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Det skönt formgivna

Så har vi redan hunnit en bra bit in på säsongen med de första tävlingarna avver-

kade på en bana som är mycket fin for
årstiden.
Hushållsmaskiner i västtysk
toppkvalit6 - Välj i 5 färger

o:

Det syns på fairways-slitaget att Ryaspelarna varit i gång tidigt i år, kanske
hela vintern. Vi måste ställa oss frågan
om inte banan trots att vädret är "spelbart" måste få en viloperiod under vinterhalvåret. Men hur gör vi då med föroch eftersäsongspelarna? Detta är bara
en personlig reflektion efter årets inle-
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Kök o Bad
Lars Ekolin
Fornminnesgatan 16
Tel.042-29 84 30
Ring och avtala tid för besök
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Vår klubbrestaurang har börjat året
fint med jättegod mat i trevligt dekorerad matsal, fin service och alltid ett leende från flickorna bakom disken. Det lovar gott fcir säsongen.
Vi kommer att få fint på parkeringsplatsen sedan den asfalterats. Vägen ner

till

klubbhuset har också förbättrats.

Kör dock inte fortare än 30 km/tim. Då
håller vägen och olycksrisken minskar.
Rya-spelarnas uppträdande vid spel
på 3:an, 4:an och 8:an uppmärksammas
av passerande på stigen. Visa hänsyn,
det är viktigt! Någon olycka får helt enkelt inte inträffa. Skulle Du komma i diskussion med någon så forväntar jag att

Du uppträder hövligt. Har Du irriterat
någon, be om ursäkt!

Kom ut till klubben för att titta på

Ramlösa open. Det är lärorikt att följa
de professionella spelarna och samtidigt
är det feststämning i klubbhuset. Tag
med vänner och bekanta också, men lova dem inte medlemskap i klubben om
de blir golfbitna.

Lycka till med golfen

i sommar! Jag

hoppas att vi åter skall få en trevlig säsong på vår fina klubb.

Per-Erik Persson

I nform ati on från utb il dnings och medlemskommittön
För att våra nya medlemmar lättare skall

en "golfskola" fcir dessa medlemmar och

finna sig till rätta då de kommerutpå banan har vi i år infort att de skall deltaga i

skickade ut ett personligt erbjudande att

en liten kurs om golfregler och golfetikett (golfuett). Kursen avslutas med ett
prov. Vi kommer att ha en sådan kurs i
maj och en i augusti. För att få det gröna
kortet skall man även ha uppvisat för
Jimmy att man behärskar sina klubbor.
Vidare skall man som åskådare ha gått

deltaga och 36 personer anmälde sig.
Vår kurs omfattar tre teorikvällar, en clinic (uppvisning av olika slag) av Jimmy

samt tre grupplektioner om 45 min i
närspel och bunkerslag av Jimmy med
sex deltagare i varje grupp. Vi kommer
sedan från slutet av nnaj på några måndagkvällar att ordna små "tävlingar" för

med etablerade spelare en golfrunda och

deltagarna.

därefter själv ha gått en runda med ac-

Golfforbundet har många erkänt bra
kurser fcir kommitt6medlemmar och for

ceptabel score.

Golfforbundet har utarbetat ett mera
omfattande program för att få grönt kort
men det är upp till varje klubb att göra
som de vill. Detta program kom så sent
att vi redan beslutat om vårt eget program. Vi har tänkt att se hur det hela utfaller i år. Kanske vi till nästa år går in för
Golfförbundets program.
Av klubbens ca 850 seniormedlemmar
som har rättighet att gä ut på banan har
ca LL0 inte officiellt handicap (Max 36)

utan klubbhandicap (37-54). Inom vår
kommittd beslöt vi att på försök ordna

närvarande undersöker vi vilka inom
klubben som deltagit i sådana kurser. Vi
kommer sedan att forsöka få så många
som möjligt att deltaga i lämpliga kurser.

Det är vår förhoppning att vi

med

dessa åtgärder rent allmänt skall få ett
snabbare spel på banan. För deltagarna i

våra kurser tror vi att med idog träning
skall de kunna sänka sin handicap i som-

mar och känna en större personlig tillfredsställelse när deras spel flyter lite
bättre.
Weste Eriksson
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Bygger och
förualtar med kual ltet.
Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382,251 13 Helsingborg. Tel.042-18 30 70. Telefax 042-1197 92

Det är glädjande att kunna fastställa att
Ramlösa Open snabbt blivit en väl forankrad tävling i Golf-Sverige och i näringslivet. Sponsorernas fortroende fcir
Ramlösa Open är stort och deltagande
spelare entusiastiska infor tävlingen.

Det är nu tredje året som Ramlösa
Open spelas. Rya Goifklubb hoppas att

huvudsponsorn AB Ramlösa Hälsobrunn vill fortsätta att ekonomiskt garantera tävlingen så att den kan behålla

sin plats som Tour-tävling. Det vore bra

for klubben, golfen i Helsingborg, och
för Ramlösa.
Tack

till AB Ramlösa Hälsobrunn for

pare, som bidragit
kan genomforas.

till att årets

tävling

Ramlösa Open spelas med maximalt
deltagarantal, d v s L56 spelare. Flera av
de utländska deltagarna är från tidigare
tävlingar välkända för Rya-publiken.
Jag vill också tacka banpersonalen,
som i år liksom tidigare arbetat med att
få banan i bästa skick och lyckats fint.
Till allafrån klubben som arbetatfram
Ramlösa Open 89 och svarar for täv-

lingsarrangemangen, vill jag rikta ett
stort tack och önskan om framgång med
uppgiften under speldagarna. Ramlösa
Open är en viktig del av Rya Golfklubbs

årets tävling samt for det fina samarbete
som klubben haft med Ramlösa och and-

program.

ra sponsorer inför tävlingen. Förbere-

klamköpare samt publik hälsas hjärtligt
välkomna till årets Ramlösa Open på
Rya. Vi kommer - det är jag säker på attfä se fin golf och uppleva en spännande tävling.

delsearbetet har gått mycket bra och vi
vet att Ramlösa också aktivt bidrager till
att arrangemangen kring tävlingen skall
bli forstklassiga.
Jag vill också tacka övriga reklamkö-

Alla

spelare, funktionärer och re-

Per Erik Persson

Kylig siisongstart
med "somri g" uppvörmning
Vårputsardagens sommarvörme hann
förbytas till ntira nog vinterkyla nör damerna den 18 april inledde sin tövlingssösong. Men det kämpades friskt och tävlingsresultaten blev fina.

Vinnare i A + B-klassen blev Ingrid
Björnör med 36 p och i C-klassen Berith
Paulsson med 37 p.

Till kvällens samling

hade många damer sökt sig ut

till

Rya

och glädjande nog syntes även en del nya

ansikten i premiärvimlet. Vi fick njuta
av Hedbrandh's härligt somriga modeuppvisning och värmen steg i takt med

nÄrr rÄnc
cER MER TrD

rön

att vår underhållande konferencier Lena

Axelsson presenterade plaggen på sitt
speciella sätt.

Tävlingsprogrammen

är nu

tryckta och några förändringar

färdig-

i

damprogrammet vill vi göra er uppmärksamma på.

Vi har kortat av tävlingssäsongen något, eftersom vi de senaste åren haft ett
mycket lågt deltagarintresse i slutet av
september, då ju också Seriegolf och Nationella damdagar är slut. Sista tävlingsdag blir alltså den L9 september.
Vi har också på forsök i år ändrat han-

dicapgränserna i våra damtävlingar, for
att fördela antalet spelare i de olika klasserna litet jämnare. A-klassen bör få
större möjlighet att bilda en egen prisklass och trängseln i B-klassen blir litet
mindre. Allt detta på basis av statistik

GOLF

TRE "LENOR". Axelsson, konferencier; Zinn,lotterivinnare;Iönsson, ordförande.
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över fj olårets deltagarunderlag.
Ni har väl sett att vi har fått nya scorekort med nya index och SSS 72 - sä nu
gäller det att hålla reda på var vi har våra

för hela laget * många andra fina priser.
Passa på när anmälningslistan kommer

slag.

sen är ändrad

Det var länge sedan vi hade en eclectictävling i damprogrammet och vi hoppas att många vill vara med och tävla om
vår fina Bernette symaskin. Tävlingen är
"inbakad" i de ordinare tisdagstävlingarna och man har 6 möjligheter (märkta E
i programmet) att förbättra sin tävlingsscore, dock måste 3 av dessa ronder genomforas för att tävlingsresultatet ska
räknas. Noggranna tävlingsregler finns
på anmälningslistan i damrummet.
Vi har fått inbjudan till Finess Ladies
Cup, poängbogeytävling i två steg: kvalificeringstävling i 3 klasser inom klubben
den 6 juni, där vinnarna i var klass bildar
ett tremannalag som finaltävlar i Pers-

torp den 9 september. Pris: en golfresa

upp!
Seriegolfens första omgång i Ljunghutill den 18 maj, den och övriga omgångar finns anslagna i damrummet, kanske finns någon bana med som
lockar dig särskilt? Kom ut och titta och

skriv upp dig, det är meningen att

så

många olika spelare som möjligt ska få
chans att åka.

Våra Nationella damdagar på Rya är
som vanligt i första veckan av sommarlo-

vet, dvs den 13-14 juni och glöm inte att
pricka in Stora damdagen den 11juli och

)

I

Sillarundan den 1 augusti!
Slutligen vill vi önska våra duktiga damer i elitlaget all framgång med sitt spel
i elitserien.
Vi har nu bara att invänta en lång,
skön golfsommar.
Lena Jönsson

Klädnyfikna

I

Vinnare i årets första damtävling: Ingrid Björnör och Berit Paulsson.
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Ingrid Axelsson
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Från toppen
När detta skrives har elitgänget varit
igång i drygt 4 månader. Vi började direkt efter trettonhelgen med inomhusträning fcir Jimmy på Sundsgården. Nio
lördagar i rad filades det på tekniken
plus att gruppen "plågades" med löpträning efter varje teknikpass.
Vi har i år en i många delar ny trupp.
Peter Bäckbom och P-O Dahlman har
lämnat Rya och vi får tacka för många
trevliga år tillsammans samt önskar Pe-

Grant, Mats Nilsson och Johan Remmelgas i USA och vi räknar med att alla

tre är hemma igen i maj/juni. Förutom
Olle Södergren finns på hemmaplan
Jens Magnusson, Dick Palmer samt Jan
Sandberg.

Utomhus har vi i grupp varit igång sedan v 4 och vi räknar med att träna på
samma sätt under april/maj. Därefter
läggs träningen upp med inriktning på
första serieomgången i juli. Damerna
tog i fjol glädjande nog steget upp i elitserien där vi nu får tampas med den yttersta Sverigeeliten. Spelplatser i år blir

Delsjöbanan i Göteborg och Kevinge i
Stockholm. Håller tjejerna lika fin och
hög standard som i fjol bör en plats bland
de 6 bästa inte vara omöjligt. En realistisk målsättning är dock att vi skall hänga

kvar.

Herrarna gör

i

åter ta steget upp

Jimmy förklarar golfens hemligheter för
Dick Palmör och Eva Kruuse.

år ett nytt försök att

i

högsta serien. Kalmars stjärnspäckade gäng blev för svåra
i fjol och kvar i serien finns också Kristianstad med ett par toppspelare. Vasatorp ramlade ur elitserien i fjol och vill
säkert också ha ett ord med i laget. Lund

och Mölle blir spelplatser vilket inte
ter och Per Ola lycka till med proffssatsningarna. Nya i klubben är Louise Welander -7 frän Kristianstad samt Olle Södergren -2fränMölle. I och med Louise
inträde har vi fått en betydligt bättre
bredd på damsidan vilket var en forutsättning när vi i år debuterar i elitserien.

Övriga damer är Viveca Hoff, Eva
Kruuse, Mia Ståhl och Susanne Sperling. Liksom i fjol kommer Maret Remmelgas att "coacha" damerna.

På herrsidan har vi fortfarande John
12

minst bör passa vårt nyförvärv, Olle Södergren, som forutom att han kan Möllebanan innan och utan också var en flitig
student i Lund.
Både damer och herrar spelar första
omgången 3x18 håI. Första dagen 4 singlar samt 2 foursome samt andra dagen fyra singlar. Andra omgången for damerna ser likadan ut medan man för herrarna på Ryder Cup-vis lagt till en dag då
man spelar 2 fyrbollar samt 2 foursome.
Varje lag har rätt att i varje omgång stryka sitt sämsta resultat.

När det gäller den individuella tävlingssäsongen har den redan tjuvstartat.

Eva Kruuse som tillhör landslagstruppen har varit på träningsläger i Spanien
och samtidigt deltagit

i

Spanska Oppna

Amatörmästerskapen. (tyvärr utan
framgång). Sista veckan i april åker
(åkte) Eva till Skottland för spel i Skottska Öppna. Vi får hoppas Eva hittat formen till dess.

Omega-slaget utgör annars tävlingsstarten i Sverige och vi kan alltid hoppas

på någon framskjuten placering. För
proffsherrarna blir starten i år i Danmark Lacoste-Spalding Open 5-715 medan damerna får vänta tllLs 2A-2I15 dä
Kanthal Höganäs Open avgörs på Mölle. Därefter blir det spel nästan varje
vecka så det gäller att planera tävlandet

noggrannt. Höjdpunkten blir, om damerna får ursäkta, Ramlösa Open 252815 dä vi också får hoppas att vi har någon Rya-spelare som åter kan blanda sig

i toppstriden.

Vi

ser fram emot en späckad men

framgångsrik säsong.

Boss för herrarna är liksom ifjol Olof
Norrlöw och BOSS kommer det liksom
ifjol att stå på våra tröjor när vi tävlar.
Elit.. ..
Olle Dahlgren
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funiorverlcsamheten
Träningen för våra juniorer startade redan i januari inomhus och fortsatte sedan utomhus i april. Tränare for satsningsgrupperna har varit och är Jimmi
Grant och för de övriga grupperna är det

Vi har under våren videofilmat våra spelare för att tillsammans
Jan Sandberg.

di n

kunna se vilka forbättringar som kan och
borde göras. Jimmi Grant harvisat envideofilm från USA som visade hur Team
Volvo tränar. Jimmi har analyserat och
kommenterat filmen på ett mycket kun-

nigt sätt.
Vi har haft två träningsläger på Ven.
Det första var den L5 och 16 april och det
andra den 4 och 5 maj. Tränare vid båda
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Dragning

Fllbornavägen, Ilbg

La röd - Bå rslöv -Va I låkra

15

januari

1989

Ewa Liljenström

100:-

7I

50:50:25:25:-

1,52

Gert Jellnor
Jörgen Sjödal
Martin Evertsson
Lennart Nilsson
Thore Johansson
Bengt Grimsgård

-

25:25:25:-

n6
84
8

6
68

BoZinn
Nils Pålsson
Bengt Ringlund

3

243

Dragning

15

februari

1989

100:- nr 165

UllaBång

100:-

242

Margaretha Wahlgren

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

11
187

Sune Nymberg
Kjell Jöns.son

238

Ingemar Akesson
Marianne Jellnor
Christer Wåhlstedt

63

144
146
33
234

tad insats.

Tävlingsverksamheten startar med
Föreningsbanken Cup den 4 juni. Nytt
från i år är att vi har fått en sponsor till

våra måndagstävlingar nämligen Top
Print, varför dessa tävlingar kommer att
kallas för Top Print C.rp. Print Cup kommer att spelas den 12, 19,26juni, 31 juli,
7 augusti samt avslutningstävlingen den
14 augusti.

Anders Lindborg och Jan Lilja har
och skall undervisa våra spelare
regler och golfetikett.

SUppOftefklhbb

100:- nr r33

25

I4

S

tillfällena har varit Viveca Hoff och Jan
Sandberg som gjort en mycket uppskat-

BjörnWahlgren
Ragnar Boltenstern

Lennart Svensson

i

golf-

vinsterna utbetatas via postgiro

Dragning 15 mars 1989
Anders Larsson
100:- nr 150

100:- 4l
50:- 241,
50:- 40
25:- 118
25 205
25 86
25:- 233
25:- 178
25 79

Sune Svensson

Anders Forsell
Lars-Rune Svensson
Carsten Magnusson
Eva Kristina Jönsson

Gunn-Lis Rosberg
Bo Sperling
Hans Ohlsson
Astrid Jönsson

Dragning 15 april 1989
100:- nr 178
100:51

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

70
48

209
87

r28
24
242
92

Hans Ohlsson
Gösta Sandberg
Hasse Schiller

Henry Sandebring
EuniceLundinAndersson
Jimmy Grant

ElisabethHero
PeterHenckel
Margaretha Wahlgren

GretaElg
15

Kansliet informerar
Golfbil

Frispel under 1989

Golfbil uthyres till en kostnad av 150:-/
rond. Om Du har läkarintyg kostar det
80:-irond. Minimiålder: 18 år. För att
kunna använda golfbilen vid tävling

Landskrona, Mölle, Söderåsen och Vasatorp om ett frispel per klubb helgfri
måndag-fredag Il5-31/12, dock ej under

måste man söka dispens hos SGF (läkarintyg fordras). Golfbilen kan bokas samma dag eller 2 dagar i forväg av de med

Overenskommelse

har träffats med

juni och juli.

läkarintyg.

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

Hcp

uppvisas och stämplas.

Vid höjning eller sänkning av Din spelhcp ska Du registrera detta på kansliet så

fort som möjligt. Vid sänkning ska både
hcp-kort och scorekort lämnas in.

till tövling
Hjälp oss att underlätta arbetet vid tävlingar genom att notera Ditt medlems-

Ramlösa Open
Har Du möjlighet atttaemot någon eller
några spelare under Ramlösa Open?
Tag i så fall kontakt med kansliet.

Anmälan

Banguide

nummer.

kom till kansliet och hämta Ditt exemplar.

Om Du ännu inte hämtat banguiden,

KCiNUMMERTABLÅ

1. Tag nummerlapp.

2. Skriv upp spelarnas namn på listan.
3. När Ert nummer kommer upp gå till
1:a tee.

4. lnnan Ni peggar upp, tryck fram

FARGTEMA
Ahlströms Färggross AB
Hälsovägen 29 HELSINGBORG Tblefon 12607 0
.

.

näs-

ta nummer.

Vi vill samtidigt påminna samtliga Rya's medlemmar om juniorernas måndagstävlingar under juni, juli och augusti, då det är startförbud ca 08.0049.45. På tävlingsbodens anslagstavla kommer det i god tid att anges de måndagar då startförbud gäller.
funiorkommittön
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Rya håilsar nya och gamla håloch Seensponsorer vdlkomna
Storklas & Lillklas

Bergu
Frigoscandia

Nyman-Schultz
Swedtryck
Guldvarufabriken
Hotel Horisont

AWP
Volvo-Trans
Indra
Hotel Kärnan
BMW
ASG

Din-X
Claesson-An derzön

Samt skyltreklam
Linds Atelj €,er

Varmgalv.
Larssons Herrekipering
Järnkonstruktioner

AB

Svalöv-Hammenhög
J-N Repro
Viggo
Ferms Agenturer
Funkab
L-J Tryck
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Studio Syd
Sven Linndr AB
Tandläkare Arne
FIärner
SOS Reklambutik
Lindells Materialhant
Flelsingborgs
Reprohus AB
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