Vi bygger gator, vägar, flygfält - och även golfbanor. Vi har byggt
ut Vasatorp, och för närvarande bygger vi S:t Arild golfbana.
Som entreprenör åt Ake Persson har vi med våra duktiga maskinister från Lomma varit med och byggt ut golfbanomai bland annat
Lindö, Bäckavattnet, Lindome, Landskrona, Särö och Linköping.
Det samarbetet fördjupas framöver för att vi ska kunna erbjuda
våra kunder kompletta anläggningar, inklusive design och projektering.

OsKANsKA
Vägavdelningen i Skåne :
Björn Andersson, 040-14 49 50. Olle Pettersson, 042-15 12 60. Åke Persso n, 0418-264 22.
Ll!nqber!s Trycken AB, K ppån 1988-57
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Per-Erik Persson

Vilken golfvinter! Det råder full aktivitet på vår bana under helgerna.
Fairways dr mjuka och helt gröna. De tillfälliga greenerna (vintergreenerna) är bra. Vädret ör spelvänligt utan kyla och blåst alltså, spelet
går vidare.
också i framtiden men då med "öppet visir". Endast då får vi en konstruktiv de-

Eskimåer

Det fina vintervädret bidrog till att

vi

batt.

fick många spelare i den nya medlemskategorin vinterspelare - eller eskimåer
som intendenten kallar dem. 73 ansökningar kom in till de 50 platserna. Det är
glädjande att Rya är en alternativ bana

grovskissat och blir klart i slutet av februari. Ekonomichefen arbetar med

också under lågsäsong.

bokslutet (det ekonomiska utfallet för

Kommentarer till årsmötet

1987 ser ut att bli hyggligt) och fastighetskommittdn planerar just nu för ombyggnader och reparationer. Damernas

Jag har fått mottaga några kritiska kommentarer till den anonyma artikel som
var införd i senaste numret av Drivern.
De flesta menar, att det är ett fegt på-

hopp att i en klubbtidning inte skriva
namn under en artikel där man raljerar
över ideellt arbete gjort av andra klubbmedlemmar

i

bästa syfte. Kassörens

framställning vid årsmötct, som vanligtvis applåderas, var tillrättalagd också frir
i ekonomiska frågor mindre receptiva
medlemmar. Det missuppfattades av en
av dem (den anonyme) liksom Alf Rodmans skämt om tånghämtning. Det var
beklagligt.
Låt oss vädra känslor om klubblivet
och synpunkter på styrelsens arbete

Arbetet inför säsongen

är

i full gång. Tävlingsprogrammet

är

omklädningsrum t ex skall renoveras.
Vi går mot en ny fin säsong på Rya.
Banan har förutsättningar att bli ännu
bättre än i fjol om inte vintern kommer
för häftigt med stark kyla och snö och is
under en längre period under mars och

april.
Den utrcdning av banan och byggnader som årsmötet påkallade är igång. Tyvärr tar det nog något längre tid än be-

räknat, varför cn eventucll ny 9-hålsslinga blir fördriijd 1 år. Det kan dock
vara klokt att låta beslut av den här karaktären få tid att mogna.
Lycka till med förberedelser inför
I9BB års Rya-scisong!

Damemas
Nå, John Pohlman, vad säger du? Blir
det lågtrycken som styr vårt golfande i
sommar eller kan vi se fram emot spel i
sol och värme? Kan vi kanske äntligen
hänga in våra Rukkaställ och ta på oss
våra naftalindoftande shorts i stället?
Hisnande tanke!
Är man arrangör i Sommarsverige
måste man vara begåvad med en stor
portion optimism och vad den beträffar
kan vi i damkommittdn mäta oss med de
flesta. Vi har nu gjort upp ett program
som innehåller en blandning av tävlingsspel och trivsam samvaro, vilket vi hoppas ska passa de flesta smakriktningar,
så att alla ska få utbyte av sin golf och ha
trevligt tillsammans ute på vår fina bana.
Vi vill här passa på att tacka vår förre

för att
hon lämnat över en så välskött sektion
till oss som nu ska ta vid. Förutom unordförande Maret Remmelgas

dertecknad består damkommittön

av

Christina Wikström som övertagit sekre-

terarsysslan, Gun-Britt Månsson som
sköter vår ekonomi, Anita Lindberg
som tar hand om match- och lagtävlingar, Brigitta Bergsten och Elisabeth Hero
ansvarar för Seriegolfen och Gunnel
Nymberg tar sig an våra nybörjare. Birgitta, Elisabeth och Gunnel är nya kom-

mittdmedlemmar och

vi

önskar dem

varmt välkomna.

Säsongsstart den 12 april

Vi

ser alltså fram emot säsongstarten

den 12 april kl 14.00 med information
och modevisning av Argus Fashion. Vi
hoppas också att våren har kommit så
4

långt att vi ska kunna spela årets första
damtävling på en nyputsad bana. Efter
modevisningen är alla nybörjare och nya
medlemmar välkomna till en presentation av damverksamheten.
Regelträffas behöver vi alla! Och under Christina Rodmans rutinerade ledning blir det både roligt och lärorikt. Vi
är därför glada över att även i år kunna

inbjuda gamla och nya medlemmar till
nyttig regelgenomgång samt kaffe med
dopp måndagen den 9 maj kl 19.00. Välkomna!
:

Seriegolf den Z-maj
Seriegolfen börjar i är den24 maj på Vasatorps GK. Anmälningslistor för alla
spelomgångarna kommer att sättas upp i
damrummet vid säsongstarten, och vi
hoppas i år på ett livligt deltagande.
Tänk på att det är en förmån att få åka
iväg till andra banor och under trivsamma förhållanden få spela helt gratis. Så
passa på att anmäla er, de först antecknade får åka!
Vid Skånes Golfförbunds höstmöte
för damer visade det sig att intresset för
en Oldgirlserie for damer från 50 år var
stort i många klubbar, och det beslutades därför att på prov genomföra två
spelomgångar i år. Tävlingsformen är
slagtävling, open i en klass med tre deltagare från varje klubb, varav två scorer
räknas. Speldagar blir den 10 juni i Bosjökloster samt den 6 september i Torekov. Högsta tillåtna handicap är 30.

Annies Cup tillbaka
Ny för året, eller ska vi säga återuppstån-

den, är Annies Cup, nu som slagtävling

för damer fyllda 55 år. Det är en vacker
jubileumspokal i silver som Annie Börjesson generöst donerat som vandringspris och efter tre vinster (som ej behöver
vara i följd) blir man lycklig ägare till pokalen.

Argus Fashion Cup
Argus Fashion Cup kommer i år att spelas samma dag som finalronden av Max
Boss Cup fclr herrar, alltså söndagen den
3 juli. På så sätt blir inte banan låst för
oss damer en hel helg under bästa spel-

tid, utan vi får i stället en

gemensam

"modedag" för både damer och herrar.
Tävlingsformen är slagtävling i två klasser. Reservera den dagen till en trevlig
tävling med prisbord skänkt av Argus
Fashion.
Stora Damdagen den 12 juli
Traditionen med Stora Damdagen som

t;:i;,:.ir::":.'';:'.''.i':...

"

:"

uppstod under jubileumsåret 1985 är ju
redan fast etablerad och mycket populär. Fullt hus kan vi alltså räkna med den
12 jllt, med singel- och lagtävling, lunch
och middag och framför allt stämningen
i topp!
Vi försöker också hitta ett trevligt utflyktsmål, dit vi kan styra kosan med
buss och klubbor andra tisdagen i augusti för en heldag tillsammans. Vi återkommer med närmare detaljer kring
detta i kommande nummer av Drivern.
Våra matchtävlingar löper naturligtvis
vidare: Poängj akten med handicapgräns
- 30 som spelas perioden maj-sept samt
Indras Cup med handicapgräns -36 som
spelas i juni-sept. Anmälningslistor
kommer att finnas uppsatta före säsongstarten.

Detta och mycket annat innehåller
programmet för 1988, som vi hoppas ni
snart ska ha i er hand. Väl mött till en ny
golfsäsong!

Lena Jönsson
5
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Svalöf AB har en lantbruksrörelse samt en trädgårdsrörelse under namnet
Hammenhögs. Verksamheter inom företaget är växtlörädling, utsädesproduktion och marknadsföring av stråsäd, oljeväxter, foderväxter, potatis,
gräsfrö, köksväxtfrö och blomsterfrö samt kemiska analyser.
Omsättningen för 1987 beräknas till 360 mkr och ca 550 personer arbetar
inom företaget.
Svalöl AB är aktiva internationellt och finns representerade i ett 30-tal länder.

Svalöf

Thore

Vår golfbana ligger grön och inbjudande
med vintergreener som är suberba, varför det vore frestande att starta tävlandet
redan i februari.
Tävlin gsprogrammet siktar emellertid
mot start med vårputs veckan efter påsk.
Programmet i övrigt följer mönstret från
föregående år med en del undantag.
På sponsorsidan har Boreus dragit sig
tillbaka men i gengäld sponsras Rya Wide Open av Lion Ferry. Volvo Cup kommer tillbaka i ny tappning, Volvo - SAS
Cup 100.
Max Boss-tävlingen kombineras med
Argus Fashion Cup, varvid damerna
spelar endast på söndagen.
Frigoscandia Cup kommer i år att spelas som slagtävling med 18 hål på lördagen och 36 hål på söndagen.
För våra medlemmar med klubbhandicap 37-54 har vi lagt in två tävlingar
över t håI, en i april och en i augusti. Före start får deltagarna en kort genomgång av "hur man uppträder på banan".

Johansson

ny ordf i
tövlingskommittön

Bland de traditionella tävlingarna gär
båda mixedtävlingarna SFL och Atlas i

augusti medan

"proffstävlingarna"

Omegaslaget och Ramlösa Open går i

mal.
Fullständi gt tävlingsprogram kommer
ut i slutet av mars.
Låt oss tillsammans göra tävlingsgolfen roligare.
Vi ses på vårputsen

Företagsgolf
19/5 Färghusgolf
2/6 SE-banken

2518J&W
2919 Juristgolf

Frispel under 1988
Overenskommelse har träffats med Landskrona, Mölle, Söderåsen och Vasatorp, om ett frispel per klubb helgfri måndag-fredag mellan den l/4 och 3l/12,
med undantag av juni och juli. Dessutom får vi ett frispel på Landskrona och

Mölle under vecka2I (Ramlösa Open) och då även lördag och söndag. Samma
villkor för Mölle och Landskrona på vår bana vecka 28 resp. v. 30.
Officiell hcp krtivs för frispel, samt hcp-kort ska uppvisas och stiimplas.

Rya Gl$ SuRpoileftlub[

Helsirgborgs ledande
arkoffsettryckeri för
avancera d e A-frårgstrycksaker

Dragning 15 september 1987

100:-

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

trEEtrEtrOI
Box 605 251.06 FIELSINGBORG TEL042-1276
BESOKSADRESS : LANDSKRONAVÄGEN 23

n

Ett samspelt lag...

...av internationell klass
ALLTID STEGFT FöRE
- MOT MALET

92. GretaElg
129. LenaNor6n

222. Brittfukesson
202. Torsten Ragnartz

85. Bolundgren
91. PerGylling

74. OlleNilsson
98. Rial
75. VivecaHoff

Dragning 15 november 1987
100:- Nr. 125. Gun-BrittMånsson
100:153. ChristerEksten
50:21. ChristerAxelsson

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

68. BoZinn
104. Ingrid Moberg

89. AnneGrant
227. BeftyFröberg

12. OlleLindgren
32. LennartSvensson
208. ÅkeAndersson

Dragning 15 oktober 1987

100:- Nr.102.

100:50:50:25:25:25:25.25:25:100:100:-

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

MikaelFriberg

112. SiwHenckel
189. SvenBacke
57. Lars Jellnor

95. Rial
133. Ewaliljenström
237 . Lennart Kristiansson
130. BoAugustsson
127. OlofArvidsson
205. Eva-KristinaJönsson
Dragning 15 december 1987
Nr. 202. Torsten Ragnartz

25. BoLundgren
58. Elsie Bengtsson
176. MartinEvertsson
180. Joakim Boltenstern

85. BoLundgren
69. BengtBuhre
92. GretaBlg
218. SylviSternheden
216. LillJönsson

Dragning 15 januari 1988

100:100:-

50:50:25:25:.-

25:25:25:25.ASG AB
DIVISION SVERIGE/EUROPA
HELSINGBORG Tel: 042-17 75 OO

Nr. 102. MikaelFriberg

Nr. 205. Eva-KristinaJönsson

41. SuneSvensson
210. ArnePalm6r

95. Rial
91. PerGylling
15. Bengt Ohlsson
111. MonicaDahlgren

25. BoLundgren
36. FolkeMiiller
182. Karl-OttoTolstoy

Vinsterna utbetalas via postgiro

Iuniorkommittön

lnomhuslektioner
i Raus Planterings skola
månd. 17-21
tisd. 17-21
onsd. 17-21
sönd. g-17

V.g. ring fimmy Grant
Tel. 18 20 94

f)en traditionella
vårputsen
Nu gäller det att visa att förra årets intresse-nedgång bara var en tillfällighetStäll upp mangrannt, räfsa, plocka pin-

nar, måla och städa, så vifår en fin bana
även detta år. Det är ju för oss själva vi
arbetar, tänk på det!

Söndagen
10 april spelar lördagens "banputsare"

Klassikern på Rya
Banputsargolf

Dags igen!
Våren 1988

Spelform:
Scramble,
18 håt.

Lördagen
den 9 april kl 08.00
Anmälningslista
uppsättes den 14 mars

Välkommen!
11

Vintern 1988
Parkeringsplatsen ligger fortfarande in-

höljd

i

det grå morgondunklet, när vi

kommer nerför backen. Men vi kan öndå

skymta bilarna. Många bilar. Lördagen
den 16 januari.

- Blå går forst, förkunnar Lottmästaren, sen röda, vita, gula, sist gröna. Lottmästarens ord är lag. Ingen protesterar.
Klart för start.
Det är lite mutter om de provisoriska
greenarna. Ingen vet, varför de ordinarie är stängda. På grannklubbarna har
man öppet. Ar det för det är enklare? Eller for att man förstör? Varför blir det inte forstört på andra banor? Och varfor
blev greenerna inte förstörda förr i tiden? Det finns några som varit med så
länge på Rya att de minns.
Nåja, i sanningen namn ska erkännas,

"Morgongänget", som under sommarhalvåret smyger ut ganska anonymt vid
sjusnåret, tvingas nu invänta det första
gryningsljuset innan det är dags för forsta bollen omkring halv nio. Men innan
dess är det högtidlig lottning i omklädningsrummet. Förste ordinarie Lottmästare är Kurt Palm6r och skulle inte han
infinna sig, övergår denna hedersvärda
syssla till förste vice Lottmästare, Arne
Olehov. På Lottmästaren ankommer att
höja hatten. Ja, hatten med lottkulorna.
Idag finns förste ordinare lottmästaren
på plats. Han får gå och hämta fler kulor.
Deltagarantalet denna vintermorgon är
nitton (19) ! Fem olika färger behövs, tre
kulor av en, fyra av fyra. 1 treboll och 4

grund av sina framgångar i "Morgongänget" blivit internt sänkt till 14. Han
får idag 72 (l). Yad sägs annars om resul-

fyrbollar.

tatlistan: Etta Hans Ohlsson 67 (puttade

Stämningen på tee är hjärtlig. Många
av killarna spelar varje lördag- och söndag-morgon. Aven i ösregn. Vädret är

mycken otur), följd av Leif Alfredsson
på 69. Sen kom en på 71 och därefter två

oväsentligt. Stommen i "Morgongänget" är omkring 25 stycken, som dyker
upp med jämna mellanrum. Normala
startantalet ligger kring 14-15. Idag är
det rekord!
Man lunkar omkring på tee, väntar på
sin tid, småpsykar lite, bara på skoj . En
går runt och vill ha bett. Ska vi ha en tia?
Har du och jag som vanligt? Ska du och
jag också ha en tia?....Vad är det med
honom? undrar en annan. har han fått
pensionen? Allmänt skratt.
Gängen har formerat sig, betten är
uppgjorda.
12

Lottmtistare
Kurt Palmör
höjer hatten

att de provisoriska var fina, nyklippta
och helt acceptabla att putta på. Vi har
spelat på greener uppåt landet som inte
var bättre mitt i sommaren.
Men banan blir för lätt. I min boll går
Bengt som har 20 i hcp, men som på

enligt egen uppgift dåligt och

hade

pä 72. Inga dålig grejor. (OBS inga
skänkta puttar).

Efter en skön dusch sitter man och
snackar en stund i klubbrummet, gör
upp sina bett och korar dagens segrare.
- Vi ses samma tid i morgon, pojkar!
Då är det söndag och då är det alltid poängbogey. Vem vinner då? Blir det
Ohlsson igen månne?

AH
(sporadisk
morgondeltagare)

Glädje och sorg
vinnare och

förlorare
13

Ladies and gentlemen

Ettw
ilultan...
räknas onftsil!

22130

-

25022 Helsingborg

- SPECIALISTEN

-

PÅ

första tävlingen för året samt preliminärt

obekant för oss RYA-medlemmar av litet äldre datum. För den oinitierade kan
vi avslöja att den står för rubriken enl
ovan. Den dölier vår speciella sammanslutning inom RYA GK av medlemmar i
åldern 55 år och däröver som under säsongerna sedan våren 1984 njutit av att
idka vår egen helt fristående golfverksamhet. Initiativtagare var Bengt Ar-

oppna.

vidsson och avsikten var och är att samla
de litet äldre medlemmarna i en mer ho-

Gör ingen kostsam miss.
Kontakta oss när du går i
etikett och dekaltan kar.

Box

Pseudonymen L & G är kanske inte helt

mogen atmosfär

Snredtryck
Florettgatan 19 - Tel.042115 1060
srÄt-vnÄrrANDE -

till

ädel tävlan under
enkla och trevliga former och framfor
allt utan att känna sig adressad. Tävlingarna planeras i år som tidigare att hållas
helgfria fredagar med start kl 10.00 vad

gäller RYA-banan. Andra tider kan
komma ifråga vid tävlingar på andra ba-

nor. Tidpunkt och förutsättningar för

tävlingsprogram kommer att meddelas
via anslag på informationstavlan i klubbhuset. Vi hoppas på start i börj an av april
ev kanske ännu tidigare så håll ögonen

I stort sett rör sig vår "säsong" om c:a
20 veckor per år möjligen litet längre beroende av värdret.
Årets L & G-styrelse är: tävlingsleda-

re K Elg, styrelseledamöter Lillan Abramson och Weste Eriksson, suppleanter Astrid Höckne och Greta Elg.
De som uppnått "stadgad" ålder och
hittills inte deltagit är välkomna att kontakta oss i styrelsen för ytterliqare upplysningar om vår verksamhet. At övriga
står vi självfallet också gärna till tjänst
med att räta ut ev frågetecken.
K Elg, tövlingsledare, tel 22 13 38

Lennart Järnum AB

-

att såväl hydraulik sorn elinstallationer
llverkas i en välutrustad mekanisk verker och ombyggnader av industrianläggnrngar.

ITK Luftteknik

Så nära rostfritt man ksn komma
men tiU betYdligt lögre Pris
Vi varmförzinkar smått som storl till industrin byggnadssmide, stallinredning,
fartygsdetaljer, m m upp till 10 m längder.^
ViätaOt"åOe oss i Landskrona för 4O är sedan med Sydsverige som arbetsfält men även till Utlandet förzinkar vi'

T4

ningskontor i sävä
sprii-dda runt om i v
anläggningar för r
Thailand, för att ta
Ljungs smide ing
törsJobb

tet

som legoii

1980. Företaget har försälj-

har företaget tio agenter utljön, gfu att_företagets filteropa, USA, Venezuela och i
L
1975 i företagsgruppen. Företaget sysslar med såväl underleveran-

entreprenadarbeten. Tillverkning av stålbyggnader är en specialis sin ungdom och relativa litenhet,
verka en ny typ av rangerbromsar.

att företagsgruppen har en kunnig
elsingborg år ett intressant område
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Min Pinnacle 4
harfått söllskap på Ballybunion! !
De som till öventyrs läst min lilla utsvävning om lrland i förra numret av Drivern, kanske minns, att jag har en Pinnacle 4 begravd på Kyrkogården vid BalIybunion. Helt oavsiktligt. Hör är en som ör begravd dör helt avsiktligt. Saxat ur
Svenska Dagbladet:
Martin McDermott ölskade golf . Så mycket att han nu vilar för gott på Killakenny-kyrkogården på lrland. Enligt hans sista önskan flögs hans döda kropp
över från USA och begravdes så nära första utslagsplatsen på golfbanan Ballybunion som möjligt.
Golfklubbens sekreterare är inte ett dugg förvånad: " Det är sådant som amerikaner gör. De vörderar vår golfbana mycket högt och kommer tillbaka år efter
år. Den hör mannen kom tillbaka föt gott".

Dick Palm6r
klubbmästare 1987
Fjolårets klubbmästerskap utkämpades

juli under mycket svåra väderleksförhållanden med blåst och regn.
När alla blöta spelare kommit in stod
Dick, nyligen fyllda 17 år, som segrare.
Detta var för många en överraskning,
även om Dick tidigare visat framfötterna
sista helgen i

bl

a

genom att vinna Skåne Open i

Landskrona. Dick bor i Rydebäck men
tillbringar f n ett år på High School i
USA. Där har Dick också haft framgångar i golfgenom seger i en turnering.
där Dick avslutade med en eagle för
vinst.

FRIGOSGANDIA
Varför ör
greenerna stängda?
Denna fråga har ställts på annan plats i
Drivern och vi skall naturligtvis informera våra kära medlemmar och frågeställa-

re.

LIVSMEDELSIMPORTOREN
förser livsmedelsindustrin i Skandinavien med råvarorfrån hela världen samt importerar kött.
Den totala omsättningen 1987 inkl. agenturaflärer uppgick till ca
100 miljoner.
Av företagets 5 anställda är 3 st mycket aktiva medlemmar i Rya
GK. AWP assisterar också Rya som sponsorer i olika sammanhang
t ex hål 4.

T6

För det första, så växer inte gräset när
temperaturen ligger under 8' C i medeltemperatur. Detta gör att vi inte kan underhålla greenerna under denna årstid
och slitaget skulle skada greenerna.
Greenerna är också luftade sent i höstas. Skulle vi börja gå på greenerna så
blir jorden packad och vi får då vattenansamlingar som kan frysa till is. Resultatet av detta har vi sett ifjol. Vissa av
greenerna har vi dikat ut för att få en bra
avrinning om det skulle komma mycket
vatten. Detta gäller de greener som är
ojämna.

Till sist vill vi påpeka, att våra vintergreener för närvarande är mycket fina.
Men, skriker då vän av ordning, varför
har andra banor sina greener öppna?
Det finns två anledningar.
1) De har andra markförutsättningar.
2) De har inte samma målsättning som
vi på hur bra banan skall vara under spelsasong.

Vi vill också påpeka att både banpersonal och bankommittd arbetar i medlemmarnas intresse för att ni skall kunna
spela golf på en perfekt bana under sommarhalvåret.
Hälsningar

Björn Flinck
Banchef
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Resultatbörsen

Rya GK
Stig Svensson

STARTER
Är Du intresserad att arbeta som
starter på nya under tiden majaugusti.

Tag kontakt med Jan Lilja tel.
2210 82 för närmare upplys-

19/9 Triangelträffen Klass A
MGK
1 Gustavsson,Anders
RYA GK
2 Svensson, Stig
LaGK
3 Nilsson, Richard
4 Wittboldt. Johan
RYA
MGK
5 Möllerstedt, Åke
RYA GK
6 Jerlebo, Ulf

ning.

72
73

73
74
75

JohanWiftboldt

t.t

Ulf Jerlebo
Mia Ståhl
Sune Svensson

75
75

Maret Remmelgas
2019
1

2

4
69
74
76
78
79

Anders Gustavsson

ÄkeMöllerstedt

Kansliets

Sven Folkesson

Sture Jagdus
Johnny Andersson
Olof Södergren

öppettider
Februari
Mars
1-10 April
11-30 April

ti-to
ti-to
må-fre
må-fre
må-fre
lö-sö

t0-12
r0-12
8-1,2

9-15

8-r7
8-15

80

456

Landskrona GK
Richard Nilsson

73
75

PederAlberoth
Fredrik Leonardsson
Rolf Nilsson
Olof Holstein
Bengt Olsson

5
6

Triangelträffen Klass

Holmqvist, Carl
lärnum, lnga
Akesson, Börje
Kockum, Lars
Christman, Roll
Hansson, Anki

80
458

OFFSET _ REPRO _ FOTOSATTNING

MGK

40
39

75
76
78
80
80

463

38
37

LaGK
Dario Koslowic
Lars Jgnsson

36

74
76
77

Matti Sopanen
Lennaft Hansson

31
31

Lagtävling Resultat:

28
28
28
1

Landskrona GK
Sten-Ove Svegin
Henrik Svedberg
Gerhard Mansfield
Philip Nilsson
Orjan Svedberg
Ann-Marie Lundqvist

1. RyaGK
2. MölleGK
3. LaGK

82 poäng

Lars Kockum
Lars Kockum
Rolf Christman

3 Tävlingar

42

3. GunnarSarnuelsson
4. Mats Berg
Gill Pagden
Ulf Andersson
Anders Lindskog

40
39
38
38

7/11 Gåsatävling A

27
83 poäng

l

231 poäng
2619

Triangelträffen Klass B

2
3
4
5

Fredrixon, Lars
Wrang, Lars
Hultbom, Klas-Göran
Lindborg, Anders
Johansson, Thore

f)

Elg, Curt

1

1.352

- Bästa resultat
sammanlagt

1. LarsHybom
2. ToreJohansson

37
35

Helgi Remmelgas

1.329
1.349

Triangelträffen

35
34
30
29
28

BörjeAkesson

79
79
80
465

Lars Hydbom

36 poäng

Ariki Hansson
Mala Sahisten
Hans Lidholm
Bengt Lillebladh
Pippi Brod6n
Anders Lidholm

lnga Jflrnum

l8

42

MölleGK

Rya GK
Carl Holmqvist

Rååvägen 37-39, Råå
Box 16034, 25O 16 Helsingborg
Tel 042-26 25 35

GK
GK
GK
GK
GK

74

lngemar Larsson
Rolf Juhlin
Hans Malmqvist
Fritz Engelman
Erling Hansson

G

1

pingvinpresstab

MölleGK
Gil Pagden

Björn Akerlund

76
77
77

75
75

RYA
RYA
RYA
RYA
RYA

71

73
73
73

Thore Johansso-n
Curt Elg

445

3

MölleGK

Maj

69

K-G Hultbonr
Anders Lindboro

72

RYA GK
RYA GK

70

RYAGK

71

RYA GK
RYA GK
RYA GK

73
73
73

Ström,Arne

2 Eliasson, Anders
3 Svensson, Sven-Börje
4 Jerlebo, Ulf
5 Härner, Arne
6 Brydolf, Stig

LaGK 706879 217
RYA 767073 220
RYA 807275 227

Mölle 73 74 82 229
Mölle 767974
RYA 807178
RYA 827473

RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK
RYAGK

40
37
36
36
36
34

GK
GK
GK
GK
PPGK

39
39
38

71

RyaGK
Lars Fredrixon

70

LarsWrano

71

8/11 Gåsatävling B

1

Elg, Curt

2 Engström, Elsie
3 Johansson,Thore
4 Cervin,Anders
5 Freiwald, Vide
6 Bertilsson, Jan-Erik
7 Persson, Bertil

RYA
RYA
RYA
RYA

RYAGK
RYA GK

37

36
36
36

19

r-!JEl
GOLFKLU BB
HELSINGBORG

ÄsTE

RYA

MEDLE}.I

NU HAR DU CHANSEN ATT ERHÅLLA.

3

ST GREEN FEE BILJETTER

DETTA ERHÄLLER DU

I

PRIS OM DU LÅTER DITT FÖRETAG/

ELLER DIN ARBETSGIVARE/ELLER NÅGON DU

KÄNNER

TECKNA AVTAL MED OSS
ANNONSER

lA 5/ I

FYRA

NIJM},IER

AV VÅR IIEDLEMSTTDNING

:==:==:==:==:==:==l
ALLT DETTA FöR ENDAST

I.8OO:--

/OBS FöR FYRA

en golfbanor. Vi har byggt

vi S:t Arild golfbana.
vi med våra duktiga maskigolfbanorna i bland annat

Det samarbetet frirdjupas fra
våra kunder komplctta anläggninga

DITT SVAR MED ANNONSUTDRAG SKALL
RYA GOLFKLUBB

uda

i.g.

OSKAtrtst(A
Vägavdelnurgen i Skåne:
Bjtirn Andersson, 040-1449-50. Olle Pettersson, 042-151260. Åke persson, 041g-26422.

PL 5500
255 90 Helsingborg

rönn osN 15

MARS 1988.

IAR DU FRÄGOR RING KANSLIET

SANDAS

TILL

ANNONSER

