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Ordföranden
har ordet
Det gångna året har varit ett stort golfår
i Sverige. De framgångar som Förbundet har haft liksom individuella golfare
har sålunda lett till att Riksidrottsförbundet har utsett Svenska Golfforbundet till "Årets forbund". Låt oss ta detta
som ett kvitto på att golfen nu har accepterats av det övriga idrotts- och sportsve-

S
Något utmanande och annorlunda
nheter,
grönskande omr.
!

rng 042-11 84 07 dygnet runt för info.
PALOMA SOLHUS

f

rlge.
Genom lokalpressen har vi erfarit, att
flera golfklubbar skall etableras i grannskapet och att Söderåsen skall bygga ut
sin bana med ytterligare 18 håI. Man kan
då kanske fråga sig vilken inriktning har
Rya Golfklubb.
Styrelsearbetet under 1988 har lagt
politiken for de närmaste åren genom att
fastställa att Rya skall förbli en 18-hålsbana och ha den sträckning och det läge,
som den har nu, d v s vara en kombinerad sea-side och inlandsbana. Medlemsantalet skall hållas på en sådan nivå att
banan har hög tillgänglighet for medlemmarna. På vissa tider skall också greenfee-gäster ha möjlighet att spela. Vi skall

kunna välkomna företagsgolf och liknande på bestämda tider, dock utan att
prioritera utlåning av banan till sådana

SOLHUS

arrangemang.
Banan skall hålla utomordentligt hög
klass och den skall kunna bearbetas på
ett rationellt sätt av vår personal. Detta
senare innebär att vi är beredda att investera i maskinpark och utrustning liksom i t ex bevattningsanläggningar.
Rya Golfklubb skall ha en väl avvägd

tävlingsverksamhet med möjlighet till

Per-Erik Persson
tävlingar for alla kategorier av medlemmar. Klubben skall också arrangera en
stortävling d v s Ramlösa Open varje år
vilket vi betraktar som stimulerande for
medlemmarna att folja. Tävlingen är
också en bra PR-åtgärd for Klubben.
En annan viktig del av klubbprogrammet är att verka för en fin service åt medlemmarna samt åt gästande spelare. Vi
skall därför ha en väl fungerande reception och ett effektivt kansli. Det skall finnas en välsorterad shop som leds av vår

sakkunnige Pro. Denne står självfallet
ocksä till förfogande för lektioner och
råd och dåd avseende spel och utrustning.

Klubbens restaurang skall kunna erbjuda en fin service till, liksom hittills,
mycket acceptabla priser.
Vi skall ställa till forfogande så goda
lokaler som möjligt, d v s trevliga omklädnings- och klubbrum liksom utrymmen för bagförvaring.
Sist men inte minst skall Rya Golfklubb kunna erbjuda sina medlemmar
golf i alla dess delar till en ur svenska forhållanden normal årsavgift.
Ovanstående är alltså huvuddragen i
den målsättning som Klubbens styrelse
har satt. Jag har skäl att tro efter årsmö-

ten och samtal med klubbmedlemmar
att det är så här som Rya golfare vill ha
sin klubb.

Iäulingssäsoruen 1988
Kansliets öppettider
10 jan-31 mars
Tisdag-Torsdag 1O-12

HCP-korten

När jag hösten 1987 tillfrågades om jag
ville bli ordf i TK var jag tveksam bl a

skall vara inlämnade senast den
31/121988.

beroende på att jag saknade erfarenhet
från att leda golftävlingar. Medlemmarna i TK, varav de flesta har lång erfarenhet, har emellertid villigt ställt upp under året, varfor tävlingarna löpt utan
större problem.

TACK TILL TK.s MEDLEMMAR.
Man brukar säga att nybörjare har tur

Priser att avhämta
Följande har priser att avhämta på kansliet:
Gudrun

Nyqvist
Astrid Molin
Kerstin Olsson

Lars

Curt

Rolf Christman

Andersson

A-M
Jens

Brydolf

Magnusson
Johansson

Bertil

Anders Nordegren

Kjell Nyström

Hillton

Karel Matejka
Bernt Rannestig
Håkan Pärsson

Palle Alfredsson

Priserna skall vara avhämtade på kansliet senast den 31 januari. Annars tillfaller priserna klubben.

Frispel under 1989
Overenskommelse har träffats med
Landskrona, Mölle, Söderåsen och Vasatorp om ett frispel per klubb helgfri
måndag-fredag 115-3IlI2, dock ej under

juni och juli.

Dessutom får vi ytterligare ett frispel
på Landskrona och Mölle under vecka
21 (Ramlösa Open) och då får frispelet
utnyttjas även under helgen. Officiellt
hcp krävs för frispel. Hcp-kortet skall
uppvisas och stämplas.

men med mina forsta framträdanden
som tävlingsledare har det varit precis
tvärtom. Min forsta tävling i april måste
inställas, då banan var mera lämpad for
skidåkning än golf. Nästa tävling var vid
midsommar, då åska och skyfall gjorde
att den måste avbrytas och återupptas
nästa morgon. Beslutet att återuppta
tävlingen i stället för att spela om den
diskuterades livligt. Med perspektiv på
tävlingen anser jag att beslutet var rik-

tigt.

Thore lohansson.

damen fram för att slå sitt tredje slag
men bollen är borta - troligen utnyttjad
av någon i partiet på väg ut från tee 3.
Enligt decision får man nu droppa på
den plats, där markör bedömer att bollen låg, utan plikt. Så skedde alltså inte i
det aktuella fallet. Lär Dig de vanligaste
reg"lerna, Du tjänar på det.
Ar 1988 kan läggas till handlingarna

Men jag var inte ensam om att drabbas
av vädrets makter under säsongen. Täv-

och planeringen för 1989 pågår. Vi startar med städning samt spel på en och

lingen 3 järn i oktober måste ställas in

samma dag.

pga snöoväder och åska.

Intresset for lördagstävlingarna har
varit mycket lågt, varfor mitt forslag är

så

Tack för i år! Vi träffas om inte i vinter
vid vårputsen.
Thore

att de slopas 1989.

Vi har under året haft flera "känsliga"
ansökningar om medlemskap. Styrelsen

har varit mycket konsekvent i sina bedömningar och det är med stort bekla-

gande som vi varit tvungna att awisa flera fall av inflyttade spelare av god kvalitet

och lovande ungdomar som velat komma med i Klubben. Vi har nu ca 200 personer på väntelistan for medlemskap och
möjligheterna för dessa att bli hemmaspelare på Rya under 1989 är dessvärre

inte stora. Det är helt enkelt inte foren-

ligt med tidigare

årsmötens önskemål

och därmed heller ej med styrelsens poli4

tik, att "öppna slussarna".
Glöm inte bort Din golf undervintern.

Tag alla chanser till fysisk träning och
framfor allt till planering för nästa års säsong. Har Du idder som Du tror är bra
for Rya Golfklubb så kontakta någon i
styrelsen, så att vi får veta vilka tankegångar Du har.

Slutligen vill jag tacka Dig for Ditt bidrag till en trevlig golfsäsong på Rya, önska Dig goda helger framöver och en inte
alltfor lång och svår vinter.
Det skall bli trevligt att träffas igen til
våren på vårt härliga Rya.

Nog med vedermödor. Till de stora
glädjeämnena under 1988 hör damernas
avancemang till elitserien. GRAT-IIS!
Så något om regler. Hur många scorer
har inte förstörts i onödan på hål 4? Har

Hole in one
2217

Du carry i bakkanten på den gulmarkerade dammen kontrollera då att bollen
inte har hoppat upp på land innan Du

Arne Ström

droppar och spelar.

2U9

Vidare ett något ovanligt fall, som
kostade ? en Rya-dam segern i triangelträffen. Hål 1 andra slaget, bollen ligger
vid sidan av nyponsnåren fullt synlig för

både spelare och markör. Efter en
stunds väntan (green är upptagen) går

Hål nr 2, Bedford & County GC
Jan-Erik Hedbrandh
F{älnr 2
22n0

Bertil Larsson
Hål nr 4

Enigt årsmöte
Det var ett helt enigt årsmöte, som på
Hotel Horisont, under för dagen engagerade mötesordforanden Nils Pålssons
säkra ledning, anammade styrelsens
samtliga forslag angående Rya GK:s
verksamhet under nästa år.

Som inledning på diskussion om

forslag

for

till

arbetsplan och investeringar

re i de s k onsdags- och lördagstävlingarna kraftigt minskat i forhållande till tidi-

ningsteknik samt en önskan om mindre

mötesdeltagarna.
I avsikt att locka till ökat deltagande

i

dessa tävlingar erbjöd sig Leif Thunberg

generöst att sätta upp två penningspriser
till bästa sammanlagda onsdags- resp lördagstävlings-

på vardera 1 000 kronor

scorer över t ex fem ronder. Mötet
tackade Leif, som tillsammans med tävlingskommittdn fick i uppdrag, att utforma regler för tävlingen.

Hälsovägen 29 tel. 042112 60 70

Efter Alf Rodmans redovisning av
föreningens ekonomi samt styrelsens
jande konstatera, att Rya GK är en ytterst välkonsoliderad förening och därmed kanske unik bland golfklubbarna i

mottogs utan kommentar av de ca 50

Ahletnilxrrr7liinaanoeufrB

ström.

klubbverksamheten under det gångna
och under kommande spelår lämnade
mötets sekreterare Karl-Evert Wahlström informationen att antalet deltagagare år. En antydan om att detta kunde
bero på det nya (senaste?) handicapsystemet, genom vilket viljan att sträva efter lägre handicap synes ha minskat,

f'äl€IlPoss

Bengt Sievers, Kenth Sternheden och
Lennart Engberg ersätter Bengt Ohlsson, Percy Hero resp Karl-Evert Wahl-

Karl-Evert presenterade därefter en
intressant sammanställning om frispel
for medlemmar i Landskrona-, Mölle-,
Rya-, Söderåsen- och Vasatorpklubbarna, vilken visade, att Rya-spelare utnyttjat738 frispel medan medlemmar i övriga klubbar frispelat på Rya-banan 927
gånger t o m september månad i år. Det
framtick också att Rya varit populäraste
"frispelsbana" med ca 100 fler frispelsgäster än tvåan Landskrona.
Valberedningens förslag till styrelse
för 1989 antogs enhälligt och innebär, att

1989 kunde mötesordforanden gläd-

Sverige. Efter en kort lektion i redovis-

blodtryckshöjande teemattor, ledde
Nisse in årsmötet på en diskussion om
antal medlemmar av olika kategorier.
Förslag från en mötesdeltagare om att

öka antalet for- och eftersäsongsmedlemmar från 50 till 100 gjordes efter några snabba ögonkast mellan klubbordforanden och övriga styrelseledamöter till
styrelsens forslag, varefter detta i sin helhet fastställdes.

Nästan på minuten två timmar efter
första klubbslaget kunde mötesordforanden överlämna ordforandeklubban
till med acklamation omvalde klubbordföranden Per-Erik Persson, som innan
mötet avslutades avtackade avgående
styrelseledamöter med blommor samt
tackade samtliga klubbfunktionärer och
kansli- och banpersonal for fint arbete,
restaurangen for god mat och slutligen
Drivernredaktionen fcir en trevlig klubb-

tidning.

I sedvanlig ordning vidtog efter mötet
utdelning av priser till årets klubbmästare i olika klasser samt till andra framgångsrika spelare i klubben, varpå matsalen intogs för middag och därefter
dans

till Sjunnes

orkester.
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Junionsidan
Juniorkommitten kan lögga ytterligare en säsong till sin verksamhet.
Den har inneburit, gott o ont, ris o ros men trots allt mest solsken.
Foursome-ligan o Femklubbs-serien
I Foursome-ligan och Femklubbs-serien

di n

har tävlingarna genomforts med varierande resultat. Vi uppnådde inte några
framskjutna placeringar, men inte heller
några riktiga bottenopp.

Juniorserien
Juniorserien spelades i mycket hård konkurrens, där våra ungdomar lyckades
hålla sig kvar i div I även till nästa år. Det
var väldigt jämnt under alla omgångarna
och avgörandet fälldes inte förän under
sista omgången. Redan nu vet vi, att seriens sista omgång nästa år spelas på Rya
den 9 september. Detta utgör förhoppningsvis ett plus, for att även då fornya

Filbornavägen, Hbg
La röd - Bä rsl öv -Va I I åkra

kontraktet.
Syd-touren

För Syd-tourens Rya-resultat gäller

ge-

Talanguppföljningen

Till talanguppföljningen -89 har gränserna för att kvalificera sig i de olika grupperna skärpts åtskilligt. För pojkar 68-70
går gränsen nu vid hcp2,3 mot att det för
några år sedan var ca: hcp 7.
Uttagna av Skånes Golfförbund från
Rya är Patrik Bäckbom, Eva Kruuse och
Caroline Henckel. En skärpning till nästa år erfordras, och vägen till framgång
är träning o åter träning.

Nyheter L989

Infor nästa

säsong hoppas vi att utökade
träningsmöjligheter skall kunna ges på
den förhoppningsvis utökade rangen.
En nyhet inför -89 är att åldersgränsen
for juniorer sänks frän21, år till20 under
kalenderåret som man fyller år. Eventuellt kommer gränsen att sänkas ytterligare framöver.

nomgående en klar forsämring gentemot

tidigare år med undantag för Patrik
Bäckbom. Patrik tog sig fram till finalspel. Finalen spelas som match och Pat-

rik klarade sig till en semifinalplats. I övrigt fordras det krafttag och ett ökat deltagande på denna typ av tävlingar.

Junior-DM
Junior-DM gick

i år av stapeln på vår

hemmabana, vilket vi trodde skulle gynna våra juniorer att uppnå framskjutna
placeringar. Resultatlistan förvånade säkert många, när man först på 35e plats
bland pojkarna finner en Rya-spelare.

Ny tour-tävling Skåne-touren
En ny tour-tävling kommer att startas till
nästa säsong under namnet "Skåne-Touren". Detta som komplement för spelare
med högre hcp, vilket förhoppningsvis
ger fler ungdomar tillfälle att komma ut
och spela på andra banor.

Som avslutning vill jag framföra mitt
tack till foräldrar som hjälpt till och till
Kommitt6ledamöter för de gångna åren
och lyckönskar den nya Kommitt6n i sitt
framtida arbete.

Bland flickorna har vi vårt säkra kort
Eva Kruuse, som efter en bra avslutningsrond slutade med en godkänd tred-

jeplacering.

funior Kommittön
P. Hero

Till elitserien
Efter att fyra gånger varit ytterst nära
lyckades det i år för Ryas damlag att ta
sig till elitserien. När det beslöts att 1988
års omgång skulle spelas på Rya, insåg vi

att det var nu vi hade vår chans. Redan
efter midsommar kom vi igång med teknikträning för Jimmy samt träning på banan och i slutet av augusti togs laget ut:

Viveca Hoff, Eva Kruuse, Mia Ståhl,
Ingrid Axelsson och Irene Kruuse.
Så

närmade sig den första helgen i sep-

tember. Skulle det bli regn och blåst som

nÄrr rÄnc
cER MER TrD pön
GOtF

vanligt? På inspelningsdagen öste regnet
ner, men lördagen randades med sol och
svaga vindar! Rya hade fått en bra starttid i senare delen av fältet och Ingrid gick
ut 9.30 som första ryaspelare.
Rapporterna efter de forsta t hålen
var oroväckande, endast Viveca spelade
på topp. Efter "matkontroll" på 9:an

fick flickorna nya krafter och spelade
bättre och bättre. Viveca kom in pä73
slag, trots en forlorad boll på 11-:an (som
sedan så forsmädligt låg mitt i farway efter en lyckosam studs i träden). Eva hade det kämpigt på greenerna och kom in
pä82, medan Mia kom igen starkt på slutet med bl a en chip och ett bunkerslag
direkt i håI, och klarade hem en score på
84 slag.

resp 87 och Vivecas och Mias 84:a visade
sig plötsligt vara riktigt konkurrenskraftig. Med Irenes och Evas rond på 80 slag

gick vi upp i ledningen med totalt 403
slag. Efter ronderna 79 * 86 låg Mölle
nu på andra plats, totalt 408 slag, och
Kristianstad på tredje plats, 409 slag. Efter forsta dagen har Rya en ledning med
5 slag.

Spänningen infor söndagens avslutan-

Infor foursomen låg Rya på 2:a plats
med 239 slag, Kristianstad var i ledning

de singlar är olidlig. Med spelare som
Katrin Möllerstedt och Johanna Pyk i

med236 slag och Mölle låg 3:a med243.
Från tidigare seriespel visste vi att foursome-resultatet skulle bli ytterst viktigt,
om inte avgörande. Viveca och Mia gick
ut forst och fick motflyt direkt. Alarmerande rapporter kom in, samtidigt som
radarparet Kruuse-Kruuse spelade bätt-

Mölles lag,iir en 5-slags ledning ingalunda säker. Aven Kristianstad, vars unga
lag en gång redan varit i elitserien, kan
bli farliga.
Rya går ut i de fyra sista bollarna tillsammans med spelare från Mölle och
Kristianstad. Irene går ut forst och öppnar med en "birdie" direkt. I andra bollen startar Mia, följd av Eva och till sist
vårt ankare, Viveca Hoff.

re och bättre. Att foursome är svårt

framgick av Kristianstadslagets resultat.
Trots utmärkta singlar kom de in på 86
10

Evas 78 nöst bäst efter Vivecas 75.

11

Damernas

Kan sommargolfare

bli vintercurlare?

Javisst. Det tror

i alla fall vi i Helsing-

borgs Curlingklubb. Varfor? Jo av följande skäl.

1. Säsongerna kompletterar varandra
utmärkt.

2. Sporterna är i hög grad

sällskapsbe-

främjande.

3. Sporterna bygger mer på teknik

och

i hand efter sommarens alla
begivenheter måste vi konstatera att det
varit ett fint golfår. Det regnställsfria
sommarvädret som jag efterlyste i början av säsongen har infriats och vad banan beträffar är det bara att lyfta på golfMed facit

För Dig som vill pröva på kan vi erbjuda
en fin spelhall med klubbrum belägen invid ishallen i Helsingborg. Vi spelar företrädesvis på vardagskvällar kl 19 -2I,
men har även tillgång till hallen lördag söndag. För hugade spekulanter ställer
vi gärna upp med behövliga instruktioner. Ingen särskild utrustning behövs utom ett par skor med gummisula. För mer

kepsen för Roland och hans duktiga
medarbetare. Många är godbitarna vi
minns: Nationella och Stora Damdagarna, utflykten m m. Men den kanske gladaste händelsen är nog ändå att vårt elitdamlag under ledning av vår förre
ordforande Maret Remmelgas har spelat
upp sig till "golfallsvenskan" genom att
vinna div Il-serien för damer här på Rya!
Vi önskar dem lycka till i fortsättningen.

information ring vår ordforande Claes

taktik än styrka.

4. Sporterna är könsneutrala.
5. Fyrbollarna kan hålla ihop även på

Enhörning på telefon042-1.4 57 70.

vintern.

Seriegolfen har glädjande nog rönt
i år än tidigare, ett par
omgångar har t o m varit övertecknade
så att vi har fått tillämpa lottdragning. Vi
har också ryckt upp oss till en hedersam
7:e placering i år. Ska vi kanske satsa på
en topplacering nästa år? Oldgirlserien
som spelats på försök i år kommer att
fortsätta även nästa år med två spelomgångar. I år hamnade vi pä I2:e plats,
och vid förfrågan på säsongsavslutningen önskade man att vi skulle fortsätta

större intresse

deltaga.

Våra matchtävlingar mot Båstadsdamerna har utkämpats traditionsenligt
vår och höst, med en hemma- och en

Red's funderingar
Sitter här ensam med skrivbordet öde,
väntar forgäves på manus som lovats.
Kufiskt är det med människans minne,
gärna med högljudd stämma de skria',
hävda sin åsikt med upprört sinne
men glömmer allt, om man ber om en kria.
Illa är det om minnet så viker,
men kanske än värre om modet dem sviker.

Eva, som fortfarande kan lockas med
glass (för varje birdie) gör birdies direkt
pä2:an och 4:an och sätter sedan ytterligare en svår birdieputt på 9:e green, där

len 5-slags ledning. Mölles Katrin och
Johanna spelar bra, vi håller ställningar-

flaggan står nästan nere i bunkern. Vilket jubel! 37 slag för Eva.
Irene spelar bra de första 8 hålen men

och då kommer med lugnande rapporter.
Mia kommer in på 85, Eva pä78 (efter
en forarglig dubbelbogey på sista hålet)
och när Viveca kommer in på 75 slag,

får en olycklig trippel på 9:an och

45

slag. Mia har inte heller börjat bra och
har 44 slag på utrundan. Viveca spelar
säkert som alltid.
Efter t hål ligger vi för dagen lika med
Kristianstad och Mölle, dvs med behål-

t2

na, men nervöst är det trots att Olle
Dahlgren, som bevakar hela fältet, då

står det klart att Viveca blivit individuell
segrare och Rya har vunnit lagtävlingen!
Maret Remmelgas

Lagkapten

\
J

Ingrid Björnör, Harriet Lilja, Lena Zinn

-

vinnande lag i 3-bolls lagtävling 1319.

t3

bortamatch. Arets matcher var unika i så
motto att båda lagen vann på bortaplan!
Säsongen avslutades den 4 okt med en
greensome poängbogey på eftermiddagen och därefter prisutdelning for våra
damtävlingar och cuper. Indras Cup har
spelats i 10 år och med anledning därav
ställde Indra upp med egen prisutdelare,
Erik Hallan, och med härliga matnyttiga
priser. Vinnare i årets cup blev Ingrid
Axelsson. Judith Areskoug blev slutlig
segrare i vår egen "Poängjakt" och fick
därmed 20 p. Det gäller ju att forst samla
ihop 60 p för att vinna vandringspriset,
och det behöver nödvändigtvis inte vara
som vinnare. 2:an får 15 p (i år Laila

Säso ngsavslutning 4

oktober

Erik Hallan delar ut 1:a pris i Indras Cup
till Ingrid Axelsson.
Lena Axels s on p r e s ente rade vackra kläder från
Hedbrandh' s sj ölv iförd

Mårtensson), 3:an 10 p (Anita Lindberg) och 4:an 5 p (Astrid Höckne).

ett av dem.

Den efterfoljande middagen med modevisning av Hedbrandh's blev en trivsam tillställning. Mycket vackert vinteraktuellt i härliga färger visades av bl a en
sjungande mannekäng. Populär konferencier var även i år Lena Axelsson.
Nu är golfsäsongen slut for i år och vi i
Damkommittdn, som för övrigt kommer
att vara de samma även nästa år, har redan börjat planera for en ny. Vi har varit

titet bekymrade över det minskade intresset for våra tisdagstävlingar i höst.

Lena Iönsson gratulerar vinnaren

t

"Poöngjakten", Iudith Areskoug.

Kanske är det dags att korta av tävlingssäsongen? Ni som har funderingar kring
detta eller har andra id6er att framfora,
hör gärna av er till någon av oss. Eller
lägg en lapp i vår forslagslåda i damrummet.
Slutligen vill vi önska Er alla en trevlig
Jul- och Nyårshelg och påminna om att

En av mannekängerna
sjöng för oss medan
hon visade klöder!

även skidåkning ger bra motion infor
kommande golfsäsong!
Lena fönsson

Catharina Hedbrandh

rf
Gerd Sandberg mottager Anniös Cup.
L4

t

ti

och hennes trevliga
gäng aitackades
med blommor.
15

MASTA E OCH MASTARINNOR

PoJKJUNloR-mästarl'n, Dick Palmör, rödes icke ens sjöodjuret "Nessie"

,t;)t"

ö:i:li&:+irrr

O

LDBOY,I-mästaren,

Leif AlJledsson,
Iyser med sft frånvaro.

7lI;wW
VETERAN-mästaren,

YNGRE OLDBOYs-mästaren, Bo Sperling, kunde inte slita
sina två favoritkvinnor, dottern Susanne och hustrun Anita.
76

Stig Svensson,
sig

ifrån

kan ej löngre räkna
sina KM-meriter.
T7

BAJT

ffi-SPRAKET
ju alla vet finns det sedan länge, ja
även de gamla grekerna hade sina foraningar om det, en sammanslutning på
Rya som kallar sig Team Bajt. Denna
sammanslutnings inre cirkel genomför
varje år en odyss6 till Helsingborgs GK i
Viken. I år var 4 utav 5 medlemmar med
på odyss6n. Det var ordf Ulf Jerlebo
samt Johan Remmelgas, Fredrik Engberg och Johan Laurin. Det faktum att vi
väljer just Hbg GK som mål for vår odyss6, beror givetvis på den slående likhet
med Skottland som naturen uppvisar på
denna plats.
I år spelade vi om det nyinstiftade
vandringspriset ostmackar?, som för övrigt finns att beskåda nere i klubbrummets prisskåp.
Här följer nu den gastkramande berättelsen om årets odyssd...
Som

Bygger och
förualtar med kual itet.
Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382,251 13 Helsingborg. Tel.042-18 30 70. Telefax 042'1197 92

Del

I

. ..Vid den tiden på dagen då magen brukar säga sitt, samlades tetraviratet på de

Engbergska domänerna. Till och med tiden stannade då Fredrik uppenbarade

sig på trappen. Slickat hår gottgjorde
den blott imaginära huvudbonaden, och
den i övrigt grå mycket moderiktiga
munderingen piffades upp av en käck
brokig slips. Då utstyrseln synades från
topp till tå utgjorde Sten Broman-strumporna i ull en njutbar övergång från de
grå byxorna till skorna, och bidrog till att

ögonen hann acklimatisera sig för att
möta de ljusknippen som reflekterades
av de högblanka bruna skodonen.

Senare
18

for vi in som ett yrväder

på

Nöjda gossar utanför Thores.
Thores i Viken där vi handlade läckerheter till den stundande thepausen. Dock
fanns inga wienerbrdd med shokolade i

mitten. 'På fjernsyn,' sade vi till konditoriföreståndarna och Thores 1åg nu bakom oss.

Efter att ha markerat ett stopp även på

Conditori Oresund stod vi nu alltså på
Vikens golfbana, stirrande på detta magnifika klubbhus, som får till och med
Sydney Opera House att verka en smula

funkis.

Under salig tystnad rullade vi långsamt ned för golfbanegränd som leder
till den smala kustremsa där vikens golfbana ligger. Det karaktäristiska knakandet då jag drog åt handbromsen på den
lilla silverfärgade Hondan markerade att
19

målet för resan var nått. Odyss6n var ett

faktum.

Allt var grått, så där grått som man föreställer sig att det alltid är i Skottland,
efter att ha sett the Open på TV de tre
sista åren. Långt ute i diset avtecknade
sig Svinbådan svagt. Och några annalkande mörka moln höjde hoppet om att
även få lite regn, som kronan på verket.
Sakta skred vi ned för den nylagda
stengången till stugans entr6. Fredrik

tog kommandot över incheckningen
medan

vi andra gjorde en miniodyss6 i

den dunkla byggnadens gömmor, for att

titta på den anrika ostmackan. Visserligen visste vi att smörgåsen hade gått till
jaktmarkerna de sälla, men hoppet om
att finna en liten smula drev oss vidare,
djupt in i husets hjärta.
Efter en snabb men grundlig uppvärmning på kottrangen varvi så redo att
tampas med Colonel Bogey. Likt en av

de tre musketörerna drog jag upp min
'the Clipper' ur min olivgröna ålderstigna bag. Det prasslande ljudet av papper
som vecklades upp ljöd ut över dynerna
då jag avtäckte min alldeles nya Dunlop
Sextiofem. Nervöst famlande med fingrarna formade jag en peg av sand att lägga den på. Självförtroendet flödade.
Med berått mod klippte jag till den lilla
uslingen och redan där gjorde jag mig
skyldig till två, enligt Wodehouse, fundamentala fel: titta inte upp och pressa
inte. Jag träffade bollen liksom på hjässan och han pep iväg fyrtio meter ned for
fairway, likt en vettskrämd kanin.

Ordföranden

Ulf

Jerlebo, iford en

samtida skotskrutig slips, besteg tappert

utslagsplatsen och utförde sitt illdåd.
'Jolly good stroke, old sport, jolly good,'
anmärkte vi andra samstämmigt. 'Yes,
quite,' svarade Ulf, och när bollen tog
mark var näste man allaredan på plats.
Johan Laurin, som hade valt den dy-

stra, trygga godsägarlooken, uppnådde
en väldig harmoni mellan den ljusbruna
20

Iolly good hit, old sport.

stymie

På kottrangen.

slipsen och kepsen, som även den gick i
olika nyanser av brunt. Slaget, en låg slice, kuvade vinden med en egendomlig
effektivitet. Den sfäriska kroppen landade ett par hektometer närmare horisonten och nu var det Fredriks tur.
Hanses av tidens tand nötta Penfold
Ace sökte sig till ett på kartan vitt område. Vi återsåg gunstig junkern framme
vid den finklippta delen och han försäkrade oss om att hans tillvaro i Marlboro
Country hade varit behaglig.. . Fortsättning följer.

Vilken ör min?
27
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CUP-VINNARE

4
5
6

Christian Lindblad
Ulf Andersson

BoSperling
ChristerWåhlstedt
Triangelträffen Klass A

l-arema Cup:

1
2
3
4
5
6

Björn Flinck
(som inte ville
vara med på bild)

Hammarlund, Jan-Erik
Fridlund, Sven-Erik
Svensson, Stig
Gustafsson, Anders
Holstein, Olof

Axelsson,lngrid

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Irene och Carl-Johan Kruuse

Resultatbörsen

2818 Kl

BMW-Cup 1988
1 LennartSvensson

2
3
4
5
6

Curt Elg
Elsie Engström
Curt Linander

2

3

4

36p
36p

Klubbmästerskap Pojkj uniorer
148
Palm6r, Dick
75
154
Sundström, Oscar 79
76
154
Jerlebo, Ulf
158
Lindblad, Christian 79
160
Alfredsson, Palle
83
162
Ragnartz, Fredrik
85

2818
1

37p
37p
37p

lrene Kruuse

SuneSvensson

2818

1
2
3
4
5
6

38p

73
75
78
79
77
77

Klubbmästerskap Flicki uniorer

Bengtsson, Cecilia
Sperling, Susanne
Wahlström, Cecilia
Friberg, Michaela

45 86
46 44 90
52 46 98
41

Klubbmästerskap Veteraner
40 39
39 45
43 43
Bowall,Arne
45 42
Elg, Curl
50 46
Ericsson,Tage
48 50
Samuelsson, Gunnar

22

Svensson, Stig
Wahlström, Karl-Evert

1
2
3
4
5
6

Färgmakarna

1
2
3
5

79
84
86

1

lrene o Carl-Johan Kruuse
Berty o Hans Fröberg

WeraoArneBowall
MonicaoOlle Dahlgren
Lena o Bo Zinn

Evao Bengt Selm6n
Britta o Sven-Olof Malmström
Lena o lngvar Jönsson
Utslaget
Anita o Bo Sperling

Larema
1

87

2

96
98

3

169
172
186
189
190

192

Klubbmästerskap Yngre oldboys
76 78 154
Sperling, Bo
76 82 158
Eliasson, Anders
80 81 161
Olsson, Lars
84 82 166
Brydolf, Stig
82 84 166
Weberg,Arne
82 85 167
Jönsson,lngvar

2818

52 50 102

2818

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Björn Flinck
Per-Martin Asberg
Johan Lindberg
Brian Pedersen

Roger
Bertil
Lena
Bengt

Pålsson,
Persson,
Zinn,
Nilsson,
Areskoug, Judith
Jonsson, Kerstin

A-Klass

19
18
22
16
18
22

23
19
15
20
18
14

MikaelFriberg

77

Ulf Jageus
Ulf Löwander
Klass B

42

37
37
36
36
36

p
p
p

p
p
p

69 75 80:224
GK 727679:227

Lagtävlingen
1320sag
"

Bästa resultat 3 tävlingar

1 Annika Friberg Rya 221 slag
2 Lars Fredrixon Rya 227 "
3 ErikFranz6n MGK 227 "
C-Klass
Bästa resultat 3 tävlingar

1L-ONilsson RyaGK
2 GudrunAreskoug RyaGK
3 Bengt Liljeblad MGK

104p
104p

102p

210 Höstpropaganda

1
2
3

Sven Olofsson

PerJerlebo
AndersOhlsson
Ulf Andersson
Gerd Sandberg
Billy Din6

86

Lars Fredrixon

86
88
90

John Örnberg
lngvar Danielsson
Leif Ohlsson

92
92

Klass D
Judith Areskoug
Richard Sörensson
Astrid Jönsson
Sven Olofsson

93
94
102
115

16/10 Höstfoursome

39p
Gunhild/Lars Ekolin
36p
Oscar/Jim Sundström
36p
Anne/Jan Lindell
35p
Gerd/Jan Sandberg
Christian Lindblad/Andreas Cheander 35p
35p
Lennart MalmqvisVHasse Schiller
5/1 1 Gåsatävling A-klassen
RyaGK
Eliasson, Anders

1342

1366

86

lngvarJönsson
Klass G

GK 70 7474:218

Möller I-AGK

1 Rya
2 MGK
3 LaGK

85

Sune Johnsson

Bästa resultat 3 tävlingar:

B-Klass

81

Stig Svensson
Jan Malmquist

Lagtävlingen:

S-E Fridlund Mölle
Rolf
Å. Möllerstedt Mölle

72
79
80

Jan Sandberg

1 MölleGK 439+461+ 459:1359
2 LandskronaGK 461 +433+484:1378
3 RyaGK
459+471+467:1397
1
2
3

21 16 37

T Ericsson

15/10 President Open
Klass A

74
75
76
77

33 35 68
38 32 70
34 36 70
33 38 71
34 37 71
37 36 73

Strömgård, Bernt
Rosberg, Gunn-Lis
Grafström, Göte
Friberg, Annika
Franz6n, Erik
Din6, Billy

20 17 37

K-OAlsfjell
Lena Nor6n

71

Triangelträffen Klass B

Triangelträffen Klass C

ubbmästerskap OldboYs
85 84
Alfredsson, Leif
85 87
Johansson,Thore
92 94
Wrang, Lars
90 99
Danielsson,lngvar
96 94
Malmsjö, Björn
94 98
Jakobsson, Bertil

36 35
39 35
36 39
40 36
37 40
37 40

20 17 37

Olle Nilsson
Anne Marie Brydolf
Ulf Persson

25 18 43

1
2
3
4
5
6

20 17 37

wP 17 17 34
Rya GK 15 17 32

Risberg, Lars
Fröberg, Hans
Svensson, Stig

Svensson,Sune
Sunesson, Stefan

RyaGK 17 15 32
RyaGK 18 14 32
RyaGK 15 16 31

5/1 1 Gåsatävling G-klassen

1 Sörensson, Richard
2 Nilsson,Lars-Olle
3 Persson, Bertil
4 Roth, Bertil
5 Näckberg, Birgit
6 Sandberg,Gerd
6/1 1 Gåsatävling

21 18 39

1
2
3

23 15 38

5

6

17 20 37
16 20 36
12 21 33
18 13 31
19 12 31
16 13 29

B-klassen

Göhle, Berndt
Sundberg, Karl-Axel
Larsson, Lars Einar
Lilja, Jan
Bengtsson, Carsten

14 22
14
16
15
18

20
17
18
14

36
34
33
33
32
23

