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Ordföranden
har ordet
Så har säsongen på Rya öntligen börjat
igen. Låt oss hoppas på en lång och
mycket fin golfstisong 1988.

Jag

terna ser på våra tankegångar om att
ändra respektive bygga ut golfbanan.

och årets tävlingsprogram. De är alla
viktiga handlingar för en "störningsfri"
spelsäsong. Glöm inte att fdra ditt hcp-

Vår handlingsfrihet är beskuren och den
diskussion som fördes för några år sedan
om golfbanans belägenhet kan lätt bli
aktuell igen.

förutsätter att alla har varit på kansliet
och hämtat ut hcp-kort, medlemskort

Telefon
042-18 5660

LARE,NdA
o
N/L\LE,RT AN
042-18 5660
YIUÅTAR

PÅrÖNTROENDE

Försök att göra dig ledig for att vara
med på klubbens s k vårårsmöte. Flera
ärenden av mycket viktig natur kommer
då att tas upp. Bland annat kommer styrelsen att informera om hur myndighe-

kort ordentligt. Det är faktiskt så att golfen blir roligare då.
Innan du kör ut på Rya så titta alltid i
tävlingsprogrammet, så att du inte överraskas av ett startförbud.
Låt oss under 1988 fcirsöka spela fulla
bollar, d v s 4-bollar för att därmed öka
kapaciteten på banan men också för att
lära känna varandra och öka gemenskapen i klubben.
Presentera dig gärna i kansliet. Vi har

ny

personal, som uppskattar

att

så

snabbt som möjligt få lära känna alla
medlemmarna. Har du presenterat dig
så är det också mycket lättare för kanslipersonalen att hålla kontakt med dig för
att lämna meddelanden m m.

Kansliets öppettider
Maj , juni, juli, augusti

Må-fre: 8-17
Lö-sö, helgdag: 8-15

Råå Museiförening har startat

en

kampanj för att bevara den gamla tegelugnen som ligger inorn klubbens område. Vi bör uppskatta det initiativet, eftersom tegelugnen är ett trevligt inslag i
"ryabilden". Det är min uppfattning att
klubben bör stödja Råå Museiförening i
dess strävan.

Förutsättningarna är mycket goda for
att vi skall få en väldigt fin golfbana i år.
Vi har också ett gediget tävlingsprogram
och festligheterna kring Ramlösa Open
blir omfattande. Jag hoppas också att
Ditt eget spel och Ditt deltagande i klubbens aktiviteter skall ge Dig just det utbYte som Du förväntar

?::Trt:u"it::;r"

Företagsgolf
515 Rotary
816 Handelsbanken

l0l6

Frigoscandia

18/8 Thom6s
219 Frigoscandia
1519 Sponsorgolf

Annie BörjessonKlubbens GrandOldLady
Annie Börjesson har i år varit medlem i Klubben i 50 år. Hon började att spela
tillsammans med sin make Allan niir Rya Golfklubb bestod av en 9-hålsbana
på Örby ängar.
Samtidigt som golfen betytt mycket för
Annie har också Annie och Allan Börjesson betytt mycket för Rya Golfklubb.
Allan var ordförande i klubben under
flera år och Annie var länge klubbens le-

singborg, Landskrona och Angelholm.
Kursen var mycket populär och medlemsantalet på Rya steg genast, troligen till

över 100.

Annie har en stor prissamling från
golftävlingar men fcjr oss andra är hennes samling av golftidskrifter och tidningsklipp värdefull och mycket intressant. Under klubbens jubileum 1984 fick
jubileumsskriftens redaktörer stor hjälp
från Annies klippsamling. Även hennes
samling av matriklar och skrifter från
klubbens 10-års- och 25-års-jubilder är
av stort värde idag.

Annie har också satt upp priser för
damgolfen på Rya. Under 9 år spelades
om den första Annies Cup innan Maret

dande tävlingsspelare.

Remmelgas tog hem den for alltid.
Fr o m i år har emellertid Annie Börjesson satt upp ett nytt pris så tävlingen går

Det var Allan, som fanns i Helsing-

borg, som fick Annie att i unga år överge
sin älskade häst i Kristianstad för att ägna sig åt golf på Rya i stället fcir ridning.
Att Annie verkligen blev entusiastisk
golfare framgår av att hon sedermera under längre eller kortare perioder var

vidare.

medlem i (förutom Rya) Viken, Mölle,

Rya så frågar han efter Annie.
Annie är fortfarande aktiv och spelar
tidigt på våren. Strax fcire min intervju i
mitten av mars hade Annie avverkat 18
hål och dessutom "några" 9-hålsrundor
ett par dagar tidigare.
Ladies & Gentlemen på fredagar lig-

ger Annie nära hjärtat och hon missar
ogärna en sådan tävling.
Annie är alltid intresserad av vad som
händer på klubben och följer alla stora
tävlingar som t ex Ramlösa Open. Hon
är "tävlingsmänniska" och trivs i den

miljön.

50 år som medlem i en golfklubb är en
lång tid. Annie har troligen därmed nu
det äldsta medlemsskapet i klubben av

Förutom att rida i unga år åkte Annie

ännu aktiva spelare.

också slalom. Hade inte ett benbrott vid
en tävling i Gstaad (enligt Annie en liten
lokal tävling, inte alls världscupen) kom-

många år framöver!

mit emellan skulle Sverige, eller åtminstone Skåne, genom Annie fått en skid-

Båstad, Tylösand samt också i Rungsted
och Helsingör. "Det var ju så billigt på
den tiden" förklarar Annie.

Annie har mycket att berätta från sitt
golfliv. Gärna återkommer hon till sitt
spel i Gambia med Tumba. Tumba
minns det också, for vid varje besök på

Lycka till Annie, med spelet 1988 och
Per Erik Persson

stjärna också.

Annie spelade 8 (eller var det 10?)
landskamper för Sverige i golf. Hennes
finalspel på Hovås midsommardagen
1948 med Nancy Runfelt har beskrivits i

bl a Svensk Golf. Annie förlorade

på

36:e, men hade chansen då Nancy Run-

felt försökte det omcijliga "att med

en

mashie-niblick gå över en stymie". Dagens unga golfare måste nog be Annie
förklara den finessen.
Annie vann under sin karriär många
stora tävlingar, t ex Helsingörs Oppna

för damer och blev självfallet

många
gånger Ryas klubbmästarinna, första
gången redan 1941. Varför finns förre-

sten inte detta med på tavlan i klubbrummet, undrar Annie. Herrmästarna
håller man ju reda på även från "gamla

tiden".
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Annie "på den tiden det begav sig"

Annies framgångar inom damgolfen
ledde

till att hon

1953 fick golfens första

Elitmärke i Helsingborg.
1942blldades damgolfen på Rya. Naturligtvis var Annie initiativtagaren. Ovriga tillskyndare var Gunvor Ohlsson,

Lillie Friberg, Maj Guggenheimer och
Hjördis Stenport - alla kända helsing-

borgsprofiler.
Golfen skulle breddas och populariseras under Annies första golfår. Sålunda
arrangerade Annie tillsammans med vår
"gamle" pro Bertil Ahlström en sex dagars "golfkurs för husmödrar" från Hel-

Ramlösa Open 1988

Anders Lindborg (Press)

Ryas medlemmar äger mot uppvisande
av medlemskort fritt inträde till tävling-

Carl-Johan Kruuse (resultat-9:an)
Lena Jönsson (biljettförsäljning)
Weste Eriksson (parkering)
Tord Bergsten (Resultat och sekretariat, Pro Am)

en.

Du som har tänkt komma och titta på
tävlingen och är bilburen, var vänlig utnyttja parkeringarna Krokahus (Rydebäck) och Orby.
Parkeringarna på Rya är avsedda för

Sune Nymberg (start-målgång)

Thore Johansson (Pro-Am)
samt undertecknad.

Du som hjälper till mer än 2 timmar

spelare, funktionärer, sponsorer och

får kaffe och bulle.

press.

Du som hjälper till mer än 4 timmar
får lunch.
Den 14i8 spelar vi funktonärsgolf.

För att kunna genomföra en SGT-tävling krävs många funktionärer, därför:
Anmäl dig till någon av nedanstående
funktionärer.

Damernas

säsongen, för

med en upp-

ubbor

*

put-

bana. Ovan-

ligt många flinka händer hade rensat

Oldgirlserie, med presentation av och

till de aktuella banorna.
Det är bara att välja ut sin favorit och anteckna sig! Och skulle man inte vara i
toppform just den dagen så gör det inte
så mycket, det är 3 av 4 scorör som räknas, resp 2 av 3 för Oldgirls. Huvusaken
vägbeskrivning

är att så många

ret begå årets första damtävling och några spelade också med ett för årstiden
mycket gott resultat. Kan det vara vin-

terträningen som ger utdelning? Efter
tävlingen hade desto fler dameisamlats

och
grän
mod

brumme
avnjuta
h få tips

ngsions

och

sommarens trender av Margareta Wene_
hed,- som själv presenteråde plaggen.

Mycket populärt!

Vi kan också glädja oss åt ett märkbart

uppfräschat damrum med kakel och tex-

tilier i nya, vackra färger, låt oss nu vårda det väI. Och tack, Lillan Abramson

för din fina insats!
Nu hoppas vi att vårsolen ska locka ut
många damer till våra tisdagstävlingar
och att vi ska få en riktigt bra iasong t'illsammans. Ta vara på alla fina möjlighe_
ter som gives till spel och trivsam sam_
varo, hemma och på andra banor. Ännu

och
också Nationell
att åka ut

en chans

Studera
stora ut-

bud, våra egna den 14-15 juni inte att
förglömma - förnämliga tillfällen att

träffa damer från andra klubbar!
Prisutdelning för säsongens första del
sker som vanligt samma dag som vi täv-

lar om Electas vandringspris, den 26 juli,
reseryera en extra stund den eftermiddagen.
Så

vill jag berätta att vi hittat ett trev-

ligt utflyktsmål för vår

sommarutfärd
i. Men målet...ja,
ning då vi ses den
ättes i god tid före
semestrarna med uppgifter om tid för avfärd, pris m m.

kryss i almanackan!

Ha en skön golfsommar'
ena Jönsson
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Margareta Wenched från Argus confrancier.

Rappofl l6n styrclsen och
inlil årsmötet

Styrelsen har under lång tid arbetat med

3. Nytt bevattningssystem
I arbetsplanen för 1989-92 finns nytt be-

olika markfrågor. Efter lösning av en
mängd delfrågor som krävt mycket tid
och arbete av framförallt ekonomiche-

vattningssystem upptaget. Under årsmötet i november diskuterades en höjning av reversbeloppen för att finansiera

fen synes nu lagfart kunna erhållas för all
den mark som klubben äger, d v s hela

detta.
Styrelsen föreslår nu, att kostnaderna
för ny- och ombyggnad flyttas till 1989,
enär det för närvarande råder stor osäkerhet om och när byggnadslov kan beviljas och investeringen och finansieringen endast skall omfatta bevattningsanläggningen. Kostnaden för den jrya anläggningen är 950.000 kronor. Ar 1989
skall även maskiner inköpas för 220.000

1. Markfrågorna

banan utom bandelen längst norrut.
Markägaren där har meddelat, att han
icke vill sälja detta markområde. Vi har

nÄrl rÄnc
GER MER IIo rön
GOLF

där arrendeavtal till är 2010. Beslutet
från årsmötet om utredning av 9-hålsslingan har också utretts på olika sätt.

Markägaren har nu medelat, att han icke
är villig att arrendera ut detta markområde för golfändamåI. Vid sammanträde
04-11 beslöt styrelsen atrlägga ned detta
projekt tillsvidare. I sammanhanget kan
meddelas, att frågan om "sjöhålen" aktualiserats i Länsstyrelsens yttrande till
Stadsbyggnadskontoret 1988-03-L4, där
det bl a står "det finns starka allmänna
intressen som inte är förenliga med områdets användning för golfuerksamhet
och en tänkt utvidgning av golfbanan.
Länsstyrelsen anser att de nu aktuella
frågorna avseende markreglering och
byggande bör prövas i en detaljplan där

de olika intressena för området

kronor.
Genom att använda 700.000 kronor av
de fonderade medlen tillsammans med

den

budgeterade avskrivningen om

300.000 kronor återstår ett kapitalbeho'/
av 170.000 kronor for 1989. Denna summa bör kunna täckas genom besparingar

och ökade intäkter. Vi kan därigenom
flytta fram beslutet om hur byggnaderna
skall finansieras till den tidpunkt, då
byggnadslov beviljats.
17

Frågan diskuteras på årsmötet 88-05under p.12.

vägs

samman".

Frågan skall diskuteras på årsmötet
88-05-17 under p.11.

2. Byggnation

Länsstyrelsens ovanstående yttrande
lämnas som svar på remiss om klubbens
begäran om byggnadslov för ny- och ombyggnader. Vi kan alltså nu skrinnlägga
dessa planer tillsvidare.

4. Tegelugnen

I pressen

har på senare tid förekommit

ett nymornat intresse för tegelugnen på
hål 16. Sedan 1985 har styrelsen arbetat
med att få till stånd en renovering av
ugnen. Med hänsyn till kostnaderna för
renoveringen - nu beräknat till 150.000
kronor-200.fi)0 kronor - anser styrelsen, att klubben icke ensam kan svara

Köp ett vårdträd annars
får dtr en snyting!
Nej , så dramatiskt är det inte. Men nj får
hemskt gärna köpa ett eller flera vårdträd privat eller till ert foretag.
Vad är då vårdträd? Jo, det är ett sätt
för oss att komplettera vårt trädbestånd
och få en finare och säkrare bana. Den
eller de som köper vårdträd kommer att
få sitt namn uppsatt på en skylt. Priset
for ett vårdträd är 350:- inkl skylt. Träden är två till tre meter höga och har en
omkrets på 5-15 cm. Ni kan välja mellan
björk, lind, ask, lönn, pil, ek eller fruktträd.
Vi har en skiss utarbetad med forslag
på var träden ska placeras, men naturligtvis får ni komma med egna förslag.
Detta är ett strålande tillfälle, att göra
sig "odödlig" på Rya. Därför, tag kontakt med undertecknad eller greenkeepern, Roland Andersson, för vidare

Reklamskylt i korridor
Ett bra sätt att låta Ditt f<iretag synas på
Rya Gk är att köpa en reklamskylt som
monteras i korridoren. Priset är 1.750:-

-

intresserad? Kontakta kansliet.

Hole in one priser
Glädjande kan vi konstatera att till dags
dato har vi tre sponsorer tlll Hole in one
pris. Pä hål nr 2 skänker Hotel Horisont
en golfweekend på valfritt Reso Hotell i
Sverige för 2 personer inkl. logi, frukost
och greenfee. På hål nr 4 skänker ÄWP

Livsmedelsimportören livsmedel för
1.000:-. På hål nr 6 skänker Indra AB
matdelikatesser till ett värde av 1.000:-.
Detta gäller i någon av Rya GK utlysta

golftävlingar.
Vi har plats till fler företag som vill
skänka Hole in one priser.

information.

Rya-spel&re!
Bankommittdn hälsar er alla välkomna
till en ny säsong med fin golf på "Sveriges bästa bana" . Ja, det epitetet kommer
vi snart att kunna bruka på fullt allvar.
Med ny bevattningsanläggning och
med den satsning på maskinsidan, som
klubben nu gör under en längre period,
kan jag inte se annat än, vi inom tre år
verkligen har Sveriges bästa golfbana.
Dock måste vi som spelar också ta vårt
ansvar.

- Vi måste lära oss att söka vårt nedslagsmärke på green och laga det. Det
tar 15 sekunder och det har vi tid till.
- Kratta inte bara bunkern mot er, utan
dra krattan fram och tillbaka så att sanden ligger jämnt.
- Lägg tillbaka torv på fairway och
trampa till.

-

Gå inte mellan green och bunker

-

Använd de belagda vägarna.

med vagn.
Jovisst, säger ni, allt detta är ju självklaft. Tyvärr är det inte så. Mellan 30
och 50% av alla som spelar lagar inte sina nedslagsmärken på green. Gör det så
slipper du kanske att putta på ditt eget
märke eller ha bollen liggande i ditt gamla hål på fairway.
Jag vill också påpeka att det är förbjudet att flytta på teekulorna. Detta sköter

banpersonalen och tävlingskommittdn.
Kraven som ställs på oss spelare är egentligen inte stora. Så därför, skärpervi oss!
Lycka till med bra spel!

Björn Flinck
Banchef

Björn Flink

Ny personal på kansliet
fdr detta, utan vänt sig till olika instanser
på länsstyrelse och kommun för att få
hjälp. Styrelsen har anslagit 25.000 kronor som klubbens bidrag till en totalrenovenng.

6. Medlemssituationen

Vi har för

närvarande ca 80 personer

som står i kö fcjr medlemskap.

Inga-Lill bor

7. Snabbare spel på banan

För att öka tillgängligheten av banan,
5. Trädplantering
Ingen kan undgå att se att det skett en
omfattande trädplantering på banan. Ett
100-tal träd har planterats på olika håI.
Dessa har inköpts av klubben och några
har även bekostats av enskilda medlem-

mar. IJtan tvekan forskönar dessa träd
banan. Det finns emellertid plats för fler
träd. Du har kanske några lOOJappar
disponibla till ett eller flera egna vårdträd. Tala med intendenten eller Björn
Flinck!!
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Gun Jurås har slutat och nyanställda är

Inga-Lill Jönsson och Ingrid Linddn.

måste vi alla hjälpas åt, att spela snabbare, släppa igenom och i övrigt iaktta golfetiketten för att därmed även öka trivseln på klubben och banan.
E. Tidsbeställning

Styrelsen har beslutat, att vid tidsbeställ-

ning kl. 8 skall telefonsamtal besvaras,
så att telefonbeställningar kommer in
som varannan personligt köande vid an-

roP'

sekreteraren

i

Glumslöv och spelar

golf i Landskrona GK. Hon har hcp 26.
Fritiden tillbringar hon tillsammans med
familjen, man och två söner på golfbanan.

Ingrid är sedan länge medlem på Rya
och har hcp 25. Familjen och sportaktiviteter är något av det hon ägnar sig åt på
sin fritid.
Både Inga-Lill och Ingrid har en 65"/"
tjänst. Det är två mycket golfkunniga
damer som Ni kommer att träffa på kansliet.
11

lnför Ramilösa Open
Ramlösa har en gammal tradition som

sponsor i olika sammanhang. Ramlösa
var bl a den första sponsorn av moderna

olympiska spel - genom att de första
olympiska spelen i modern tappning
hölls på Ramlösa, redan 1836. Ett flertal
grenar genomfördes under samlingsnamnet "de olympiska spelen i Ramlösa". Som minne från den tiden finns fort-

l

arbetskraften

I

singborgs kommun och Nordvästra Skåne måste slåss med övriga Sverige om
den då befintliga arbetskraften. I det lä-

get måste totalbilden av samhället vara

munens politiker, så att de förstår värdet
och nyttan av att satsa på fritidsaktivite-

ter. Det är av största vikt för Helsingborgs kommun att våra kommunpolitiker ändrar sin grundinställning om stöd
till idrott och kultur. I annat fall kommer
kommunen på lång sikt få stora problem. Vi kan inte bara leva på läget vid
Sundet och närheten till Danmark fcir att
få människor att flytta hit.
I en framtid spelar föreningar som
Rya Golfklubb och alla andra idrottsföreningar en viktig roll. Vi är glada över
att vi får vara med och arbeta tillsammans med engagerade människor, som
dels finner en glädje i att arbeta med
golfsporten och dels känner att det egna
engagemanget är det enda som hjälper
till att långsiktigt utveckla vår gemen-

vetvis ingenting att göra med dagens
Roland Bengtsson, verkstöllande direktör i AB Ramlösa Hälsobrunn.

Ryas sida fanns stora ambitioner att göra

ett proffsigt jobb och med det som

bas

jobbar vi nu vidare. Det är betydligt lättare att vara sponsor, när man arbetar
med en organisation eller förening som
har en positiv inställning till sponsorerna. Därfor är vi på Ramlösa övertygade
om att vi tillsammans med Rya Golfklubb har lagt grunden till något mycket
fint och värdefullt för framtiden.
Jag vill också beskriva lite om skälen

samma sociala miljö.

Lena Kristensson projektledare Jör Ramlösa Open från AB Ramlösa Hälsobrunns sida.

Vi från

Ramlösa ser nu fram emot

1988-års Ramlösa Open med stor tillförsikt. Och kommer att göra allt som står i
vår makt för att stödja och engagera oss
i en tävling, som på sikt kommer att hjäl-

pa

till att föra

mer

fram Helsingborg ännu

i rampljuset,

och samtidigt öka in-

tresset för golfsporten i hela vår region.

Väl mött på Rya under

oPen!

Ramlösa

Robnd Bengtsson

till varför Ramlösa är med

framöver.

som sponsor
på det lokala planet. Vi har som en del i

Förra årets arrangemang med Rya
Golfklubb lärde oss väldigt mycket. Jag
tror att det var en oerhört nyttig erfarenhet, både för Rya Golfklubb och för

vår totala sponsorfilosofi, att försöka
hjälpa till med att bygga upp "mjukvaran" i den sociala biten för människor
som bor i vår kommun. Vi har idag inga

Ramlösa att få arbeta tillsammans och
lära känna varandra och varandras organisationer. Vi fick bl a erfara att det från

problem med att få tag på nya medarbe-
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begränsad och Hel-

positiv. Av det skälet arbetar vi på Ramlösa tillsammans med ett flertal idrottsföreningar och kulturella föreningar för
att hjälpa till att bygga upp en bättre total miljö. Vi hoppas att med vårt engagemang också skall kunna påverka kom-

farande en hel del gatunamn i och omkring Ramlösa, som harnamn efterolika
idrottsgrenar.
Den sponsorverksamheten som vi ägnade oss åt för över 100 år sedan har gisponsorverksamhet, som nu bedrivs efter helt andra forutsättningar och riktlinjer. Vi har sedan många år en filosofi
fastlagd för när, var, hur och varför vi är
med som sponsorer. En filosofi som vi
försöker att följa och leva upp till. Det är
inga svårigheter att vara med och sponsra om man med det menar att sättapengar i idrottsarrangemang eller andra kulturaktiviteter. Det svåra ligger naturligtvis i att få ut mesta möjliga reklamvärde
av de pengar man arbetar med. Vi har
under senare år, i allt större utsträckning, valt att vara med som sponsorer i
tävlingar där RAMLOSA ingår i namnet. Med den filosofin som bas tecknade
vi vårt avtal med Rya Golfklubb - ett avtal som kommer att löpa under flera år

blir

tare till vår organisation, men vi måste se
i ett långsiktigt perspektiv, den dag då

l

Drick Ramlösa!

/
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Från olika vörldsdelar kommer det hiilsningar från samma familj. Pappa Arne Palmör
rapporterar om ltiget i Australien, medan sonen Dick ger oss lite information om hur
det är i (ISA.

Goll utanför

al

Vid affärsbesök i Australien för någon
tid sen tillbringade jag en helg i Alice
Springs, mitt i Australiens ödemark och
känt som en av jordens varmaste platser.

Till min glädje och förvåning låg Alice
Springs Golf Club i anslutning till hotellet. Det fanns också angivet att hotellet
hade en proshop. Kostnaderna var överkomliga: hyra av bag, klubbor och vagn
kostade cirka 9 svenska kronor och
greenfee ungefär 30:-. Efteråt visade sig
att greenfeen faktiskt blev 60:-, då jag
spelade 18 hål. Man förklarade att man
bara tog betalt for nio hål som regel, eftersom det var den vanliga rundan i 38
graders,värme. Något större frirtroende
för greenfeespelarnas skicklighet fanns
inte. Man hade gentlemens tee, ladies
tee och social tee, vilken var placerad

framfor damernas!
Banan var naturligtvis inte av Ryas
klass, men hade fler myror, ödlor, kängurur som kompensation. Vissa bunkrar
var mycket speciella, som framgår av bilderna, varför jag är tacksam för att jag

llartsvägarna
hamnade i sanden och ej i kanterna.
Min score nämner jagej, men att det
satt skönt med en kall bärs efteråt kan
Jag garantera.
När jag hyrde bagen, låg 4 bollar däri.
Med kännedom om min spelstandard
och ny bana bad jag hovsamt om att få
fler bollar. Svaret blev nej ! Jag förklarade att jag vllle köpa fler bollar. Det går
inte, blev beskedet. Varför inte? undrade jag något konfunderad. Svaret blev:
vi har inte fler just nu, men vi har haft 15
stycken! !
Vad svarar man då? Det tycker jag att

Driverns läsekrets skall skicka in forslag
på, högst 10 ord. Det bästa svaret får en
golfboll från Alice Springs och juryn utgörs av redaktören samt undertecknad.
Svar fdre den 30 juli.
Med varm hölsning
Arne Palmör

Howdy, alla golfvänner!
Här kommer en golfhälsning från Guthrie, Oklahoma. Här har sommaren riktigt tagit fart och det är mestadels 25-30
grader och solsken, även om vi har dagar
som idag "Tornadowarning", blåst och
regn.
Staden Guthrie ligger cirka 30 minuters bilväg norr om Oklahomas huvudstad, Oklahoma City. Den rymmer omkring 13.000 invånare och är en väldigt
mysig stad, en slags "alla känner alla"
stad.

Jag bor med: Pappa Jerry, mamma
Lattondra. Jeff 16 år och Josh 11 år. Alla
golfare, givetvis. Bäst är Jerry med 7 i
hcp. Vi bor i ett hus cirka 200 m från golfbanan, Guthrie Country club, som har
nio hål baia, men är väldigt trevlig niohålsbana. Det är också den första golfbanan i Oklahoma. Klubbhuset består av
bar, restaurang, TV-rum, Iiten shop och
en swimmingpool som kan vara mycket
skön att hoppa i efter en golfrunda i 40
graders värme (augusti).

Skolan jag går i, Guthrie High School,

P.S. Det visade sig dock senare att en
riktig Proshop fanns i ett separat klubbhus.

rymmer ungefär 1.200 elever och är
mycket trevlig (där finns dock inte mycket att göra på rasterna) med alla slags
nationaliteter inblandade: Sverige, Belgien, Holland, Brasilien, Tyskland. Utbytesstudenter svarar dock för den största delen av dessa. I skolan försöker man
så gott det går och jag kommer forhoppningsvis att "graduate" med hyfsade betyg. Har här chansen att lära mig lite om
datorer också. Just nu håller jag på att
försöka ta amerikanskt körkort, som jag
dock inte kan använda hemma i Sverige.
Teoriproven bestod av ett (!) prov på 20
frågor (multiple choice) av vilka man
kunde missa 5 och ändå få godkänt. Inte
undra på att man inte kan använda det
hemma.

Weird and funny-looking? No, just

a

golfer ready to play!

Golfen då? Jo, golfen går ganska bra.
Jag står fortfarande på 3 och hoppas sänka det (lite i alla fall) innan det är dags

för "day of departure". Tränat har jag
kunnat göra hela vintern med undantag
för 2-3 veckor sammanlagt med snö och
kallt våder. Träningsmöjligheterna här
är inte lika fina som på Rya, men träningen har gått lika bra ändå.
Vi har nu 14 tävlingar som ska spelas
från slutet av mars till in på andra veckan
i maj . Tufft schema. Får väl hoppas att
allt går bra och att ni där hemma på Rya
får en trevlig säsongsstart!

Hiilsningar Dick
15

Junior sidan
En ny säsong står framför oss, och vi från

Juniorkommittdn behöver hjälp! Med
vad då? undrar vän av ordning. Jo. Vi
undrar om det finns medlemmar som är
intresserade av att gå som markörer till
våra yngsta golfare. Vad gör en markör?
Givetvis räknar slag (penna och papper
ett måste), men han eller hon ger också
tips och råd om golfvett och golfregler.
Våra tävlingar går på måndagar över 3
eller9 hå|, tidpunkt se nedan.
Tycker Ni det skulle vara roligt och
ställa upp när det behövs? Lämna ert

di n

dinrra "'n/trlnr
dn
hhe
1

p?

Filbornavägen, Hbg

La röd - Bä rslöv -Va I låkra

namn på kansliet.

Vi kommer att ha våra tävlingar följande måndagar, då det är startförbud
mellan ca: 8.00-9.45.
3

juni-20 juni-27 juni

juli- I augusti-8 augusti
Förutom de tävlingar som står i täv25

lingskalendern, Föreningsbankens Cup.
Söndag 19 juni, Junior D.M. Lördag I
oktober kommer det att vara startförbud
1 - 1,5 tim någon gång/månad för matcher
mot andra klubbar.

För allas trevnad så läs på anslagstavlan vid tävlingsboden, där det i god tid
kommer att stå noterat när startförbud

maj
-S7-april -88 gått till ända, vill vi här lämna en kortfattad resum6 till våra sup-

portrar.

Antalet medlemmar har under året
varit 219 stycken. Vi har förrättat 12 st
månadsdragningar, och nyligen avslutat
året med finalspelet. Totalt har hälften
av medlemsavgifterna återgått i form av
vinster.

Resterande behållning kommer att
till våra ungdomars fortsatta
golfträning, i form av träningsaktiviteter. 1987-års träningsaktivitet förlades i
Timmendorfer Strand, för c:a 20 st juanvändas

nlorer_

Det är vår forhoppning, att vi får fortsatt stöd till vår juniorverksamhet, så att
nästa års medlemsantal kanske kan uppnå de 250 st, som vi satt som gräns. Nya
inbetalningskort har nyligen utsänts till
tidigare supportrar, men det finns möjlighet för ytterligare c:a 30 st nya. Nyanmälningar kan göras till Juniorkommit-

t6n. Ring gärna Sven Olofsson,
927 43.

Rya GK:s Supporterklubb

Dragning

100:-
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februari 1988

Nr 138 StenWallmark

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

116 Margareta Ström
94 Göran Liljenström
207 Berith Olehov

'7I Gert Jellnor

126 Christina Ohlsson
222

Britt Åkesson

4l

Sune Svensson

176 Martin Evertsson
39 Karl-Evert Wahlström

från

När nu senaste verksamhetsåret

råder.

Dragning

t6

V erksamhetsrapp ort

Supporterklubben

100:100:-

50:50:25:-25:.a<.

25:25:25:-

15

042l

mars 1988

Nr243 BengtRinglund
22 Lars Helgesson
237 LennarrKristiansson
123 Anita Lindberg
11 SuneNymberg
130 Bo Augustsson
72 Bengt-Göran Johansson
42 LkeJohansson

226 ÄkeBjornor
114 Gunnel Nymberg

Vinsterna utbetalas via postgiro

t7

Uårputs 88 blåser in säsongen
Ryas Vårputs har genomförts flera år
och det märks, banan är rensad, lättstädad, numera parkbetonad och låt oss
fortsätta med detta. Samma medlemmar
ja förresten de rätta medlemmarna ställer upp. Vi krattar, rensar, plockar
skräp, snyggar upp. Låt oss hålla rent
under året, ingen ny skräp, inga fimpar
på foregreen osv. Den mest märkbara
upplyftningen är vårt klubbhus. Det ser
snyggare ut, damerna har fått ny härlig
matta, duschplatser fräschades upp, belysningar forbättrades osv. Vi har ett fint
klubbhus och viljan att hålla det fint och
förbättra det är uppenbar. Låt oss glömma den/de som gjorde for många provsvingar i herrarnas omklädningsrum och
kom åt väggen och någon skåpdörr eller
den som testade knivens skärpa i gardinerna. Gubbar och pojkar, våra damer
har satt upp nya gardiner hos oss. Damerna vill inte störas av glansen från våra nyduschade kroppar inför första utslaget.
Så en samling repliker från årets putsare:
Det är bättre att komma ut i dålig form

än att inte alls komma ut. (F.d. junior
med fest i blicken.)
Jag gräver ny kryddträdgård åt köket.
Behåll priset men öka kvaliteten med
färska örter. Jag sparade malörten till

brännvinet. (Karl Lennart Johansson,
non resident med vana från Agesta.)
Eivor Svensson och Jenny Johansson
rensade. Att rensa dammen vid trean är
nostalgiskt. Gamla synder kommer fram

- bollar (Billy Din6).
Akta Er för blåsor i händerna
kratta gärna (bekant skeppare).
18

men

Jag är bäst på att skruva (känd elpro-

jektör).
Jag tänkte på advokatens slice när jag
rensade outlägen på 3:an (piprökande

Friis-Hansen).
Nya golv sade "Björnligan".
Tack alla Ni som hjälpte till och trivdes med städning, gemenskap och vårt
köks förplägnad. Rya fortsätter på detta
sätt att vårda ryktet om en fin och välskött golfklubb och bana. Tack vår fina
banpersonal som körde bort allt vi samlat ihop.
Anders Lindborg

Prislista
vårputstävling 88-04-10
1.

H. Norrlöw
B. Malmsjö

M. Sundström
2.

B. Augustsson
J. Malmqvist

L. Malmqvist

L. Svensson
-t

O.Zinn
B. Westerlund

A. Molin
4

G. Nykvist
T. Borgsten
C.J. Plymoth
J. Johansson

K. Olsson
5.

C. Pålssson
J. Choander
P. Pedersen
S.

Nymborg

Kalevala i ny tappning
När en av Ryas mångåriga medlemmar nyligen fyllde år, blev han uppvaktad med ne-

danstående opus, skrivet av en annan medlem, som dock i sin blygsamhet önskar bevara sin anonymitet under signaturen C.S. Det glädjer oss, att blygsamheten inte var
större än att C.S. ville låta Driverns läsare njuta av verket. Vi tackar och citerar:

Till Olle på åttioårsdagen
Två birdies
Rya Golfklubbs oldboy Olov står vid

granskar noggrant greenens gräs och

landborg brantens plats for utslag

samlar sina tusen tankar,
slår sen slaget lätt och ledigt, andlöst följer vi så bollens bana
när den långsamt letar sig mot hålet, där

Grön är greenen långt därnere, solen
värmer måsar skriker
Bortom greenen synes sundet och i diset
danska kusten
Själv jag slagit ut och hamnat hela fyrtio
meter hitom hålet.

Rya Golfklubbs oldboy Olov säger så,

förual

litet.

Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382, 251 13 Helsingborg. Tel 042-18 30

70 Tetefax 042-11 97

tar så till orda:
"Svår blir svingen ej, dock tarvas klokt
och klurigt val av klubba"
Tar så treans trä ur bukig bag och prövar
den i handen,
slår ett slag så snyggt att sällan slikt på

Rya Golfklubbs oldboy Olov säger så,
tar så till orda:
"Vilken spänning uti spelet, birdie blev
det för oss båda."
CS

skånska banor skådats

92

i sin böjda bana rakt mot röda
flaggan flyger,
snuddar synbart stången, stannar tiotalet meter bortom hålet.

HCP-förtydliganden och
nyheter

Rya Golfklubbs oldboy Olov säger så,

Handicapkort ska stämplas i alla tävlingar som sanktionerats av golfklubb dvs
även företagsgolf. Spel på utländska ba-

Bollen

tar så till

orda:

"Sämre sving än denna har här

under-

stundom exekverats"
Själv jag slår en pitch från ruffen, lyckas
landa fint på greenen

Hör det händer: bollen rullar rätt och
ramlar ned i

hålet.

Rya Golfklubbs oldboy Olov tiger,
ej till

20

den slutligt hamnar.

orda,

tar

nor räknas ur handicapsynpunkt på samma sätt som i Sverige. Justering av ev.

skillnad mellan par och SSS skall ske.
Avbruten rond räknas ej som handicaprond. Grönt kort : medlemskort för
spelare medklubbhcp. Resultatuppnådda under perioden 1 nov-30 april kan inte medfora höjning av hcp utan endast
sänkning och då endast när banan har
giltigt SSS.
27

Rapportfrån
m

NYMAN &SCHULTS
AFFÄRSRESEBYRAN

arkn adsfö ri n g s k o mm i t t ön
BB/BusDess

uno*t*u

o1***uFABRTKEN

Reklam på banan

iii

ii

på
samtliga hå|, dessutom på puttinggreen
och drivingranchen.

Annonser i Drivern
Du har fortfarande chansen att erhålla 3
st greenfeebiljetter gratis, Du får detta i
pris om Du låter Ditt företag/eller Din
arbetsgivare/eller någon Du känner
teckna avtal med oss om ANNONSER
(A5) i fyra nummer av vår medlemstid-

i a, n"i,,

tyc:kats an söIia reklam

INDRA

ning DRIVERN, allt detta för endast
1 600:- (OBS för fyra annonser).

Ditt svar med annonsavdrag kan Du
skicka till kansliet - har Du frågor svarar

6-"".:

ASG
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