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I fcirra utgåvan av Drivern hoppades jag
att vi skulle ses till våren. Jag var alltför
pessimistisk, lyckligtvis. Hittills i år (i
dag är det den 5 februari) har banan varit

Det finns alltså tanke och skäl bakom beslutet att spela på vintergreener under
vintern även om densamma råkar vara

fullt spelbar. Under flera lör- och söndagar har det varit spelare på alla hål och
till och med en mysig liten kö vid forsta

Under sensäsongen L989 är den nya
driving-rangen och träningsområdet i
övrigt färdigt. Puttinggreenen vid gamla

tee.

5:an är redan anlagd.

Varfor är inte greenerna öppna, frågar några. De är ju öppna i Lund, ja till

För att alla skall känna till hur medlemsintagning sker, har reglerna sammanställts och kommer att anslås till
Klubbens anslagstavla. Därmed har forhoppningsvis många frågor fått ett klart

och med i Jönköping tillägger den välinformerade. Skälet är enkelt. Styrelsen
har givit bankommittdn direktiv om att
barnan skall vara i bästa möjliga skick

under golfsäsongen, som alltså börjar
vid påsktiden. Dessutom skall den vara
perfekt till Ramlösa Open, som ju kommer tidigt på säsongen. Vi vet också att
det tar ca 8 veckor på våren att få greenerna i bästa skick efter en normal vinter.

gron.

och objektivt svar.

Friskvård är inne. Golf är också friskvård. Spela därför också på vintern, eller
promenera på banan. Din score mår bra
av att Du håller igång!

Per-Erik Persson
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Tävlingsprogram för I gttg
Programmet håller på att ta form. Jäm1988 års program kommer några tävlingar att forsvinna.

fört med

rg

Ted Ancarcronas pokal erövrades för
alltid av Jessica och Lennart Svensson,
varför generationstävlingen antingen utgår eller spelas i annan form.

Atlas gör ett uppehåll i sin sponsring
liksom Volvo.

Omegaslaget spelas traditionsenligt
första maj och Ramlösa Open spelas 2528 maj.

för året ör följ ande :
Vi vårputsar och tävlar på samma

dag

den 15 april (lite av ett konditionsprov).
Vårputs/tävling genomföres samma datum på klubbarna i Helsingborgsregionen.

Max Boss

i år att spelas även med dam-

klass och går över 18 +27 häL.

onsdagseftermiddag ar

kl

att

Bästa lagresultat i varje region (6 st) kvalificerar till final, som spelas i England
L7 -24 sept.

Midsommarafton
startar vi kl 05.00

-

kanonstart

- och av-

vilket säkerligen innebär en delikat buff6 som avslutning.

Leif Thunbery
har satt vpp 2 fina priser till lördagstävlingarna. Spelas i fyra klasser och de 5
bästa resultaten under säsongen får räknas. Hoppas detta skall inspirera till ett
ökat deltagande i lördagstävlingarna.
Thore Johansson

Herrarnas
ondagstävlingar
Damernas möjligheter

med individuella priser. Varje spelare
får spela 1-3 ronder, varav den bästa
räknas. De tre bästa resultaten i varje
klass räknas samman till lagresultat.

slutar med sillfrukost. Köksmästarna
har lovat sponsra en tävling den22 juli,

Ny heterna

kommer

En helt ny tävling
är Trygg-Hansas Classic. Kvalificering
sker på hemmabana under perioden 918 juni. Tävlingen spelas i fem klasser

Företagsgolf
26 apnl

spela på

12 -17

:

Som framgår av tävlingsprogrammet
är denna tid reserverad för herrarnas
onsdagstävlingar. Damerna får under
denna tid spela endast i mån av plats kort
före starttid.

maj
augusti
24 augusti
3l augusti
4 september
18
17

NTS
Färghuset, Stuvargolf
Thom6es
SPF, LI tryck
JoW

Shipinggolf

Ot

FRAN BANKOMMITTEN
Antligen SSS - 72

För att kunna genomföra årets tövlingar på samma
sött som förra året krövs många frivilliga insatser.

Har du möjlighet att hjölpa till under v. 21 var vönlig
kontakta kansliet för ytterligare information.
22-23t5
Förarbete

INDEX

Bankommittön har efter långt och idogt
arbete, äntligen kunnat kröna sin gärning med, att RYA från gul och röd tee
har fått sss - 72.
För att uppnå detta har vi gjort en arbetsplan på en del förändringar på banan, vilka ni kommer att se under året.
Vi har också gjort en ommätning av gul
tee och fått en balanserad mätpunkt på
tee.

Vi kommer fortsättningsvis att ha 2
mätpunkter från gul ochrödtee. Röd tee
är ca 13 % kortare än gul tee. Vit och blå
tee placeras ut vid opentävlingar av tävlingskommitten.
Som ni säkert kommer att upptäcka
har vi fått forlanga banan från gul tee for
att kommaupp till nödvändig längd SSS.
Dock om ni granskar protokollet för

24t5

Pro-Am
25-28t5
Huvudtävlingen genomförs
20t8
Funktionärsgolf för de som hjälpt
till under Ramlösa open

SSS bedömningen kan ni konstatera att
vårt exakta SSS är 7L,55 vilket innebär,

att vi har en ganska lätt SSS 72bana.
Sedan har vi ju våra berömda vindar,
som dock tyvärr inte kommer med i bedömningen.
Det är nämligen så, att definitionen på
SSS är det antal slag som en schratchspelare förväntas behöva på en rond under
goda väderleks- och banforhållande.
Undertecknad har varit med när Skånes Golfförbund har gjort sin bedömning och jag kan garantera, att vi har fått
gjort en mycket genomtänkt och rättvis
bedömning.
Vi har också gjort en ny bedömning
vad gäller hcp index på resp. håI.
Vi har vid bedömningen av index tagit
hänsyn till vår nya SSS, statistik från
Ramlösa Open, förändringar på banan,

bedömning av några låg, medel och höghandikappade spelare, samt hur hålen
ligger placerade ur vädersynpunkt.
Det finns alltid synpunkter på hur svåra respektive hål är och vilka som är svåra for den låg resp. höghandikappade.
Vi tror och hoppas dock, att ni skall finna indexsättningen väl balanserad.
Lycka till med SSS - 72 och med att
pricka 3 poängare på rätt håI.

Björn Flinck
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Bilaga till " Föreskrifter
om mätning av bana".
Utdrag ur

USGA Golf Handicap System

1.0:2

BALANSERANDE
PLACERING AV TEES
Placeringen av teemarkeringarna skall
balanseras så att banans spellängd är ungefär densamma från dag till dag.
En permanent mätpunkt skall anbringas vid sidan av varje utslagsplats for

att visa den punkt från vilken hålet har
mätts, dvs i höjd med mitten på det van-

b. ONORMALA T'ÖNHÅI-LANDEN
Använd bakre områdena for en snabb
bana och främre områdena for en långsam bana. När t ex en bana är hård och
snabb, placera främre-hälften-markeringarna i A och bakre-hälften-markeringarna i C. När en bana är mjuk och
långsam, placera främre-hälften-markeringarna i C och bakre-hälften-markeringarna i A.
Under extrema förhållanden kan alla
markeringarna placeras på den bakre
halvan eller den främre halvan på samtliga utslagsplatser, beroende på vad som
är nödvändigt for att såvitt möjligt åstadkomma en normal spellängd.

ligen använda teeområdet. Meterangivelsen på scorekortet skall vara identisk

med hålets längd från denna mätpunkt.
På illustrationen nedan foreställer hela ytan den vanligen använda teeytan

och den kraftiga linjen i mitten utvisar
läget for den permanenta mätpunkten,
från vilket hålet har mätts.
FRÄMRE

HALVAN

CIBIA

BAKRE HALVAN

på

sitt åttonde år

TEE:

GUL

TIDIGARE

HAL

SSS:
PAR

71

LÄNGD

KORRIG.
LÄNGD

LÄNGD.
SSS

SVARIG

GREEN
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SPELLINJE
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0. 10
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1-9

år, kan det vara av intresse att stäl-

10
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NORMALA T'ÖNHÅILANDEN
Placera teemarkeringarna på udda hål
på främre halvan i område A (elller B eller C); på jämna hål på bakre halvan i
område märkt med samma bokstav. Vid
byte av teemarkeringar, placera uddahålsmarkeringar på bakre halvan och
jämnahålsmarkeringarna på främre
halvan. Med andra ord, alterneramellan
halvorna och växla mellan de littrerade
områdena så att alltid användes områden med samma bokstav på samma gång
(utom vid förhållanden, som anges nedan).

o Är formatet riktigt eller skall
den utökas

till A4?

2.825

5

465

46s

380
465

12

4

3r7

307

380

13

357

3s7

405

4

331

311

innetrållet vara? Skall

14

L70

175

tidningen avspegla artiklar enbart från klubben eller kan en

15

5

432

432

30s
450

16

3

151

131

275

17

4

370

370

18

+

3s0

breddning vara motiverad?

Förslag till forbättringar emotser
vi tacksamt till redaktionen. Skriv
gärna ner såväl positiv som negativ kritik men ej anonymt, då vi
kan behöva komplettera med frå-

gor'

Red,aktionen

46s
28s
42s
295
460
300
440
L7e|

415
35 .5s

4
3

o Hur boi

SSS

Summa

la vissa frågor angående tidningens utformning och berättigande.
:

A.

8

nu

RYA GOLFKLUBB

KLUBB:

Även om det inte är ett jubileums-

AIBIC

Balanseringen sker enligt fcilj ande

DRIVERN

Protokoll för Sss-bedömning

Summa

10-18

2943

0.10
0. 10
0.05

0.0s
0.0s
0.10

390
480
39s
420

0. 10
0. 10
0.10
0. 10
0. 10

/+2,5

0.0s

LlC|

31s
L70'

?R\

3600

Datum:

Summa

1-18

4Ls
Lnn
350
Fastställs

0.0s
0.10
0.05
0.0s

57

68

GDF:

7r55

Hål 8 Sammantagen bedömning av hojdskillnad och utslag med järnklubban.
Hål 9 Hänsyn till höjdskillnad har tagits i spellinjen.
Hål 11 Ev. längdkorrigering bedömd i spellinjen.
I

DAMERNAS
" Nu

ör det på teen vi

När denna tidning utkommer är våren
ännu inte riktigt här, men vi i Damkommittdn ligger i startgroparna. Snart hop-

Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382,251 13 Helsingborg. Tel.042-18 30 70. Telefax 042-11 97 92

pas vi få se er på 1:a tee, redo att ta del av
vårt programutbud, som nu är färdigpla-

nerat. Vi hoppas också att det ska inne-

storslagna gåvan.

hålla en hel del som kan intressera er alla. Vi som har planerat är samma team
som i fjol, dvs Birgitta Bergsten och Eli-

tävling for alla kategorier

(match- och lagtävl), Gunnel Nymberg
(nybörjare), Gun-Britt Månsson (kassör), Christina Wikström (sekr) samt undertecknad.
Säsongstart bli i år den 18 april, då vi
tror att vårsolen ska locka ut er till en

mjukstart med fem klubbor och putter.

Vi samlas sen i klubbhuset för aktuell information och en färgsprakande modevisning. Det är Hedbrandh's, som visar
det nya, fräscha vårmodet. Ring till någon av oss i kommitt6n och skriv upp dig
på listan i damrummet.
På mångas begäran har vi även i år re-

gelträff med Christina Rodman. Beho-

vet att friska upp

regelkunskaperna
tycks vara lika stort varje vår. Ni är alla
välkomna till klubbrummet tisdagen den
9 maj kl 19.00. Vi bjuder på kaffe och

tilltugg!

Den stora nyheten for säsongen är

Bernette Eclictic, som löper som en röd
tråd genom tävlingsprogrammet. Genom att anmäla dig till den och deltaga i
minst tre av sex damtävlingar märkta
med ett E, är du med och tävlar om vårt
10

!"

nya, fantastiska pris: en Bernette symaskin, skänkt av Råå Sy-Center. Vi är
mycket glada över att kunna erbjuda ett
så fint pris och vi vill här framföra vårt
varma tack till Rune Svensson for den

sabeth Hero (seriegolf), Anita Lindberg

Bygger och
förualtar med kual itet.

ses

Fler nyheter! Den 30 maj kommer en
spelare,

PEAL-slaget/PEAL-poängen, slagtävling i en klass för alla handicapsatta och
poängbogey for er med klubbhandicap.
Priserna är skänkta av Sven och Lilian
Persson, PEAL, och vi tackar dem for
det fina initiativet.
Ännu fler nyheter! Falsterbo GK in-

bjuder ryadamerna till

vänskapligt

klubbutbyte med forsta matchtävling i
Falsterbo torsdagen den 18 maj, och nästa år kommer falsterbodamerna till Rya.
Anmälningslista finner du i damrummet.
Seriegolfens fcirsta omgång spelas i år
den 25 maj i Ljunghusen, och alla fem
spelomgångarna, liksom Oldgirlserien,
kommer att finnas presenterade på vår
anslagstavla. Passa på tillfället att få spela på andra banor under trevliga former
och till på köpet gratis!

En gammal kär tradition, som varit
borta några år, kommer vi att återuppliva, nämligen sillarundan. Boka in en tidig sommarmorgon den 1 augusti, då
strömmar vi ut allesamman med samtidigt start på flera hål för att sedan återsamlas till en gemensam, läcker sillfrukost. Hur låter det i vinterkylan?
11

Vill du bli tövlingslednre?
Har du som deltagare i tävlingar tänkt på allt arbete som
ner for att Du skall trivas?

läggs
lt

Rya Golfklubb arrangerar ett trettiotal tävlingar per år. Varje
tävling kräver två eller flera tävlingsledare. Arbetet är ideellt
med undantag för fri lunch.

I

I

Vad fordras for att bli tävlingsledare?
Sunt fornuft; Kunna fatta beslut - som tävlingsledare är Du
suverän; Förmåga att"ta" folk.

Utbildning i regelfrågor får Du genom klubbens försorg.

Är Du intresserad tag kontakt med någon inom tävlingskommittdn, vår intendent Jan Lilja eller ring gärna till undertecknad,
tel. 042-29 62 66.

/Wårcffion 1988

Thore Johansson

Redan vid säsongstarten finns anmälningslistor uppsatta till våra matchtävlingar Indras Crp, med handicapgräns
-36 och Poängjakten, med handicapgräns -30. Tänk på att den senare startar
redan i början på maj - så var ute i tid om
du vill vara med och samla poäng. Som
ni märker har vi mycket att meddela via
vår anslagstavla, glöm inte att titta in i
damrummet när ni ändå är ute på Rya.
Detta var några axplock ur sommarens damprogram, som ni snart kommer

12

att få i sin helhet i brevlådan. Och alla ni
som ännu inte riktigt kommit igång med

golfen, kom till nybörjarträningen som
Medlemskommittdn inbjuder er till och
vi hjälper gärna till att hitta en fadder så
att ni kan komma ut på banan och träna.
Golfen har ju så mycket att ge forutom
frisk luft och motion: spänning, utmaning och trivsam social samvaro.
Vi önskar er alla välkomna till en ny,
skön

t

golfsommar'

Lena Jönsson
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Den traditionella
o

värputsen

Klassikern på Rya
Banputsargolf

Ställ upp mangrannt, räfsa, plocka pinnar, måla och städa, så vi får
en fin bana även detta år. Det är ju för oss själva vi arbetar, tänk på

det!

Spelform:
Scramble,
1S håt.

Dags igen!
Våren 1989
Lördagen
den 15 april kl 08.00

Banputsargolf
1 :a start 12.30

Välkommen!

Anmälningslista
uppsättes den 14 mars
15

Flrbornavägen, If bg

La röd - Bä rslöv -Va I låkra

16
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GoUpåfn*örken
I Filatelisten - frimörkssamlarnas egen tidning - hittar vi en trevlig ar-

tikel om frimärken med golfmotiv. Golfen visar sig mycket sparsamt
representerad i frimärksvärlden, så det kan vara både lätt och svårt att
skaffa sig en komplett samling.
Det forsta frimärket med anknytning till
golf är, berättas det, inte äldre än från
1953, då japanerna gav ut ett märke med

"Berget LJnzen sett från golfbanan vid
dess fot". Bilden är ganska suddig och
man ser någonting som kan vara en fairway, men någon golfaktivitet syns inte.
1958 utkom

i Franska Västafrika ett lite

märke på vars ena sida faktiskt två golfklubbar är avbildade. Detta märke anses
av många samlare som det forsta "riktiga" golfmärket.
Sedan har det utkommit ett sextiotal
frimärken med golfmotiv, många av dem

med mycket vackra scenerier. Flitigast

med golfmotiv har Västindien varit,
medan egendomligt nog det stora golf-

landet Storbritannien icke släppt ut ett
enda.

Kanalön Jersey däremot kom 1978
med en serie om fyra märken på vilka
man får se Jersey-sonen Harry Wardons
berömda grepp på ett, puttningsstil på
ett annat, pokaler på ett tredje och på
det fjärde en staty av honom framför en
kartskiss över Royal Jersey GC.
USA har hedrat några av sina stora legender på frimärken, såsom Babe Zaharias, Bobby Jones och nu senast 1988
Francis Quimet, US-Open vinnare 1913.

Och Sydafrika, vem skulle de hedra i
dessa sammanhang, om inte Gary
Player, vilken återfinns på ett märke
frän1976. Det kan for övrigt nämnas, att
Gury Player i sitt hemland även fått en
ros uppkallad efter sig.

18

En serie som kom ut i GambiaI9T6 är
ganska rolig. Den visar en stilstudie av
presidenten Sir Dauda Jawara själv som
golfspelare, dock med en sving som pekar mer åt nyss erhållet grönt kort än
scratch. På ett annat märke i samma serie ser man en kvinna som även hon har
problem med sin sving, klådd som

hon är i en inhemsk fotvid kjol.
Några av de ovan nämnda vackra scenerierna får man njuta av i form av två

natursköna bilder från Killarney i samband med European Golf 1975 och fyra
märken från Bermuda bjuder på exotiska golfhåI, omgivna av färgsprakande
blomsterprakt.
Det är dock, som sagts, fattigt med
"golf-frimärken", men for filatelisterna
finns det annat intressant material med
golf, nämligen stämplar. Självklart finns
det minnesstämplarfrån alla de klassiska

arrangemangen: British Open, US
Open, PGA Championship, SEO osv.

"The Open", som engelsmännen själv
säger, var först med fyra olika minnesstämplar 1968 och har sedan fortsatt varje år-med undantag av l97t-medolika
slogan- och minnesstämplar och har faktiskt kommit upp i inte mindre än trettio
olika.
Sveriges forsta golfstämpel kom 1969,
då Rotary VM spelades på Tylösand.

För de intresserade kan nämnas, att
det nyligen bildats en internationell före-

ning för golf-filatelister och vill ni veta
mer om denna, är ni välkomna att kon-

takta undertecknad.

Artikeln avslutas med en sann golfhis-

toria, som i alla fall undertecknad inte
hört forut. Vi knycker den också:
Varje år spelas en golfmatch mellan
universiteten i Oxford och Cambridge.
Fyra man från varje skola möts på Royal
S:t George. Denna bana är en av de få
kvarvarande "herrklubbarna", dvs kvinnor göre sig inte besvär. För några år sen
inträffade något som ingen hade räknat
med. En kvinna kvalificerade sig till en

plats i Oxfords lag. Att flytta tävlingen
var uteslutet. Klubbens styrelse sammanträdde under stora vedermödor,
men man löste problemet mycket "brittiskt". Damen i fråga utnämndes till

"Honorary man", dvs hedersman, under
de fyra dagar som tävlingen varade och
efter spelets slut återfick hon sitt tidigare
kön. Som sagt, mycket "brittiskt", öiler
hur?
Arne Hörner
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Rya GK: s S.tpporterklubb

nÄrr rÄnc
GER MER TID

GOLF

Tön

Dragning 15 augusti 1988

Dragning 15 november l9B8

100:-Nr 6l

100:-Nr

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

123
13

I48
36

4l
216
76
151
190

Björn Lindblad
Anita Lindberg
Karl-Evert Wahlström
Hanne Troedsson
Folke Miiller
Sune Svensson
Lill Jönsson

Torsten Ragnartz
Lena Olsson
Kaj Eksten

Dragning 15 september 19BB
100:-Nr

155

100:- II4
50:- 246
50:- 55
25:- 127
25:- 26
25:- 34
25:- 76
25:- 88
25:- 186

Marianne Sievers
Gunnel Nymberg
Sonny Osterman
Percy Flero

Olof Arvidsson
Linda Palmdr
Sven Olofsson
Torsten Ragnartz

Carl-Otto Tolstoy
Carl-Johan Kruuse

Dragning 15 oktober 1988
1a
100:- Nr JJ

Ragnar Boltenstern

1(X):-

r32

Jan-Erik Hedbrandh
Birgitta Bergsten
Ake Skagmo

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

20

164
224
123

AnitaLindberg

135

Lars Fredrixson

729

LenaNordn

5

206
64

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

178
I20
26
84
22
64
95
74
243
180

Hans Ohlsson

KerstinWahlström
LindaPalmdr
Lennart Nilsson
Lars Helgesson

Arne Ström
Rial
Per-Erik Persson
Bengt Ringlund
Joakim Boltenstern

Dragning 15 december 19BB
100:-Nr180 JoakimBoltenstern

100:50:50:25:25:-

186
56
227
1,14
30

25:- 76
25:- I27
25:- 27
25:- 138

Carl-Johan Kruuse
Stig Åsberg
Berty Fröberg
Gunnel Nymberg
Helgi Remmelgas-

Olsson
Torsten Ragnartz

Olof Arvidsson
Lennart Järnum
Sten Wallmark

Vinsterna utbetalas via postgiro.
Juniorkommittdn

Alf Rodman
Arne Olehov
Arne Ström
21

NOTISER
lnformation
från kansliet

Grccnkecper och Awig Danpcrconal
har en vödjan om, att medlemmar
inte i onödan stör domi deras arbete med synpunkter och frågor, som
rör bana och skötselrutiner.
Har ni några frågor, så vönd Er
i första hand till bankommittens Iedamöter.
Det ör viktigt, att personalen får
arbetsro, så dom hinner fullgöra sina arbetsuppgifter.
Vi tackar på förhand för Er för-

Hcp-kort och "Betalt L989" etikett kan
avhämtas på kansliet.

Vid anmälan till tävling var vänlig notera Ditt medlemsnummer, då detta besparar oss mycket arbete.
Kansliets öppettider i februari och
mars: Tisdag - torsdag l0-I2.

Frispel under 1989

:;tåalse.

Överenskommelse

Ofog!

der juni och

Undcr 1988 hade vi skadegörelse

på

bl.a. skyltar vid driving-rangen. .A.tt reparcra och ersätta forstörda föremål
kostade tusentals kronor. Vi tycker inte
att vi skall behöva använda medlemsavgiftcrna till sådana helt onödiga utgifter.

22

med

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 for frispel. Hcp-kortet skall
uppvisas och stämplas.

Drick Ramlösa!
Hälsovägen 29 tel. 042112 60 70

har träffats

Landskrona, Mölle, Söderåsen och Vasatorp om ett frispel per klubb helgfri
måndag-fredag ll5-3IlI2, dock ej un-

