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Ordföranden
har ordet
Vi har kommit till den tiden då Golfaren
redan börjar tänka på nästa säsong.
Han/hon har "drömscoren" i huvudet

och planerar hemma i soffan spelet på
Rya 1988 hål för håI. Det är en stimulerande sysselsättning liksom att bläddra i
golftidningen. Alltså är den mentala förberedelseprocessen för nästa säsong i
gång. Det är bra, men glöm inte att komplettera den med motion och fysisk träning.
1987 blev ett ganska bra Rya-år. Ba-

nan var i fint skick, medlemsservicen
från kansliet bästa möjligt och vår restaurang har sett till att vi alltid kunnat
välja något gott från en lämpligt komponerad meny. Likaså har Jimmy alltid varit till hands med råd, träning och välsorterad shop.
Jag vill här tacka all Rya-personal för
ett mycket fint arbete under året. Utan
dessa insatser hade vi medlemmar inte
haft den behållning av vår golf vi nu

åtnjutit.
Tack också till Driverns redaktör och
hans redaktionsmedarbetare. En klubbtidning är viktig om också ett tungt jobb
ibland. Vi ser alla fram emot B. årgången
av vårt medlemsblad.
Vad kan bli bättre infcir nästa säsong?
Självfallet en massa detaljer men också
några väsentliga saker måste vi ta tag i.
Jag tänker främst på att vi bättre skall
hantera spelordningen då banan har
högst belastning. Beslutet att infcira starter, som också om möjligt bevakar speltakten, blir förhoppningsvis en bra
åtgard.
Skadegörelsen är ett sorgligt kapitel.
Den kostar mycket pengar och ställer till

massor av obehag när någon helt vettlöst
slår sönder inventarier eller på annat sätt

skadar vår egendom. Styrelsen kommer
att gå mycket hårt fram med den som ertappas med dylikt ofog.
Det årsmöte vi nyligen avhållit gav en
något splittrad bild av hurmedlemmarna
ser på Klubbens framtid. Intresset för en
kompletterande 9-håls slinga (med par
36) var emellertid så stort, att finansieringen av en sådan utbyggnad skall
snabbutredas. Styrelsen tar därfcir omgående itu med den uppgiften. Vidare
antog årsmötet styrelsens arbetsplan frir
1988, vilket också betyder att vi beslutat
om vårt nuvarande klubbhus skall renoveras och till vissa delar byggas om.
Under vintern eller tidigt på våren
kommer Klubben att arrangera ett infor-

mationsmöte om banfrågan för att vi
möjligen skall kunna ta beslut vid vårens
årsmöte.
Jag önskar alla Rya-medlemmarna en
bra "väntetid" till nästa säsong med en
God Jul och Ett Gott Nytt Är. Använd

långa mellandagar till motion och träning. Tala genast med Jimmy om lektionstid.
Bästa hälsningar

Per-Erik Persson

SE,KRETERARNOTISE,R
Ranrlösa Open

Uställning

Den ekonomiska utvärderingen av 1987
års tävling är klar. Dryga 100.000 kr tillfördes klubbkassan. Ett stort tack till alla som bidrog till det fina resultatet.
Arbetet med 1988 års tävling har bör-

I samband med "Höstpropagandan" ha-

jat. Klubben genom intendenten Jan Lilja kommer att i egen regi skaffa reklamköpare. Budgeten för tävlingen upptar
kostnader på 488.000 kr. Det är alltså ett
tufft jobb som Jan har, när han besöker

tidigare och nya köpare. Han kommer
att behöva all hjälp han kan få. Har Du
några tips

-

kontakta Jan.

Greenfee-spelare på banan
Antalet gästspelare mot greenfee har i år

varit ca 500 st färre än forra året. Detta
har medfcirt ett inkomstbortfall på ca
50.000 kr.
Antalet gästspelare från våra grannklubbar med frispel har varit drygt 1.000
st i år.

de banpersonalen ordnat en utställning

av maskiner och övrig utrustning som
behövs

för banan. För resp utrustning

hade även anskaffningspriset angetts t ex
en bolltvätt 500 kr, en papperskorg 400
kr, en kratta 60 kr och en greenklippare
140.000 kr. Utställningen stämde verkligen till eftertanke. Det finns alltså anled-

ning for oss alla att vårda vår materiel
och därmed begränsa våra kostnader.

Ändrad kommitt6organisation
Med anledning av den omfattande byggnadsverksamhet som planeras slopas nu-

varande "Klubbkommitt6".

I

stället in-

rättas en särskild "Byggnads- och fastig-

hetskommittö" för att handlägga byggnads- och fastighetsärenden.

Utbildningsfrågor och medlemsvård

kommer att handläggas av en "Utbild-

nings- och medlemskommittd. Fester
beslutas och arrangeras av styrelsen.

Långtidsplanering
av byg gnadsuerksamheten
l0 oktober inlömnat en skrivelse till styrelsen där rubricerad fråga
var en som det kan vara av intresse för
medlemmarna att få del av. Den återges

Jag har den

därför nu i Drivern.

Av Ordförandens artikel i senaste numret av Drivern framgår att klubben förutom den nu inköpta marken för en ev
korthålsbana även har möjlighet att arrendera annan mark. Detta skulle ge
möjligheter till en slinga med par 9. Om
detta kommer att genomfciras torde det

medfcira att klubbens medlemsantal
kommer att utökas. Vårt nuvarande
klubbhus kommer då att bli i minsta laget om det över huvud taget kommer att
räcka till. Med anledning härav anser jag

att innan man beslutar bygga ett nytt
baghus och omändra nuvarande baghus
till shop måste man finna en totallösning

för klubbens byggnadsbehov för lång tid
framöver, kanske 10-20 år.
Ett förslag att utöka klubbhuset kan
vara att omdisponera en del av dammen
norr och öster om klubbhuset. Ur skön-

UTHYRES:
GOLFBUNGALOW I SPANIEN!
På Villamartin, s. om Alicante. Helt ny, fullst. utr., 2 sovrum. Pool, tennis,
nära playa. Kraftigt reduc. greenfee. Gärna långtidshyra.

00934-6571 6596. Kontakt i Sverige: OM'24 18 27.

hetssynpunkt är det beklagligt att fylla
igen den del av dammen som först möter
alla besökare, men som klubbhuset ligger torde det vara enda möjligheten att
kunna bygga till österut. Dammen blir
ändå kvar och den får man njuta av från
klubbhuset och då man går från

1

:

ans tee

till fairway. Av nedanstående skiss framgår vilka möjligheter som finns. Måtten

är ungefärliga. Heldragna linjer anger
klubbhusets och dammens nuvarande

förhållande. anger dammens ev
nya sträckning. - - - anger möjlig utbyggnad av klubbhuset.

Enligt skissen finns det möjligheter att

utöka klubbhusets yta med ca 400 m'.
Shopen disponerar nu ca 25 m'. Baghuset som planerats bli ny shop har en yta
på ca 100 m'. Om man i ett tillbyggt
klubbhus planerar en shop på ca 100 m'
blir det ändå ett tillskott på 300 m2 + nuvarande shops utrymme att disponera

för övrig klubbverksamhet.

Det nuvarande baghuset är ca 10 x 10
m och rymmer 128 bagskåp. Det finns
möjligheter att bygga till det minst 10 m
norrut om tävlingsboden kommer bort.
Baghuset skulle då kunna rymma ca260
bagskåp. Det skulle bli ett bra tillskott
som borde räcka ett bra tag framöver.
Den gamla tegelugnen bör renoveras
om den skall finnas kvar. Den skulle
kunna användas av banpersonalen som
förrådsutrymme för oljor, färger, gödning, bekämpningsmedel och dylikt.
Weste Eriksson

- _.--.-,:

R(lektioner och noteringar
från töv lingsko mmi ttön
Nu nör 1988 sakta smy ger sig nörmare i höstmörkret, ör det naturligt att
blicka framåt mot en ljus vår, samtidigt som eftertankens kranka blekhet infinner sig efter årets tövlingssäsong.
1987 var ett tävlingsår med både gam-

bättre prisbord, buffd vid prisutdelning-

mal skåpmat och fräscha nyheter. Massor med lovord och kritik har framförts,
tyvärr har det ibland gällt samma sak.
Det tråkigaste med årets tävlingar har
varit det låga deltagarantalet i de flesta
tävlingarna. Om det beror på det minst
sagt dåliga vädret eller om det beror på

arna generellt och "attraktivare" tävlingar har framförts bland annat. Detta

annat än dr Pohlmans dåliga inverkan på
vädret vill jag låta vara osagt. Förslag om

har vi till viss del f<irsökt att genomföra,
med blandat resultat. Våra sponsorer
har gjort mycket för våra tävlingar, men
hittills har ingen behövt stryka i anmälningslistorna på grund av fcir många anmälningar.

iag hoppas att vi

Traditioncllt spclades

ska I I ha

4

JÄRN och GÅ-

SATAVLINGEN som säsongsavslutning och innan dess försökte vi spela
PRESIDENT OPEN och HOSTFOURSOME.

Den 17 oktober spelades President
Open i strålande väder. Detta är fcir
klubben en ny tävlingsform, som enligt
min mening tar till vara golfens grundidd att bollen skall spelas på minsta möjliga antal slag mellan två punkter. För att
göra det möjligt att alla skall kunna ställa
upp har vi delat in startfältet i någorlunda jämna handicapklasser. Nackdelen
med denna spelform är att få höghandi-

progrirmenliga tävlingssäsongen GÄSA-

TAVLINGEN genomfördes i inte alltför tokigt väder den 7 och 8 novemtrer
meci tyvärr lite ojämna startfält, nämligen 18 spelare i A-klassen och 63 spelare

i B-klassen Tidigare år har det varit en
bra gräns vid 12-13 men det är kanske
dags att revidera denna uppfattning.
Vad som skett på banan under dessa tävlingar av mera intressant och skrivbart
skick har inte nått tävlingskommitt6n
varför jag överlåter dessa händelser till
historieberättarna på 19:e hålet. Resul-

cappare ställer upp på hösttävlingar var-

taten kan du däremot läsa på annan plats

för den klassen med högst handicap får
för stor spännvidd.
Dagen efter fcirsökte vi genomföra
HOSTFOURSOME, men tyvärr hade
vännen Pohlman skickat ner molnen i

Vad händer nu?

marknivå, varfor tävlingen ställdes in efter några startförsök. Tjockan medförde
att några spelare inte hittade hem till
klubbhuset förrän fram på eftermiddagen.

4 JARN avspelades traditionellt utan

stora sensationer. Detta är en populär
tävling, med alltid någorlunda välbesatta startlistor. Om detta beror på att de
för året sista entusiasterna ser en möjlighet att dra hem några fina priser eller det
bara handlar om att lättjan hos oss golfare lyser fram (man behöver bara bära 4
klubbor och ett par bollar). En fråga som
dök upp, var vilka klubbor som skall
vara tillåtna. Som undertecknad minns
denna tävling har det alltid varit fråga

om tre järnklubbor och putter. Vitsen
med tävlingen är ju att man skall spela
sig runt med tre klubbor för att sedan
putta med den fjärde. Två problem upp-

T.v. ny ordf. iTövlingskommittön (?) ToreJohansson, t.h. gamle ordf. Kjell Olsson.

till nästa års tävling
klargjort svaren på dessa frågor.
Dcn traditionella avslutningen på den

Avslutningstävlingar

står nu. För det första var går gränsen
mellan stålisar och träklubbor och för
det andra vad är en putter. Detta har livligt diskuterats under varje tävling och

i denna publikation.

Den som trodde att Rya GK går i vinteride nu skall jag få att ändra uppfattning.
I samtliga kommitt6er pågår arbete av

olika slag. Vi skall här endast tala om

tävlingskommitt6ns arbete.
I november och december, kallar Skånes Golfforbund och SGT till möte för
att samordna nästa års tävlingssäsong.
Under tiden påbörjas arbetet med att
fastlägga ett tävlingsprogram, vi kontaktar nya och gamla klubbsponsorer ftjr att
om möjligt göra våra klubbtävlingar ännu mer attraktiva. Så småningom, när all

finputsning av programmet är gjord,
framåt februari, skickar vi manuset till
tryckning och i början av april kommer

ett nytt tävlingsprogram hem i brevlå-

dan, så att du kan planera dina tävlingar

under 1988.
Under hela tiden pågår givetvis också
arbetet med Ramlösa Open 1988.
Avslutningsvis vill jag tacka alla som
ställt upp som tävlingsfunktionärer under 1987 och försökt göra våra klubbtävlingar till trevliga aktiviteter på Rya

Golfklubb'

Kje, olsson

RYA GK vs Kevinge GK
24-25 OKTOBER 1987
Lördagen den 24 oktober brakade det
loss igen, den årligen återkommande
Stockholmsmatchen som i år firade 25årsjubileum.
Vem skulle ta hem bucklan i år? Skulle vi behålla den i år igen eller skulle Kevinge lyckas slå Ryalaget, som Percy
Hero lyckats sätta ihop. Våra gäster såg
givetvis helst att den åtråvärda trof6en
skulle få följa med upp till den Kungliga
hufvudstaden, men vi som representerade Rya ansåg nog att oddsen var på vår
sida. Efter 24 möten hade Rya lyckats
kamma hem 15 segrar och Kevinge bara
9,

Klockan 10.fi) skulle första bollen
traska ut på den välkända Rya-banan.
Efter en blygsam uppvärmning på övningsgreenen med många blickar vända
upp mot den allt gråare, ja allt svartare
himlen, gick forsta bollen ut. Med lite
regn duggande ner kunde man bävande
undra vad som komma skulle. Vi behövde inte vänta länge. Snart vräkte regnet
ner. Ett regn som följde oss nästan ronden runt.
Vi spelade foursome på lördagen och

första matchen spelade Palle Dahlman/

Ulf

Jerlebo, Oscar Sundström/Johan
Laurin spelade andra, Christian Lindblad/IJndertecknad tredje och Eva Kruuse/Susanne Sperling spelade givetvis
dam(flick)matchen.
Dagens matcher slutade med två segrar och två förluster för Rya. Palle och
Uffe vann efter en otrolig upphämtning
med 312. Flickorna vann sin match övertygande rned 413. De "svarta fåren" i
gänget Oscar och Johan som råkade förlora med 214 och Christian och jag som

förlorade med ll2. Vi gjorde
8

så

här bara

för att vi inte skulle ha för stort försprång
inför söndagens singel-spel. Stockholmarna skulle ju också ha en chans.
Nämnas bör också att vår rutinerade
coach, Peter Bäckbom, samt Carl-Johan
Kruuse bjöd på kaffe på nian i öööööösregnet. En eloge fcir detta.
Sen var det lunch i restaurangen, något som smakade väldigt gott efter våra
kämpatag ute på banan. Efter lite småprat och skratt begav vi oss hem med våra gäster.

Kvällens begivenheter inleddes med
middag på båtarna. Där bjöds vi på förrätt, varmrätt och dessert. Allt smakade
suveränt gott och stämningen var på
topp. Efter att ha guppat på sundet ett
par timmar bar det nu iväg till ett av stadens diskotek där vi stuffade ända in på
småtimmarna. Kvällen blev lagom sen
och alla sov nog sött några timmar ialla-

fall.
Söndagen blev en strålande golfdag.
Solen sken och banan hade hunnit torka
upp efter den väldigt regniga och blöta
lördagen. Det var återigen start klockan
10.00 och nu var det singel-spel på gång.

Efter den oavgjorda foursomedagen hade vi inget försprång men det skulle nog
reda upp sig till slut. Palle och Uffe gick

i första bollen och Palle råkade snöpligt
nog förlora med 314 medan Uffe lyckades dela sin match.
Oscar och Johan, som gick i andra bollen, vann respektive forlorade sina matcher. Oscar med2ll och Johan med2l3.
I den tredje bollen gick Christian och

jag. Christian förorade med 0/2 medan
jag vann min med 3l2.Eva vann med 8/6
och Susanne förlorade med314.

Fast maten var bra
Det var ett konstigt årsmöte, detvar det.
Alltså, här hade nu Styrelsen arbetat
mycket hårt med kalkyler och framtidsplaner, anlitat experter m m för att lägga
fram några väl underbyggda alternativ.
Som man sen själv föreslog att vi inte
skulle rösta på!

Det ena - en korthålsbana med nio fina par tre hå1, ritade av en av landets
bästa (kanske rent av den bäste) golfarkitekter, Jan Sederholm - ansågs så ointressant att det överhuvudtaget inte var
värt att diskuteras. Det andra väl underbyggda alternativet - en helt ny niohålsslinga, även den ritad av Jan - skulle
medföra så många oberäkneliga följdverkningar i form av att man eventuellt
skulle bli tvungen att utöka medlemsantalet, om vilket årsmötet enligt någon
luddig lagparagraf absolut inte fick yttra
sig (så vitt undertecknad förstod), men i
så fall med resultat att klubbhuset måste
byggas ut, eller rent av flyttas, vilket
dock skulle bli dyrare än till och med för
dyrt, och förresten skulle vi ändå inte vilja det... Förvirrande? Kanske lite. Någon yrkade på bordläggning av frågan
och begärde att en arbetsgrupp skulle
tillsättas som skulle utreda lite mer innan
man satte igång med de ombyggningar
som nu stod på arbetsplanen. Yrkandet

- nog. Fast lite mer utredning om
niohålsslingan skulle det nog bli? En annan menade att ett tungt vägande argument för att bygga niohålsslingan (å 3,05
miljoner + då förstås kostnader för tillbyggnad av klubbhus, baghus och parkering) var att vi då skulle få ett par 5 hål
som skulle vara för långt även för EIiavslogs

ten!!

Jo, någon förvirring förekom

nog,

men så vitt undertecknad fcirstod var den
allmänna meningen, att man ville ha nio

"riktiga" hål till, men inte fler medlemmar och absolut utan några kostnader.
Hm.
Ett helt annat förslag var detta med
Starter, något som gladde inte minst undertecknad, som förordat detta de sista
fem åren. Finansieringen av densamma
var också både intressant och tillfredsställande (dvs gratis). Man intager 50
stycken vintermedlemmar å 850:- i avgift. En försynt fråga: om vi tar in tre tusen istället, blir där ju nästan till en ny
bana. Fast kanske måste bastun byggas
ut?
Innan förvirringen blir total, önskar

undertecknad alla Driverns läsare En
God Jul och Gott Nytt År, samt tackar
for visat intresse.
Red.

Summan av kardemumman blev nu
att Kevinge hade slagit oss med 6,5 mot
5,5. Det var återsamling i klubbrummet

tackade för en trevlig och rolig tävling.
Och därmed var det slut för denna
gången. Rya hade fått stryk på sin hem-

efter rondernas slut och det var dags för
"prisutdelning". Vår coach, Peter Bäckbom, överräckte, med en tår i ögat, den
åtråvärda trof6en till Kevinges lagledare, unge herr Sandelin, som bugade och

mabana. Så nu är det väl bara att bita
ihop och komma igen till nästa år i Stock-

holm.
Htilsningar
Fredrik Engberg

Atlas Mixed Foursome
Atlas Resebyrå sponsrade även i år en
tävling

ll

over
1000 lalm med...
Gardiner, heltäckningsmattor, tapeter, bilfärg,
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

å

Rya, den 619. Som vanligt Four-

some poängbogey, en populär spelform,
som lockat 67 par till start.
En nyhet för året: De två bäst placerade paren skulle gå vidare

till

en regionfi-

nal på just Rya helgen efter.
Ett härligt väder och en bana i toppskick (heders Roland et Co) gjorde att

man kunde vänta sig bra resultat. Det
blev det sannerligen: vad sägs om att 46
av de 67 paren hade 30 p eller mer!?
Bäst för dagen blev:
1. Gun-LisRosberg41 poäng
Lennart Svensson

2. Renate-BerndtGöhle
3. Anita-Bo Sperling

40
38
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Vinnarna i Förgmakarns tillika

12 60 60

3:or i Atlas Mixed Foursome
Bo och Anita Sperling.

38
38

Percy Hero

6.

BarbroWannfors-

38

Stig Sålander

Finalspelet, med representanter från
sex olika klubbar, vanns av Anna o Ebbe

från Bäckavattnet, som fick
ihop snygga 41 p. Ryas spelare kom på
Jansson

2:a plats, Renate o Berndt å 39 p. GunnLis o Lennart blev 5:a med 31 p.

Från tävlingsledningens sida vill vi
framföra ett tack till sponsorerna, som
ställde upp på ett fint sätt. En honnör
även till spelarna som förutom bra spel
också höll tidsprogrammet med god
marginal.

Angelholmsvägen 27

Tel.

4. AnnikaFriberg-Nilsson
- Olle Nilsson
5. Kerstin Lindekrantz -

Så ska

det se ut!
Berty o Hans F

Dametnas

Vintermörkret ör över oss och det återstår
bara att sammanfatta höstens övningar.
Den prestigefyllda matchen mot Båstad
gick av stapeln på Rya der2519 och som
väntat segrade hemmalaget.
Margit Bergengrens hederspris, som
är en slagtävling i en klass, vanns i år av

Judith Areskoug på 73 slag.

I seriegolfen slutade Rya på 9:e plats,
vilket är en god prestation med tanke på

Ny damordf. Lena Jönsson t.v. och den
"gamla" Maret Remmelgas t.h.

Dennya damkommittön.

att vi inte deltog i första omgången.

Vår sista tävling för säsongen, en

greensome, spelades i ljuvligt milt höst-

väder och resultaten var genomgående
bra. Bäst lyckades paret Inger Paulsson
och Lena Zinn, som vann på 40 poäng.

Dagen avslutades med god mat (tyvärr endast två tårtor), prisutdelning och
den alltid lika uppskattade modevisningen, denna gång från Hedbrandhs på Väla och Catch under suverän ledning av
Lena Axelsson. Bland de paranta mannekängerna märktes nyblivna mor- resp

farmödrarna Catarina Hedbrandh och
Brita Strömberg. Grattis!
Irene Kruuse och Maret Remmelgas
avtackades med blommor och sång och

de nya kommitt6ledamöterna Birgitta
Bergsten, Elisabeth Hero och Gunnel
Nymberg hälsades välkomna.
Slutligen vill jag tacka ryadamerna fcir
allt stöd och uppmuntran under mina år
som ordförande och lämnar med förtroende över till Lena Jönsson, som önskas
lycka till med uppgiften!
Maret Remmelgas
12

Vinnaren av Indra Cup Greta Elg i sin typiska täv lingsunifo rm.

l

l

Söta mannekönger.
13

Sven Sperling Story (ouvertYren)
U

r irlrottsbladet 1932 :

di n

dlnlrvt-iplani
dinb'.:hnl

i Hilde.

Sven
han
emeller

pffemm'
-

de

r då givetvis på tennisbanan) nådi Kungens Kanna' Där fick han
e match mot Jotta Söderström, se-

n

dan han själv haft matchboll".

Fi orna

,Hbg
La röd - Bä rslöv -Va I låkra
Sven SperlinS (84) befinner
sig f.n. på sy dliga breddgrader, dör han tillbringar
vintern med daglig golfrunda. Han har "lovat" att
berötta lite mer om sig sjölv
nör han återv önder till Sv eri-

och Rya fram På vårkanten. På bilden till höger ses
de nyförlovade Hilde och

ge

Sven.
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Rya GK:s perconal golf
För första gången i Ryas historia (vad jag
vet) spelades PM GOLF : Personalmästerskap.
Tyvärr var Gun och Jim fcirhindrade
att deltaga (sjukdom resp besök från revisorn var orsak. ) Det var fem friska poj -

för en golfares vardag så räknades resultaten tillsammans.
1987 års PM mästare blev Roland Andersson 39 poäng (grattis) därefter följde Ted Wärmed 33 p. Johny Hansson 28
p, Lars Äke Olsson 27 p (mycket bra
med tanke på hans skada) och Jan Lilja

Roland Andersson, Ted Wärme, Lars
Äke Olsson och Johny Flansson. Det ha-

l7 p.

kar (golfare) som startade. Jan Lilja,
de tydligen slarvats med uppvärmningen

med tanke på första utslagen men efter
hand spelades en njutbar golf. Det var
tråkningar som var ett stort inslag under
spelets gång, dock uppmuntrade de varandra mycket i samband med bunkerslag, duffar och missade puttar. Efter en
härlig dag och med ännu större förståel-

se

Efter den stora huvudtävlingen blev
det puttningstävling - segrare Johny
(särsklass stil).

Mat tillsammans med prisutdelning
avslutade 1987 års PM mästerskap. Alla
de som skänkt priser säger vi tack till.
Undertecknad som fick nöjet att vara
prisutdelare tack for många tips.
Bengt Ohlsson

Orr

ARSMOTET
Mötet blev som vanligt välbesökt. Röstlängden upptog 96 personer. Mötet utsåg Ingemar Wikström att leda dagens
förhandlingar.
De nya stadgarna fr o m 1988 som redovisades i Drivern nr 21198'/ antogs enhälligt.
Trots det stora deltagarantalet blev
"dechargedebatten" mycket kort. Öns-

kemål om vinteraktiviteter

i form av

golffilmer framfördes. Skadegörelsen på
klubben under året diskuterades. Båda
frågorna hänsköts till styrelsen.
Valet av 1988 års styrelse följde helt
valberedningens fcirslag. Nya i styrelsen
blev Lena Jönsson, Tore Johansson och
Weste Eriksson efter Maret Remmelgas, Kjell Olsson resp. Bo Augustsson.
Så kom då kvällens ÄRENOE "Ois-

gruppen skall beakta de framförda synpunkterna och förslagen.
Arsmötet beslöt öka antalet aktiva
spelare i klubben med 50 under för- och
eftersäsongen (jan-april, sept-dec).
Dessa får under öwig del av kalenderåret spela mot full greenfee. Medelstillskottet från dessa medlemmar skall användas att hålla en starter under högsäsongen maj-augusti.

Efter votering godkände

årsmötet
överväldigande maj oritet styrelsens
förslag till arbetsplan för 1988 och däri
redovisade investeringar. Även styrelsens fcirslag till medlemsavgifter och inkomst- och utgiftstat fastställdes.
Det var alltså många och för klubb och
medlemmar viktiga frågor med stor ekumenisk räckvidd som avhandlades under
m ed

bens ekonomichef,

Alf Rodman, redogjorde för de olika alternativen. De

årsmötet. Ingemar lotsade emellertid
fram besluten mellan de föreningstekniska blindskären på ett förtjänstfullt

hängde naturligt samman med ekonomi-

sätt.

position av nya markområden". Klub-

och investeringsfrågorna. Klubbordföranden föredrog en skrivelse från Nils
Pålsson, vari denna krävde ytterligare
utredning av de ekonomiska konsekvenserna av det

i kallelsen presenterade al-

ternativ 3-9-hålsslingan par 36. Ett tjugotal medlemmar yttrade sig i debatten.
För att inte festmiddagen skulle bli fest-

Trots att årsmötet försenade middagen mer än en timme bjöd hotell Horizont mycket god mat. Stämningen gick i
tak och när Sjunnes sedan spelade upp
blev det fullt på dansgolvet och alla verkade trivas. Synd om Dig som inte var
med, men nästa år, då...
Sekr.

frukost dagen efter måste "streck" tillgnpas.

Bland fcirslagen kan nämnas frågan
om framtida antal medlemmar i klubben, bordläggningen, tillstyrkan till styrelsens förslag (1A), träningsmöjligheter för pitchning enligt alternativ 3,
markbyte samt extra inforrnationsmöte i
frågan. Klubbordf. meddelade-. att sty-

Intendenten, Jan Lilja, mottager sitt viilförtjiinta pris (17 p.) av Bengt Ohlsson.
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relsen återtog sitt förslag 1A. Ärsmötet
beslöt att frågan skall ytterligare utredas
och styrelsen fick i uppdrag att utse en

särskild arbetsgrupp härfor. Arbets-

Disposition av
nya markområden
fun dering ar
efter årsmöte s dis kus sionen
P e r s o n li ga

Efter flera års diskussioner med markägaren och avsättning av medel till en
markinköpsfond har vi nu kunnat friköpa marken på hålen 6 och 15 samt vid
maskingaragen. Vi fick även markområden öster om hål 6 och norr om nedfarts17

vägen. Det väsentliga var emellertid, att

vi nu äger all mark för

banan utom

greenerna hål 1 och 17, 18 tee samt hela
hål 2. Detta senare markområde har en
annan ägare, som nu inte är beredd att
sälja. Vårt arrende på denna mark gäller
emellertid till år 2010, så det är ju ingen

överhängande fara. Tillfredsställelsen
var stor med det uppnådda delresultatet.
Styrelsen hade nu att ta ställning till
användningen av markområdena utanför banan. Under 1987 har de använts
som jordbruksmark. De torde även i
fortsättningen kunna användas så.
Vår maskinpark är värdefull. Återanskaffningsvärdet kan beräknas till 2 d 3
miljoner kr och det är utomordentligt
viktigt att den vårdas väl. Vår greenkeeper Roland har maskinteknisk utbildning och borgar fcir bästa möjliga
skötsel. Vi måste emellertid se till, att
vår banpersonal får möjlighet att arbeta
rationellt både i verkstad och på bana.
Nuvarande lokaliteter är otillräckliga
och nybyggnad planeras. De olika lokalerna bör ligga nära varann fcir att undvika onödiga spilltider. Därvid försvinner
troligen träningsmöjligheten vid "chiphålen". Där kan idag max 3 personer träna samtidigt, men oftast bara 2. Sommartid är det också mycket svårt att
komma till där. Man bör därför satsa på

motsvarande träningsmöjlighet men
med större utrymme. Detta skall utredas, men nog vore det bra, om man kan
hålla sig på vår egen mark - kanske flytta
hela övningsfältet?
Så utbyggnad med en 9-hålsslinga par
36. Spola den! Låt oss i stället satsa på att
inom ramen för våra resurser förbättra
den vi har och om möjligt försköna den.

Behåll den mysiga atmosfären runt
klubbhuset som både medlemmar och
gäster uppskattar så mycket. Alla banor
måste inte vara mästerskapsbanor. Det
räcker med Wasatorp.

Karl-EvertWahlström
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Årsmötets punkt 9 "Disposition av nya markområden."
Det flummiga underlag styrelsen skickat
ut till medlemmar med kallelsen till årsmötet gav förväntningar om en intressant debatt. Hur gick det då?
Jo, då det blev tur att behandla frågan

framträdde styrelsen representant Alf
och förklarade att den av styrelsen föreslagna och av årsmötesdeltagarna fastställda föredragningslistan inte skulle
följas utan nu skulle punkterna 9-l2behandlas samtidigt. Sedan presenterade
han med hjälp av diabilder, overhead,
tabeller och staplar mycket som få kunde
hänga med på. Ekonomiskt underlag
framlades över mycket vackra färgbilder
från Ramlösa Open och då var det nog
färgbilderna som tilldrog sig de närvarandes största intresse. Skickligt av Alf

att ytterligare öka förvirringen. I övrigt
föreslog han bl a att den övningsdel som
ligger vid maskingaraget skulle flyttas

till

det nyinköpta markområdet öster om
hål 6. I nästa andedrag skulle just där an-

tingen läggas en korthålsbana eller två
nya ersättningshål för nuvarande 17 och
18 som skulle ingå i den nya 9-hålsslingan.

I denna stil fortsatte det. Till sist lämnades ordet fritt och då blev det tyst. De
flesta hade tydligen bara kvar de vackra
färgbilderna på näthinnan. Men då dök

vår ordförande Per Erik upp och föredrog ett brev som vår ordinarie årsmötesordförande Nils Pålsson skrivit då han
var förhindrad att närvara. Sammanfattningsvis klargjorde Nils att styrelsen fdreslog investeringar på över 6 miljoner
kr inom de närmaste åren. Nils föreslog
slutligen att en arbetsgrupp skulle tillsättas och genomarbeta förslaget om ny 9hålsslinga och investeringar i fastigheter
och maskiner. Detta resulterade i applåder och nu tände det till. All den oreda
som styrelsen lyckats sprida resulterade i
många osakliga men en del även sakliga

"När vår Herre skapade världen
gjorde han Irland till golfbana"
Har man köpt ett Hole-in-one Travel Card (kostar 150:- och göller I
år) och sen lyckas göra hole-in-one, får man åka med Hole-in-one
Travel Club till slutspel på lrland. Gratis. Det hade, lyckades och fick
jag. Tack vare ett "slumpaskott" på 6:an.
Vi var omkring

50

stycken, varav 28 styc-

ken prickskyttar och resten tillhörande
den s k idrottens svans, som flög ut från
Kastrup med Air Lingus till Dublin, där
vi bytte till något enklare, som det heter,
dvs ett litet inrikesplan som for rakt upp
i luften, en bit framåt och sen rakt ner i
Cork (med betoning pä rakt ner). Härifrån transporterades vi per bussar genom det irländska landskapet, vilket var
betydligt mindre grönt än sitt rykte, men
å andra sidan avsevärt mer kuperat än
åtminstone jag hade väntat, till Killarney, huvudstad i Irlands sydligaste hörn,
Kerry.
Vi inkvarterades på olika guest-house
och jag hade turen att dels bli hoplottad
(eller hur det nu gått till) med - som det
skulle visa sig - hela sällskapets enter-

tainer nummer 1, en galen dalmas som vi
kan kalla Janne (eftersom han hette så,
men vill vara anonym), dels bli placerad
på det guest-house som låg mest centralt, det vill säga på gångavstånd till begivenheterna.

Killarney, ja, en liten stad på omkring
9.000 invånare, men tryck, det kan jag
lova. På kvällarna gatorna fulla (liksom
en del av innevånarna) av folk, tjo och
tjim. Och flera mycket bra krogar.

Själva utnämnde vi Gaby's till favoritställe. I skyltfönstret fanns ett jätteakvarium i vilket olika läckerheter var till beskådande. Husets special, laxpat6, var

en förrätt som man inte kunde klaga
mycket på, och om man sen tvingade i sig
en utpekad grillad hummer med något
lagom rekommenderat, svalt vitt vin så
var i allmänhet den kvällen räddad, rent
kulinariskt sett.
Också helt i strid med sitt rykte stod

icke regnet, utan fast mer solen som
spön i backen. Den fullkomligt blagade
ner. Värmen var närmast medelhavsk.
Iförda T-shirt och tjocka lager sololja
spelade vi i tre dagar på Killarney Golf
and Fishing Club, en anrättning som jag

verkligen kan rekommendera. De två
18-håls-banorna är lika fantastiska båda.

Den ena som heter Mahony's Point är
kanske något lättare än sin kollega, Killeen Course, men i skönhet är de likvärdiga, belägna intill Lough Leane i vars
blanka vattenyta Irlands högsta berg
Macgillycuddy's Reeks speglar sig i fonden. Och, mina vänner, bara detta ord,
smaka på det, Macgillycuddy, kittlar det
inte lite på tungan? Många är de golfberömdheter som prisat Killarneys skönhet och allra mest besjunget är Mahony's
Points 18:e , ett par 3 hå1, på ena sidan
kantat av manshöga Rhododendronbuskar, andra sidan med Lough Leanes vågor skvalpande i greenkanten. I maj lär
här vara så vackert, att man nästan inte
kan spela här.
Jag talade lite med Caddiemastern, en
glad och mysig fyr, som bl a berättade,
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att dom var 10 anställda som varje dag
först krattade samtliga bunkrar, borstade alla greener innan de sen klipptes och
sen klippte alla fairways. Varje dag på

året, "even Christmas Day", försäkrade
han. När jag pratade med honom, var
han just i färd med att ansa kanterna på
ett meterdjupt dike som löpte fram ungefär undra meter utmed fairway.
Arrangörerna hade ordnad det mycket bra med transporter till och från golfklubben och väl var det, fcir här var det
folk som var ute för att spela golfoch här
var det inte snack om nån semester, inte.
Upp ll2 6-6 varje morgon, tidig frukost
pä panget (jag älskar ceras sausage, det
är en korv som man så att säga har glädje
av hela dan - särskilt i en hoppig buss),
iväg till klubben, 18 hål tävling och sen
18 hål "fri åkning", då man kunde spela
med dom man verkligen ville spela med.
Janne och jag var ett oslagbart lag i den
fria åkningen och utklassade allt motstånd. Med Jannes tillslag (han hade lagt
bandystraffar förr) och mina taktiska
dispositioner, plus vårt stora psykologiska övertag, firade vi triumfer över intendenter från Karlstad (som ändå hade 6,
men haft 1), advokater från Västerås och

mycket annat löst folk. Det var härliga
tider!
Det var härliga tider i tre dagar. Sen
dög det inte med T-shirt längre och solol-

jan fick bytas ut mot något vattenavstötande. Sydväst och paraply var en lämp-

lig klädsel, fast paraplyerna blåste sönder

-

eller ut i Atlanten. På Ballybunion

GC upplever man Atlantens närhet på
ett helt markant sätt. Man får den helt
enkelt över sig. Åtminstone känns det
så. Och ändå, efter två dagars spel på
denna klubb i ösregn, åska och halv
storm (en man som var nån sorts kontrollant på banan och som stod där och
skulade under ett skjul, sa till mig, "this
is'nt golf, it's punishment") längtar man
tillbaka! Varför? Ja, Ballybunion är ju
20

Tee hål 4 Killech Course.

världsberömd och varför den är det, förstår man, när man spelat den. Tyvärr går

den inte att beskriva. Den ligger där i
gattet, the Mouth of Shannon, oskyddad
för Det Stora Havets nycker och man tittar utåt, skärper blicken, som försöker
man att se ända till Amerika på andra sidan. Sand-dyner, sand-dyner och sanddyner. Blixtsnabba greener, ondulerade
av Satan själv, skulle man tro.
Redan på första tee på the Old Course
får man en liten vink om vad som komma
ska. Här gäller det att hålla till vänster,
om man inte vill inleda sin rond på Kyrkogården. Jag tänkte på min vän Jiirgen,
när jag stod där och siktade. Han hade
varnat mig. För Guds skull, ingen slice,
bad jag. Men Vår Herre lägger sig inte i
vår golf . Egentligen skulle man skicka en
liten blomma till en Pinnacle 4, begravd
till höger om ettans fairway, alldeles in-

till ett stort

svart kors, som stod lite

snett...
Efter första ronden med fjorton inspelade poäng och nästan lika många förlorade bollar, var man fast besluten att
återuppta bowlingen. Efter en god och
närande lunch i det trevliga klubbhuset
(vilket för övrigt alltid var fullt av glada
och stimmande människor) var man ju
på det igen. En eftermiddagsrond med
29 poäng stärkte moralen (och kassan).

I:a

tee

Ballybunion. Kyrkogården till höger.

Så visst, dagen efter bar det iväg igen.
är
ändå värre, sa dom som varit där förr.
Antagligen för att uppmuntra oss. Men

Till Ballybunion, New Course. Den

nu var man varnad. Trodde man. Den
var värrel Har ni sett dom där tavlorna
som finns med otroliga fantasihål under

vattenfall, över djupa raviner och med
greener på klipphyllor högt upp i luften?
Det är inga fantasihål! Det är Ballybunion! New Course! Vi uppmätte fairwaybredder på upp till 8 yards (: ung 7,5
meter). Fairways slingrade sig fram mellan kullarna som en rännil i en kullerstensgata. Vi stod på tee på hål nummer
12. Vilket håll ska vi spela på, var finns

green? undrade vi. Ser ni inte flaggan,
fnyste dom som varit med, och pekade
över en djup ravin och upp mot en lodrätt bergvägg på andra sidan. Jo, verkligen, såg man inte toppen av en flagga

just ovanför bergskrönet. Hur kommer
man dit? Sikta på flaggan! Häletvar 224
meter uppfcir. Snacka om folksport!
Vi spelade en fyrboll-bästboll. Vårt
lag, Gösta Gigolo från Jönköping, Bruno-Brano från Motala, Janne och jag, ett
starkt lag på papperet, gjorde ingen succ6. Gösta och Bruno var inte bra nog
För att plocka poäng för Janne och mig
också. Jag tror aldrig att jag spelat så lite
under en runda, jag räknades aldrig, så

att säga. Inte Janne heller. På fem hål i
rad slog han 5 slag sammanlagt. Drivarna. Det var inte lönt att leta efter dom.
Vi vågade inte heller, eftersom vi inte
hade någon syrgasutrustning med oss.
Janne och jag gick i mål boll-lösa.
Men ändå, vad man längtar tillbaka!
Kanske för att hämnas. Eller för att man
blivit så förnedrad, så hånad. Vänta bara, Ballybunion, vi kommer kanske tillbaka!

Sista dagen innan hemresan, vilken
skulle anträdas i Shannon, skulle vi bo i

Limerick och på vägen från Killarney
svängde vi ut mot kusten, mot Barrow,
där Tralee GC ligger. Designad av ingen
mindre än Arnold Palmer. Vägen dit var

slingrig och backig och precis en buss
bred. De gamla stenbroarna såg ganska
bräckliga ut, trots att de väl bara var några hundra år gamla. De höll i alla fall.
Landskapet var ganska ödsligt, ganska
likt de skottska hedarna, men när vi kom
ut till kusten blev vyerna desto mer imponerande med sina enorma ebbtomma
stränder.
Golfbanan var kanske en liten besvi-

kelse konditionsmässigt. Fairways var
ganska trasiga och greenerna långt ifrån
Ryas kvalitet. Lay outen var desto mer
fascinerande. Här blanserade hålen på

kanten

till Atlanten

med branta klipp21
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17l10 President OPen
A-klassen
1. Ulf Jerlebo
2. Jan Sandberg
3. Per-Ola Dahlman

4. UlfJagaeus
5. LarsOlsson
6. Björn Flinck
B-klassen

1. Lennart Svensson
2. KarelMatejka
3. llmarRemmelgas
4. Kjell Olsson
5. AndersEngström
6. FredrikEngberg
C-klassen
Maret Remmelgas

1.

2. lngvarJönsson
3. Berndt Göhle
4. Curt Linander
5. NilsWahrolen
6. Bertil Dillner

RYAGK

71

2. LarsThorsson
3. StefaqStandar
4. BörjeAkesson
5. Lars-Erik Lindell
6. Helgi Remmelgas

Ballybunion
väggar rätt ner i havet. Tyvärr fick vi spe-

la nästan hela rundan i irländskt väder,
stormbyar och plötsliga störtregn. Man
blev våt.
Den mycket enkla inkvarteringen i Limerick hemma hos någon som av prishyllan att döma varit näst intill världsmästare i biljard bjöd tyvärr inte på någ-

ra möjligheter att torka våta kläder, så
det var bara att trycka ihop paltorna i
resväskan och hade vi inte checkat in i
grupp, hade man nog åkt på övervikt.
Efter en behaglig flygtur per jumbojet
från Shannon till Dublin fortsatte vi till

Resultatbörsen
6/9 Atlas mixed foursome

1. LennartSvensson

Rosberg
2. RenateGöhle
BerndtGöhle
3. AnitaSperling
Bo Sperling
4. Lars-Olle Nilsson
Annika Friberg-Nilsson
5. PercyHero
Gunn-Lis

Kerstin Lindekrantz
6. BarbroWannfors
Stig

Salander

RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

RYAGK

RYAGK 38
RYA GK

RYAGK
ÖGK

Irland.

22

AH

3/10 HöstproPaganda
1. Astrid Jönsson/Anders Eliasson

2.

3.
4.
5.

40

RYAGK 39
RYAGK
RYAGK 38

Köpenhamn, där jag själv hade turen att
komma på Stockholmsexpressen direkt
till Helsingborg. Hustrun lyste med ögonen, övertygad om att den tunga resväskan var full av dyrbara presenter. Men
det var den inte, jag hade ju bara varit på

41

Greta Elg/Hans Fröberg
Lennart Svensson/Anders Olsson
Stefan Standar/Bengt Bengtsson
Birgit Näckberg/Lars Olsson

38

.

Börje

Äkesson

RYA GK

2. JoakimGudmundsson VtoGK

RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

75

5.

RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

76
84
84
84

77
78
79

RYAGK 84
RYAGK 86
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

82
85

RYAGK

94

86
86
92

D-klassen

1. Alf Maesel

1

RYAGK 72

RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

93
95
96
97

103
104
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debattinlägg och tiden rann iväg. Nåväl
till sist blev det en tyst minut då årsmötesordföranden och sekreteraren lutade
samman sina huvuden och hade en liten
intern överläggning. Vad klubbades då
efter detta? Jo om jag uppfattade det rätt
1. Ovningsdelen vid maskinstationen
skall styrelsen f<jr 25.000 kr försöka

i anslutning till drivingrangen, även om det enligt Alf blir
svårt att förhandla om markbyte, då
bonden vill ha möjlighet att hämta
tång. Enligt inlägg av Rolf som har
stuga vid 17. green har han inte hämflytta upp

tat tång de senaste 28 åren.

2. En arbetsgrupp skall tillsättas

fcir teknisk och ekonomisk utredning angå-

ende en ny 9-hålsslinga.

3. Per-OlaDahlman
4. Karl-Axel Sundberg

AndersCervin
6. RolfChristman

RYAGK
RYAGK

72
72
73

73

RYAGK 74
RYAGK

74

Gupvinnare
Färgmakarna
1. Anita o Bo Sperling
2. Greta o Curt Elg
3. Gunnel o Sune Nymberg
3. Ulla o Bertil Bertilsson
Frigoscania Cup
1. Lennart Svensson
2. Christer Wåhlstedt

3. HansThorson
3. Lars-Olof Sandström
Larema Cup
1. Max Granander
2. Joachim Hero
3. Dick Palm6r
3. Lennart Svensson

3. Beslöts att styrelsen fick fritt fram for
sina föreslagn a fastighetsinvestering-

ar.
Styrelsen hade bedömt att årsmötes-

förhandlingarna skulle ta

I ll2 timme

och när punkten9-I2 avhandlats hade2
ll2 timme gått. Styrelsens missbedömning av tiden var följaktligen c:a70 o/".
Må vi hoppas att de inte får samma höga
felprocent i sina föreslagna investeringar. Hur maten smakade efter den långa
förseningen vet jag inte men det blev
kanske sammanslagen middag-nattamat.
Kära läsare, om du fortfarande hänger
med tro inte att detta är ett kåseri, nej
det är en sann berättelse om livet kring
Rya Golfklubb. Lycka till kära styrelse.
" En observant."
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