaget

Peter började redan i mars att visa
framfcitterna genom att på Italienska
touren i en tävling på Sardinien spela sig
till en framskjuten placering.
Första tävlingen for herrarna var Martini Cup i Torekov, där samtliga herrar
ställde upp, John delade en hedrande
nionde plats.
På H&M i Kristianstad blev John sexa
och Johan sjua, medan Eva fick en fjärdeplacering. Aven Mia spelade bra.
I Höganäs Ladies Open blev Viveca
fyra och Eva sexa.
Nu närmade sig Elitserien. På grund
av en kall vinter och dålig vår, var många
banors greener mycket dåliga och där inkluderat Landskrona. som skulle vara
värd för Elitserien. I sista stund flyttades
tävlingen till Tylösand vilket är en mycket krävande bana. Jan, Peter, P O Dahlman, John och Olle var uttagna till laget.

Förhoppningarna var stora. Nu visade
första dagens singlar och foursome att
spelet inte gick särskilt bra. Det var bara
John som höll måttet. Till söndagen blev
det ny tändning och vi satte in den rutinerade Olle Dahlgren, som gjorde en säker 73:a och placerade sig individuellt
trea. Resten av laget skärpte sig också
och vi blev till sist nia.

Under tiden hade Johan vunnit Peugeot Classic Amateur i Frankrike. Grattis! Janne har också spelat bra på några
tourtävlingar, bl.a. Lacoste Open med
em 25:e plats och Swedish int. TryggHansa Open med en 20;e plats, där for
resten Johan blev 17:e. Jannes stora bedrift var väl annars kanske den stora
vinsten över Krister Kinell i SM. Sånt vill
vi se mer av!
Nu i slutet av säsongen har även Peter
kommit igång och vi önskar honom lycka
till

!

Viveca blev sjua

i IBM

Ladies Open

och Eva klarade SM med beröm med en

fjärde plats.
Nu stundar Elitserien för damer och
herrar. Damlaget, som består av Viveca,
Eva, Mia, Sussan och Ingrid, ska spela
på Falsterbo, där det gäller att ta en plats

i

Elitserien. Herrlaget, som består av
Jan, Peter, P O Dahlman, P E Nilsson
och J Grant, får kämpa för att hålla sig

kvar i Elitserien. Vi håller tummarna.

Fyra av våra bästa spelare befinner sig i
USA for att studera och fcirkovra sig i
golf. Vi hoppas de ska komma tillbaka
och sopa banorna.

Elitlaget tackar Max. Bossl
Olof Nowlöw.

t7

Rya GKs Suppotteftlubb

Rappott från OB-lrommitten

Dragning 15 maj 1987

Dragning l5 augusti 1987

Nr 22. Lars Helgesson
100:- 64. Margareta Ström
50:- 203. TorstenRagnartz
50:- 2I4. SylviSternheden
25:- 227. BertyFröberg
25:63. MarianneJellnor
25:- 160. Hans Fröberg
25:- 1,37. BoZinn
25:23. StigÅsberg
25 138. StenWallmark

100:- Nr 218. SylviSternheden

juli 1987
100:- Nr 185. Monalindborg

Dragning

100:-

Dragning

1fi):50:50:25:25:25:25:25:25-

15

100:-

50:-

50:25:25:25:25:25'.25:-

I72.
65.

Anders Samuelsson
Anders Bäckbom
Birgitta Bergsten
LennartSvensson

224.
234.
195. LarsEkolin
126. ChristinaOlsson
159. Bengt Bergendahl
225. GöranMånsson
I47
15

.

Bengt Bengtsson

som spelarens resultat obönhörligen
räknas in i laget, hur han än spelar.
Onskvärt är att minst sex spelare anteck-

nar sig för spel. Klubben får ställa upp

juni 1987

lfi):- Nr 82. Janlindell
100:- 50. AnnikaKarlsson
50:96. Anitalöndahl
209. EuniceLundin50:- I75. CurtPalmer
Andersson
25:60. Jörgen Borg
196. LarsThorsson
25:9L PerGylling
7 . Leif Alfredsson
25:63. Marianne Jellnor
138. StenWallmark
25168. IngvarDanielsson
72. Bengt-GöranJohansson 25:- 205. Ulf Jönsson
83. Ann-MarieBrydolf 25:- 221. Anne-SophiePalmgren
I42. Björn Flinck
I23. Anitalindberg

23I.

Anslutningen till serietävlingarna i Skåneserien har glädjande nog ökat och lagledarna har inte haft något större besvär
med att få ihop lagen. YOB har dock inte haft fler än tre deltagare, vilket är minimum för att ställa upp. När man är så
få, kan man komma under press, efter-

Lena Kullenius

med max detta antal. I det läget kan de
uttagna spelarna satsa för fullt och den
individuella dagsformen får avgöra vilka
tre som får ingå i laget den dagen.
Den senaste redovisade spelomgången före pressläggningen blev den 13:e

augusti, då Rya:s YOB-lag delade 4:e
platsen i Mölle, men totalt ligger på en
5:e plats i tabellen.
OB-laget har fått förstärkning med
bl-a. Lennart Andersson, som på Perstorp spelade in sig i laget. De båda andra
spelarna som ingick i laget, var Clifford

Yngrdn och Olle Svensson. Egon Lindwall fick pris i hcp-tävlingen. Laget lig-

Vinsterna utbetalas via postgiro.
Det saknas fortfarande ett mindre antal
medlemsavgifter för innevarande år. Ni
som anmiilt deltagarintresse, men rinnu ej
betalt: det iir inte för sent att göra detta.
Vinster som utfallit på obetalda medlemsnummer, kommer att utbetalas så snart
avgifterna inkommit till oss.

ger trea sammanlagt efter Perstorps och
Vasatorps OB-lag.
Vid uttagningarna av Rya:s båda veteranlag inför säsongsstarten var ju Kurt
Elg och Karl-Axel Wahlström självskrivna till förstalaget. Tage Ericsson,
som regerande klubbmästare, tog tredje
platsen. Sen var det med tvekan som undertecknad lät övertala sig att gå upp i
Rya:s förstalag. Yngve Friberg har därefter sällat sig till oss. Efter spelomgångarna hittills har vi inte rosat marknaden
precis. Vi parkerar på jumboplatsen och
frågan är, om vi har i Div I att göra med
de resultat vi hittills har visat.

Desto mer glädjande är Rya:s 2:a
VET-lag, som på Vasatorp den 13/8 tog
hem fyra priser i hcp-klassen med Gun-

nar Samuelsson, Börje Eklund, Kurt
Hagström och Ragnar Boltenstern. Bra
spelat!

Med så friska tag kan laget kanske
avancera från en fcir dagen delad fjärde
plats i tabellen!
OB-kommittön
Folke Milller.

Juniorkommittön
gens grå tristess.

Vi

spelade 18 håls

poängbogey i strålande solsken. Om det
var vädret eller något annat vet jag inte.

Förmodligen är det bara så att denna dag
var våra damer bäst. Vid den efterföljande måltiden kunde vi konstatera att damerna lade beslag på de flesta topp-priserna. (Vi hade 42 priser). Bäst var Ani18

ta Lindberg med 38 poäng, lycka till med
den röda bagen.

Ost, vin och ett dignande prisbord

gjorde denna lördag till en uppskattad
fest. Vi hoppas verkligen kunna bibehålla denna "nya" tradition efter komman-

.je]'

de Ramlösa Open.

Kjell Olsson
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8/7 Stora Herrdagen

Resultatbörsen

Singel Poängbogey Rödtee

1.

19/6 Midsommarbogey
Klass A
1

.

2.
3.

Holger Borg
Anders Eliasson
Viveca Hoff

4- ThomasHolm

5.
6.

Bengt Selmön
Björn Flinck

38p

37p
36p
33p

32p

Leif Råhäll

Percy Hero
Knut Malmborg
Olle Johansson
Jan Pålsson

SuneSvensson

41p
39p

37p
37p
36p
35p

Klass C
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

Börje Åkesson

LennartJärnum
KlasWestling
MarianneJellnor
Bertil Persson
Hasse Schiller

Klass D, Juniorer
1. Johan Kristiansson
2. Cecilia Bengtsson

3. HenrikJohansson
4. Patrik Bäckbom
5. UlfJerlebo
6. Jonas Strömgård

Ulf Jerlebo
Hans Norrlöw

31p

Klass B

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

27-2816 Max Boss Gup
Klass A
Jonas Andersson VtpGK
Hans Mars
Patrik Ekolin
Patrik Bäckbom

41p
4op
39p
37p
37p
36p
42p
39p
39p
36p
36p
36p

7376149

Greensome

7'178149

1. CurtAndersson/UlfAndersson 42p

7576151

4. NilsWahrolen
5. Curt Linander
6. Karl-Axel Sundberg

7870148
7278150
7874142

6.

LarsOlofSandström

517 Rya

.l

.

7571 146
7671 147

68 69 137

7667 143

7874152
7677 153

7879157

Bo

Soerlino

Persson

Klass A
1. Patrik Bäckbom
2. Christian Lindblad
3. Rickard Berg
4. Jerry Benediktsson LaGK
5. Tommy Ekman
6. Patrick Härner
Klass B
1. Johan Kristiansson
2. Annika Friberg-Nilsson
3. Percy Hero

4.
5.
6.
20

7074144
7472146
71 75146
7374 147
71 76147
6978147

Lars Fredrixon

7075 145
7870 148

Joachim Hero

7376149

AlfMaesel

Ulf Jerlebo

4.

Fredrik Forsell
Tina Magiera
Annika Karlsson
Per Malmrup

5.

71 68 139

6973142
7074144

HenrikWahlström
Oscar Sundström

6.

Tommy Sundström
Berty Fröberg
Hans Fröberg
Britt-Mari Stendahl
Bo Stendahl
Gunilla Kristiansson
Lennart Kristiansson
Johan Kristiansson
Alfred Degler

3.
4.
5.

6.

66

Friberg, Mikael
Friberg, Michaela
Svensson, Lennad
Svensson, Jessica

67
68

Sandberg,Jan

68,5

Sandberg, Gerd
Jerlebo, Ulf
Jerlebo, Britt

69

Nor6n,Tommy

69,5

No16n, Johan

39 p

Funktionärsgolf
1

1. Hoff, Viveca
2. Ståhl, Mia
3. Axelsson,lngrid
4. Sperling, Susanne
5. Remmelgas, Maret

8377160
8281 163

8585170
8988177
9288180

.

2.
3.
4.
5.
6.

38p
38p
38p

Lindberg, Anita
Fredrixon, Lars

Sandberg,Gerd

37p
37p
37p

Linander, Brita

Nor6n,Johan
Lilja, Jan

Johnnies Cup

1. Stig Svensson
2. Mikael Granelli
128p

Johan
Lilan
avan

2.

40P
40P

77 80157

Anita

:::"
HtcKard
3.

41 p

Z8 Klubbmästerskap Damer

118 p

Nicklas
2116 Bor6us Gup

2. KristerEksten/ArneOlehov
3. Christer Karlsson/Percy Hero
4. UlfJag6us/HarryWahl
5. HolgerBorg/HansBorg
6. Kjell Olsson/John Örnberg

42P

Wide Open

:iusanne

2.

4op
39p
39p
38p

4. Arne Bowall
5. llmarRemmelgas
6. Holger Borg

71 68 139

Klass C
1. Mikael Magnusson
2. Carl Johan Persson LaGK
3. Björn Lindgren SkeGK
4. Bengt Bengtsson
5. Bertil Roth

4'1p

7073 143
7572147
7871 149

Klass B
1. Ulf Andersson
2. RaimoThunberg SåGK

3. ThoreJohansson

42p

Billy Dinö
2. Rolf Sundström
3. Bo Augustsson

2318 Generationstävling
1. Dine, Christian
Dine, Billy

2/8 Klubbmästerskap Herrar
76787977 310
1. Palm6r, Dick
767877 80311
2. Nilsson, Mats

3. Dahlman, Per-Ola
4. Bäckbom, Peter
5. Sandberg, Jan
6. Ragnartz, Fredrik

80 80 74 79 313

7577 7883313
77 808274317
78 81 80 84 323

1.
115p

2.
3-

114p

4.
5.

114p

6.

Yngre

oldboys

LAGK

Sperling,Anita

RYAGK 333871

Sperling, Bo

RYAGK

3941 80p

LAGK

RYAGK 373875p
RYAGK

RYAGK 452873p
RYAGK

RYAGK 373572p
RYAGK

RYAGK 413172p
RYAGK
p

7676152
77 78155
7882160

Gul tee

llmarRemmelgas
Stig Brydolf
LennartSvensson

Oldboys

Tjernström, Kid
Tjernström, Örjan
Jerlebo, Britt
Jerlebo, Per.E.
Linander, Brita
Linander, Curt
Johansson, Birgit
Johansson, Thore
Månsson, Gun-Britt
Månsson, Göran

Vit tee

1. Per-Ola Dahlman
2. JensMagnusson
3. OscarSundström
1.
2.
3.

115p
9/8 SFL

Klubbmästerskap

Juniorer

77 89 166

8982171
8488172

Gul tee

1. Leif Alfredsson
2. ThoreJohansson
3. OlleSvensson

85't70
9084177
8590175

85

Veteraner Gul tee

1. Karl-EveftWahlström
2. Curt Elg
3. Tage Eriksson

88
90
102

Damer över 50
Astrid Höckne
2. Maja Kastman
3. Judith Areskoug

95
96
105

1.

2t

Filbornavägen, Hbg
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