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Det har varit en fantastisk "Rya-sommar" med golfvöder nästan varje dag, en
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korta

10 års

produktionsgaranti

fin

stömning

i klubb-

huset och massor av greenfee-gäster.
Tövlingsprogrammet har genomförts

o

med rekorddeltagande.
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Det diskuteras i vilken omfattning vi

/1/ULTIF]R/IA'

skall välkomna greenfee-gäster. Det är
min uppfattnig att golfspelare - och då
också vi Rya-spelare - skall ha nöjet att
få besöka andra klubbar och då måste vi
också själv självfallet ta emot gäster. Vi
har på lördagar och söndagar en enda

Det stilrena

Det enkla
Det skönt formgivna

"greenfee-tid" per timma och därigenom "berövas" Rya-spelarna bara maximalt 7 fyrbollar mellan 08.00 och 1,5.00.
Det tycker jag vi kan bjuda på.
Greenfee gäster
Hushållsmaskiner i västtysk
toppkvalite - Välj i 5 färger

Vi har hittills i år haft gott över tusen flera greenfee-spelare än under motsvaran-
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Kök o Bad
Lars Ekolin
Fornminnesgatan 16
TeL042-29 84 30
Ring och avtala tid för besök

i fjol. Ryktet om vår banas fina
skick har gått över landet - och Dande tid

mark. Flera gäster har tyckt att de spelat
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for personer på cykelstigen utefter stranden. Vi måste vidtaga forändringar i banan fcir att möta de krav som ställs. En
plan har utarbetats och kommer att presenteras för kommunens representanter, troligen under september månad.

hcp etc.

las.

att höra.
Från några egna medlemmar har kritiska frågor inkommit avseende banan.
Den är för lång och onödiga åtgärder har

O!

Kontakter med kommuner

Under året har Klubben haft flera kontakter med kommunen om säkerheten

vidtagits för att nå "magiska" SSS 72.
Banan har blivit längre och svårare. Man
får dock inte glömma att golf är idrott
och att också en golfspelare måste hålla
sig i sådan fysisk form att han kan möta
sportens utmaningar, d v s banan, sin

på Sveriges finaste bana. Sådant är roligt
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mera tåliga trädslag.

Jag förutsätter att diskussionerna skall
leda till att styrelsen kan förelägga årsmötet i november en plan for förändring
av banan som godkänts av kommunen
och alltså möter säkerhetskraven. Självfallet är det hålen utefter stranden som i
forsta hand berörs, men vi har möjlighet
att kompensera oss längdmässigt på andra delar av vår bana. Det är styrelsens
strävan att Ryas karaktär som kombinerad seaside- och inlandsbana skall behål-
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Banan

Vissa anläggningsarbeten på banan har
fördröjts under sommaren. Våra banarbetare har rätt till sommarsemester och
den dagliga skötseln av banan tar mycket
tid och får inte eftersättas under högsäsong. Men nu på sensommaren ändras
arbetsprogrammet igen. Till nästa säsong har vi bättre träningsmöjligheter
vid driving-rangen, ny sand i bunkrarna,
ny tee på flera hål etc. Det finns alltid
mycket att forbättra.
Träden på banan är svårt angripna av
almsjuka och möjligen också av annan
virus, varfor flera träd måste fällas i höst.
Det är trist, men vi måste forsöka stoppa
sjukdomens spridning och finna andra

Träningstäger på Ven
Som ett led i försöken att ytterligare aktivera och förkovra våra ungdomar, har
juniorkommitt6n i år arrangerat 2 st 2-

Q,

dagars träningsläger på S.t Ibbs golfbana
på Ven.
Den L5-L6 april "gnuggades" de äldre
juniorerna av Viveca Hoff och Jan Sand-

berg.
Samma instruktörsduo tog sig an 14 st
yngre juniorer den 4-5 maj.
I underbart väder äntrades första mor-

gonbåten från Landskrona till Ven, där
Villa Husvik utgjorde forläggningen.

Hela forsta dagen bedrevs intensiv
träning på driving-rangen, och efter en

snabb kvällsmåltid gick samtliga ungdomar ut på banan, tills mörkret föll.

Andra dagen var avsatt till tävlingsspel. Efter sedvanlig prisutdelning var
det så åter dags för hemfärd.

Att vårvädret var det allra bästa förhöjde naturligtvis lägervistelsen, men
ungdomarna bidrog själva med sin entusiasm och goda kamratanda till det mål
resan var avsedd for. Vår avsikt är att
återkomma med liknande aktiviteter till
nästa år.

Tack ni fina ungdomar för två härliga
Ven-dagar, tack Viveca o Jan!
Helene, Margareta, Sven

Su p porte rkl u bb-tävl i n ge

29 april 1989
Till glädje for

juniorkommittdn, hade
100-talet deltagare anmält sig till årets finalspel for supporterklubbsmedlemmar.
I det strålande vårvädret syntes idel glada miner, även om det individuella resultatet kanske inte slutade i nivå med de tidigare förhoppningarna.
Vi fick dock fram 36 st pristagare som
vid den avslutande buffdn kunde hämta
sina belöningar.
De L0 bäst placerade förkunnas härmed.
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Buffö-supporters

n

å: fåX"r'r?Sä3. Annika Karlsson
4. Eivor Svensson
5. Bo Zinn
6. Percy Hero

7. Birgitta Bergsten
8. Birgitta Johansson
9. Lennart Eriksson
10. Curt Elg

Vi tackar våra supportrar för det gångna
året, samt noterar att uppslutningen, till
stöd åt vår juniorverksamhet, kommer
att vara minst lika stor det kommande
året.

luniorkommittön

"Grisagolf 2217"
Hela L40 stycken anmälde sig till "Grisagolfen", som spelades i 4-mannalag
scramble, slagspel utom handicap. Tävlingen beärades med fint sommarväder
och en bra bana.
Det är mycket pusslande for att uppnå
jämnhet i lagen i en sådan här tävling och
till yttermera visso kom flera återbud på

dom två grisar framför shopen. Många
kände de lockande dofterna och kom

till

Pris- och Grisutdelningen på eftermiddagen. Vi vill ge Köksmästarna ett stort
tack for en fin avslutning på en trevlig
Rya-dag.
Berty o Hans F

tävlingsdagens morgon och då ofta från
l:e mannen i gänget. Med hjälp av tele-

fon och med välvillig inställning, lyckades vi fylla de flesta vakanserna till belåtenhet. Tyvärr var det kanske for få
låghandicapare, men av resultaten att
döma lyckades lagsammansättningarna
bra.
Spelet flöt väldigt fint hela tiden, sista
boll kom in under fyra timmar. Alla deltagare var överens om att dettavar en rolig spelform, det behövs nog en sådan

tävling per år.
Det blir inte så blodigt allvar över det
hela utan man går ut på en lättsammare
tävlingsrunda, där vi motionsspelare får
göra flera par o birdies.
Resultaten blev mycket jämna men
bäst lyckades lag Stefan Johansson, Len-

nart Frieberg, K-G Hultbom o Bertil
Persson med 66 slag, därefterföljde 3lag

med 67 slag.2:a blev C G Tolstoy, C J
Kruuse, Lena Kullenius o Lars Gullstrand, 3:a Knut Malmberg, Bengt Bengtsson, Erik Halland o Gun Persson.
4:e Tommy Backner, Lilian Persson,
Bror Jönsson o Petra Kjellner. Sista pris,
5:e gick till det bästa laget av alla 68orna. Per Frohlund, Anders Ek, Alfred

Degler o Ragnar Boltenstern.

Sommaren och klubbgemenskapen
ökas säkert också av den trevliga avslutning som Köksmästarna stod for. Under
tiden vi spelade och hade trevligt grillade
10

Tommy

-

uppskiiraren

Carl-Johan Kruuse med hustru Iröne (till höger)
11

Le n narts

reflexion(8f...

Vår hörliga Rya-bana har genom åren blivit allt bättre med nya vtilplacerade
bunkrar, större och framförallt bänre greener. Nya och böttre underhållna
grristee. Men det ör öndå den ypperliga putsen som gör det positivaste intrycket.

Tyvärr kan man inte säga detsamma om
alla som spelar på vår fina anläggning.
Nu är väl 90-95"/" av medlemmar och
gäster prydligt klädda, när de utövar sin
favoritsport. Men tyvärr är det en klick
som bryter av. Man ser i dag golfare iklädda t-shirt (som inte alltid täcker hela
magen) jogging- och badshorts. Även
spelare i träningställ uppträder då och då

Detta är plagg som definitivt inte hör
hemma vare sig på golfbanan eller i
klubbhuset.
Se på våra

pro-spelare, snyggt klädda.

Här tillåts verkligen inte några av de nyss
nämnda plaggen.

Flera klubbar i Stockholms-området
följer numera våra bestämmelser, då det
gäller klädsel på banan, säger Crister
Lindberg, PGA.
Det är bedrövligt att man skall tillgripa dylika bestämmelser. Den allmänna
stil-lösheten'har allt mer utbrett sigpå de
svenska golfklubbarna.

Det är knappast bättre, snarare sämre, i vårt klubbhus. Vid ingången till restaurangen finns en tydlig skylt, som talar om att det inte är tillåtet att beträda
matsalen i spikskor. Vissa struntar totalt
i detta, andra sparkar av sig spikskorna
och går in och äter i strumpsockorna. Inte så trevligt for övriga gäster.

Vinnande lag, Stefan Johansson, Lennart Frieberg, K-G Hultberg, Bertil Persson.

t2

' Nu är detta inget

isolerat Rya-problem. Jag besökte for en tid sedan en av
våra grannklubbar, där det tillåts spikskor i klubbutrymmen. Ett sällskap klampade efter sin rond in med blöta och kletiga golfskor... Hängde sina blöta regnkläder över stolen och lugnt intog sin for-

täring...

Detta är givetvis inget att ta efter.

på banan.

Laget som alla trodde skulle vinna: Arne Hrirner, Christian Pålsson, Tage Ericsson,
Christian Dinö.

ga" skor när man sitter i restaurangen.

Måttet var råget, då det kring midsommar uppträdde en person, barfota,
iklädd t-shirt och joggingshorts, intagande sin måltid.
Det kan väl inte vara så betungande
att i varje fall sätta på sig ett par "vanli-

Rya-medlemmar håll stilen, både på banan och klubbhuset. Dels för klubbens
anseende men framförallt for den allmänna trivseln.
**'f'**'*

-Du,

jag hade 32poäng, med tre tomma

hål... känns uttrycket igen. Det där med
poäng och poängbogey håller på att "förgifta" golfen. Denna avart av slagtävling
är numera helt dominerande på de svenska klubbarna. Detta att det skulle vara

"förlåtande" med några poänglösa hål
har jag ingen förståelse for. Ingen vet i
regel vad spelaren ifråga fått for resultat
i en slagtävling om dessa så kallade tomma hål skulle markerats. Då har jag be-

tydligt större aktning for den spelare
som kom in med 21., poäng, utan ett
"tomt" hål.

På golftinget i Malmö for ett par år se-

dan var representanterna från så gott
som samtliga svenska klubbar överens
om att i större utsträckning premiera
spelaren efter prestation och inte enbart
efter den som för tillfället har den formånligaste handicapen. Eftersom handicapen aldrig kan bli helt rättvisande,
spelar många med med fel handicap,
borde man spela tävlingar med scratch i
olika grupper.
Hur har nu klubbarna ute i landet foljt
upp denna uppmaning. Vi spelade ett
stort antal år på 60- och 70-talet,lördagstävlingar i olika klasser utan handicap, där
den lägsta gruppen spelade från backtee.

På senare år har andra klubbar tagit
upp denna form, bland andra då Vasa-

to.p, med stor framgång (bland annat på
Vasatorps-veckan), medan vi på Rya
helt har gått ifrån denna betydligt mer
rättvisande spelform. Andra fcirslag som
framkom på tinget var att man skulle ha
scratchpriser, inte bara ett, i samtliga
slagtävlingar, för att göra tävlingarna intressantare for klubbens bättre spelare.

Scratchpriset skulle också vara av
samma värde som L:a priset i A-klassen

med handicap. Det är ju helt klart att
scratchvinnaren har gjort den bästa
idrottsliga prestationen. . .
En annan form som fcireslogs att pro1.4

va, var den som bland annat de tyska
klubbarna praktiserat i många år. Att
spela i fyra klasser, därav en i scratch,
samt A-, B och C-klass med handicap
och endast tre priser i varje grupp, men
med en relativt låg startavgift...
Av Ryas 26 klubbtävlingar, spelas 17
som poängbogey. I brist på eget initiativ
och fantasi borde tävlingskommittdn ta

en

titt i

tidigare tävlingsprogram. Det
enda man nu lyckats få in utanför slagoch poängbogey är en ännu mer "fcirlå-

tande" och direkt skämtsamma spelform, scramble, samt en tävling med tre
järn + putter.
Visst var det bättre förr... men även
om det inte var så, fanns det i varje fall
större variation på tavhngsutbudet i vår
klubb.
Jag hittade

i mina gömmor ett tävlingsprogram for L957 . Av de 33 tävlingarna var endast 7 stableford (det ursprungliga och engelska namnet på pb.)
Men det fanns många trevliga varianter,
som fyrboll- bästboll mot bogey, den tuffa tävlingformen bogey, flaggtävlingar,
foursome slagtävling, (mens- och ladies
foursome), ecclectictävlingar, matchtävlingar, då ofta med slagtävling som kval.
Poängbogey tillkom mera som ett
kompliment för nybörjare och spelades
företrädesvis i början och i slutet av säsongen, då man ansåg att banorna inte
var i bästa trim.
Poängbogey har i dag uppfattats som
någon slags officiell tävlingsform, kanske på grund av att man skall omräkna

Rya

G K: s

Supporterklubb

Månadsdragningarna för året 89-90 har
redan inletts, men detfinns plats för ytterligare medlemmar, så är Du intresserad,
ring Sven Olofsson, tel 927 43 (kvöIlstid), eller lögg ett meddelande i kansliet.

Dragning 15 maj 1989
1,00:-nr 6 Bengt Grimsgård

100:50:50:25:-

36
I93
L79
242
25:34
25:75
25:- 2I9
25:- I29
25:- 29

Dragning

115
100:- 3

Klubbarna, inte minst Ryu, måste ta
sitt ansvar och inte uppfostra sina nya
medlemmar, med attpoängbogey är den
enda tävlingsformen, man får gärna det
intrycket. Det talas i dag bara om hur
många poäng man lyckats uppnå, knappast antal slag...
Att det skulle gå fortare att spela po-

IngvarJönsson
Curt Palmdr

1

BrittÅkesson
Knut Malmberg

2

Marianne Sievers
Margareta Forsell

155

240

Dragning

Gunhild Ekolin
MargarethaWahlgren

100:-

Sven Olofsson

VivecaHoff
Margit Danielsson
LenaNor6n
Kjell Nyström

juni

1989

LeifOhlsson

nr

15

205

100:- II3
50:- 21.5
50:- 236
25:- 93
25:- 225
25:- 71.
25:- I78
25:- L76
25:- 232

juli

Har det senaste året deltagit

1989

Eva-Kristina Jönsson
Tommy Nor6n

BrorJönsson
GunnelSundström

Rial
Göran Månsson
Gert Jellnor
Hans Ohlsson
Martin Evertsson

KarinFriberg

Nils Pålsson

Iuniorkommittön

i

den
skånska oldboysserien, där man ännu inte förnedrat sig att spela poängbogey, utan slagtävling (utan handicap). I de om-

gångar jag deltagit, har det spelats trebollar på under 3ll2 timme. Vid en poängbogeytävling, 1988 på Rya tog det

t:*:""1.

även sina slagtävlingscorer for handicap-

sättningen.

BoZinn

L75
222

Lars Malmgren

ängbogey, som det påståtts, än slagtävling tror jag inte alls på.

drygt en timme

Carl-Johan Kruuse

186
68

Folke Miilller

15

100:-nr

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

sist vill jag replikera till den medlem,
som i dessa spalter, for en tid sedan,
ondgjorde sig över ensamma spelare på
banan, helt utan motivering.

Till

varje annat parti, något som väl alla vet.

En ensam spelare är sällan i vägen och
skulle han eller hon vara det, så måste
spelaren ifråga upplysas om detta.
Något som det syndas mot är att tre-

och fyrbollar inte alltid, släpper igenom
en singel (två-boll). Denna regel är gällande i hela världen, då inget annat foreskrivits. Under lördag-söndagar och
helgdagar och dag fore har tre- och fyrbollar samma rättigheter som en singel
på Rya, forutsatt att man håller sin plats
på banan.
Ibland, om man spelar singel, och hinner upp en tre- eller fyrboll, får man ofta

Hur skulle det vara att bjuda med denne ensamme spelare i "bollen" istället
for att gnälla????
En ensam spelare har ingen rätt att

höra kommentaren, det är tjockt framfor oss, det är inte lönt att ni går igenom.

hålla en plats och måste släppa igenom

Lennart Andersson

En två-boll har foreträde och
släppas igenom"

skall

'
15

Generationstävl ingen 1 989
II

over
1000 lalm med...
heltäckningsmattor, tapeter, bilfärg,
verktyg, takfärg, städkemikalier, vävtapeter, väggfärg, beslag, knoppär, badgolvfärg,
rumsmattor,
penslar, tyger, lackfärger,
parkett,
ornamentlister,
köksluckor, toalettsitsar,
hållbar utomhusfärg, Dem idekk, uthyrning av bord,
stolar m m
Gardiner,

Grå, mörk morgon, sydlig vind, risk for
regn. Att köra igång tävlingen 1989 kändes som vädret. Rya har under många
år haft traditionsbundet krävande tävling med 36 hål/stag på en dag. Ted Ancarcronas vandringspris hemfordes for
gott av Jessica och Lennart Svensson
1988. Vad skulle följa?
Redan när vi såg tävlingsprogrammet
uppstod frågan. Det är inte lätt att tillmötesgå allas önskan men nog är en heldag forälder-barn eller barnbarn något
speciellt. Vem minns inte snacket i restaurangen under lunchen, när de unga

högljutt utbytte erfarenheter om eget
och framfcirallt farsans eller morsans

tryckare Gunnar Ljungberg med sonen
Michael tyckte sig ha fcirverkat sina slag
på 3:dje green och tog upp bollen. Beklagligt, det var slagtävling ej pb. Nåväl
misstaget upptäcktes och rättades til före utslag på 4:de. 2 slags plikt för lyftande av boll på green utan markering i stället för diskning. Slagtävling kräver mer
kunnande av regler så läs på reglerna och
var medveten om spelform.

Härmed finns forväntningar infor
1990 års Generationstävling, eller hur?

Anders Lindborg

spel. Det ärinte bara de unga som fcirbereder sig och ser fram mot dagen fcir generationstävlingen kanske än mer de

vuxna.

Vår tävling var tuff. Båda officiellt
hcp, tillsammans.max 50 och båda medlemmar i RYA. Andå var anmälningslistan fulltecknad. Vad gör vi infcir 1990? I
grunden är kraven rätt men med rörligt
samhälle bör endast en av deltagarna
vara RYA-medlem. Dessutom bör vi ha
två klasser, en A-klass som förr och en
B-klass, 18 hål foursome pb med lättare
hcp-krav. Det är inte lätt för de yngsta
och vi vuxna blir äldre. 36 hål är en lång
dag på golfbanan.

Detusen ideernqs hus

Hur gick tävlingen 1989? Jo i gråväder
och regn med glädjescener och tragedier
(4:an och 8:an) segrade Anita och Johan
före Bo och Susanne, familjen Sperling.
Välspelat som så ofta.

En liten incident: Vår

värderade

Angelholmsvägen 27

Tel.
T6

12 60 60

Nedlagt byte.

t7

bunkern framfor 9:ans green, bunkrarna
till höger på 11:an, bunkern till höger på

Några synpunkter på banan
och några frågor till Bankommitt6n
Vi skickade en skrivelse till Bankommittön i början på juli:

I Drivern 1/89 jublar Bankommittdns
ordf Björn Flinck över att Bankommittdn "kunnat kröna sin gärning med, att
RYA från gul och röd tee fått SSS -72".
Många anser, att detta inte är mycket att
jubla över. Som Flinck själv skriver, har
vi fått en ganska enkel SSS -72 bana (exakt 71,55), vilket väl innebär, att våra
handicap blir lågvaluta jämfort med andra klubbars?
Vad är det då som har skett? Tees har
flyttats bakåt. På några hål har detta
medfört stora svårigheter för många av
våra medlemmar. Fyrans utslag har blivit rena maran för en del. Man får inte
glömma, att även höghandikappare ska
slå ut vid gul tee. I sammanhanget kan

nämnas Bankommittd-medlemmarnas
hcp: -2(pro), -2(pro), -5, -6 och
16(dam). Hm.
Hur många av klubbens medlemmar

kommer upp på "hyllan" pä L5:e? 5"/"?
De övriga har inget valttan måste hamna i ruff. För att öka på banans längd har
man också tvingats flytta 7:ans tee bakåt, nu i farlig närhet av utslag från 6:an.
Här talar man inte om säkerhet, inte.
Frågan är således varför det var så angeläget att få SSS -72. Tror Bankommitt6n kanske, attmedlemmarna hade svårt
med räkningen, då par och SSS var olika? Det är inte helt ovanligt på andra

klubbar.
För ett antal år sedan roade sig några

experter med att sätta ihop Sveriges
"idealbana" från backtee. RYA kunde
glädje sig åt att få med två hål: 8:e och
18

I2:an, tvärbunkern på L5:e bunkern till
vänster pä 17:e, eller åtminstone några
av dem?
På samma sätt tycker vi, att vissa greener kunde klippas ända ut till sina resp

\

småplättar? Med ruff emellan. Förutom det faktum att man förlorar tee-yta
måste det väl också ta längre tid? Och
framfor allt, vad ska det vara bra för?
En av vårt lands erkänt skickligaste
golfarkitekter, Jan Sederholm, är medlem i RYA? Vi är många som tycker, att
det är egendomligt, att Bankommitt6n

tee på 5:an? Ar det för att spelare pä7:e
green störs av utslagen på 5:an? Har någon klagat under Ramlösa Open? Under

de cirka 25 är som undertecknade har
spelat på RYA, har vi inte upplevt det
som något större problem. Och behöver
vi inte en av de få-i alla fall antydningar
till - dogleg som finns?
Var blev den nya teen på 9:an av? Man
lade ner ett visst arbete på att bygga en
ny till höger om den nuvarande. Den är

på

ja

RYA inte är intresserad av att utnyttdenna befintliga kapacitet. Vi som

känner Jan, vet att han med största gläd-

je skulle ställa sina kunskaper till förfogande, men inte en enda gång har han
blivit tillfrågad. Är det månne så, att
Björn Flinck och hans medarbetare i
Bankommitt6n anser sig "duktiga

snart igenväxt. Det verkade ju annars
ganska vettigt att på så sätt försöka styra

ut spelet mer åt vänster. Som det är nu,
hannnar många bland de nyplanterade
träden mellan 9:an och L0:an, en del
t o m ute på 10:an. Kanske skulle det

nock"?

AH,

också hjälpa, om man klippte fram fairway, så den syns från tee. L0-1,5 meter
skulle räcka. Vi tror, att det skulle inbjuda till att man siktade mer åt vänster.

i

"green-bunkrar", exempelvis till vänster
eller höger på 5:e green, till vänster på

i

Varför lägga pengar och arbete på ny

ger på 5:an, bunkern

fia^.tor,to^ //J^ /a<
lzrt L/;- 9/,-t-'t--/z<

L0:e green, till vänster på 12:e green, till
höger om L7:e green, till vänster om L8:e
green, eller några?
Kanske blir svaret att det tar for lång
tid? Kunde man inte spara in tid på teeklippningen? Varfor har man börjat att
stycka upp de få, långa, fina tees vi hade,

17:e.8:e, sålunda ansett som ett av Sveriges bästa golftråI, har man sen ändrat.
Varfor har backtee flyttats? Rykten cirkulerar om vänsterspelare som tog i träden i baksvingen och elitspelare med
höjdskräck!?

Varför tu samtliga bunkrar på RYA
omgivna av ruffpå alla håll? Man talar ju
om "fair-bunkrar" och "greenbunkrar".
Borde inte dessa ligga på fairway, resp
vid greenerna? Vi har några som, enligt
vårt förmenande, är typiska "fairwaybunkrar". Varför inte klippa ända fram
till dessa, som exempel: bunkern till hö-

En dryg vecka seruve kom det en liten Inpp:

m

fl

Ytterligare en månad senere kom ett nytt

svar. Tydligen har vederbörande blivit
upplyst om, hur man besvarar en med-

I
l

lems skrivelse.

Potlsdtc(r /./

>.-ez-.

ssoo

Pr.
255 90

Hslsingbdg

Trbfon

042-22 10

Poatgho

82

39 65

39-9

Bankglro
804-l 444

Vi frågar oss då, varför Bankommittön
inte finner någon anledning att besvara
me

dlemmamas frågo r. Tv å tönkb ar a fö r -

klaringar finnes: 1l den kan inte, 2l den
vill inte. Vi frågar oss ocl<så vilka "vi" i
"vi finner ingen anledning, att besvara
densamma" ör. Vid personlig förftågan
till Bankommittöns medlemmar, visade
det sig att två (2) hade löst skrivelsen, men
en "hade hört att det ändå inte var något
att liisa".

Det ör inte utan att man kommer att
tänka på en viss fransk konungs uttalade:
I'etat c'est moi. (staten det ör jag).

AH,
Svar på skrivelse från ttAH m

m

fl

fitt.

Bankommittdn har behandlat
skrivelsen från ttAH m fltt som senare visade sig vara Atle Hämer.
Det förslag som kommitt6n och
styrelsen finner positiva kommsl
att åtgärdas.
Björn Flinck

hörnet på S:an,

t9

Information
från kansliet

Nov

dec.

Ändring av medlemskategori
Om Du önskar byta medlemskategori
nästa år meddela detta till kansliet fore
den 1 februari 1989. Byte kan ske endast
i mån av plats.
Kansliets öppettider

- oktober:

Tisdag o Fredag 8-16
Måndag, Onsdag o Torsdag 10-16
Lördag, Söndag o Helgdag 8-15

Måste man uara

Byte mellan klubbar
Om Du av någon anledning skulle vilja
byta klubb, kontakta kansliet, då vi har
många forfrågningar från andra klubbar
om byte.

Rättelse: I föna numret av Drivern beskyllde vi Catharina Hedbrandh för att
heta Ingrid Axelsson. Det gör hon inte.
Det ör Ingrid Axelsson på högra bilden
på sidan 11. Vi ber om ursökt.

lakiP

Kan Ni tänka Er att under otaliga dagar,
for att inte säga år, utstå fakirens lilla h-e?
Det rör sig om vatten och tryckning -

dock inte Ljungbergs utan - krantryckning. Att duscha i herravdelningen är en
upplevelse av hög dignitet. Därvid gäller:

A. Att vara ensam duschare
B. Att ha betydande hand-muskelstyrka.
Om Aoch/ellerB inte ärtillämpligt in-

träffar omedelbart betydande - för att
inte säga deprimerande eller livsfarliga
problem.

Det deprimerande inträder då någon
ytterligare person nyttjar dusch 2 elLer 3 .
Iskalla strålar fororsakar omedelbart en
letningsprocedur efter det som tidigare
fanns. Vad trodde Ni? - Naturligtvis efter regleringsautomatiken.

20

Dec:

sliet håller stängt mcllan 16 dec o 9 januari.

HCP-korten
Hcpkorten ska lämnas in för revision efter säsongens slut, dock senast den 3L

Sept

-

Tisdag, Onsdag, Torsdag t0-I2. Kan-

När sedan köket upphör med att nyttja varmvatten övergår kylan omedelbart
till hettans förbannelse - med svedd svål
som följd. Vart tog tvålen vägen? Den
har aldrig funnits.
Men har man lyckats rädda sig ur infernot - så var det skönt!

.,,:,1:1,

--$.

Slutligen några goda råd.

o Duscha ensam!
o Tryck hårt!
o Matcha köket!
Kan vi få separat beredare och slopad
tryckning vore kanske lyckan nådd?
N.P.

',ts:,,.

.::lj:::i:'
''i:i;i''

.*i:.,..

r:t

Viveca Hoff t.h. har vunnit sin första seger på svenska damtouren efter särspel med
Margareta B jurö, Sö deråsen.
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D amp r emicir i elits erien
När vi hösten 1988 tog steget upp i elitserien sågvimed spänningfram emot första
omgången på Delsjö GK den 17-19 iuli
1989. Hur skulle vi klara oss i den hårda-

tinerat par, motsvarade forväntningarna

re konkurrensen?

en delad 7:e plats med totalt 470 slag.

Måndagen den 1.617 äkte vi iväg med ett
lag bestående av Viveca Hoff, Eva och

Irene Kruuse, Mia Ståhl och Susanne
Sperling. Eftermiddagen ägnades åt inspel - tyvärr i tilltagande regn som inte
gjorde den kuperade banan mer lättspelad, men tisdag morgon kom med sol och
friska vindar. Rya hade fått en bra lottning, forsta start 9.30. De mindre lyckligt tottade gick ut redan kI07.00, då det
bara var 10o varmt. Vi spelade med flick-

or från Stockholms GK och Albatross
GK. Mia gick ut forst och gjorde tre
snabba bogey, men kom igen starkt med
5 par och 1 birdie på de forsta nio hålen
och slutade pä79 slag, dvs på sin handicap. Eva vände också på 38 (3 över par)

liksom Irene och Viveca, vilket var
mycket starkt. Sofia Grönberg som var
den största stjärnan vände på 39 slag!
Trots en bortslagen boll på sista långa

par 5 hålet (a55 m) kom Eva in på

75

slag. Irene spelade stadigt och slutade på

79 medan Viveca gjorde 4 birdies och
kom in pä72. Efter forsta singeln låg vi
på delad 6:e plats, över forväntan.
Kvar var då eftermiddagens foursome. "Systrarna" Kruuse som ju är ett ru-
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medan Viveca/Susanne hade det jobbigt
på den trånga banan. Resultaten 78 + 87

i foursome gjorde att vi halkade ner på
Tisdag kväll hade Delsjö GK anordnat en gemensam "bankett" med bl a
prisutdelning för individuella resultat
under dagen * för "long driving competition", som vanns av Mimmi Hjort, Falun/Borlänge med 262,5 meter - mätt

med laser! Imponerande!
Andra dagen lottades vi efter tisdagens resultat och - hör och häpna - vi
blev lottade med exakt samma spelare
från Stockholm och Albatross som under tisdagen! Onsdagens spel flöt inte lika lätt, alla hade problem att hålla ihop
scoren och vi lyckades inte upprepa första dagens bedrift. Resultaten blev 77 för
Viveca, 80 för Eva, 81för Mia och 85 för
Irene. Överlag var onsdagens resultat

sämre, mycket beroende på de svåra
flaggplaceringarna, varfor vi trots allt
slutade på en mycket hedersam 8:e plats
med 706 slag. Kalmars unga lag vann på
670 slag med Delsjö och Ägesta pä 2:a
resp 3:e plats.
Infor andra omgången som spelas på

vi 40
de tre nedflyttningshotade lagen och vi ser därfor framtiden an
Kevinge den 213 september har
slags marginal

till

med god tillforsikt.
Maret Remmelgas
Kapten
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Damernas
Den fina forsommaren och vår välsk0tta

bana lockade snabbt fram spclivcrn
bland damerna och redan i maj var tävlingsdeltagandet flitigt. En god start gav

di n

Fllbornavägen, Ilbg
La röd - Bå rslöv -Va I I åkra

också Regelträffen med Christina Rodman som med oförtröttlig entusiasm preparerar oss fcir säsongens (pr)övningar.
Ett alltid lika populärt och välbesökt inslag i vårt tävlingsprogram.
Seriegolfen är nu väl inarbetad och
omtyckt. Den översiktliga presentationen i damrummet över alla spelomgångarna ger intresserade möjlighet att planera tid och plats.
I maj spelades årets forsta vänskapmatch mot båstadsdamerna i Båstad,
och Rya vann på bortaplan. Kan vi våga
hoppas på seger när returmatchen går
hemma på Rya i augusti?
I slutet av maj startade vår Bernette
Electictävling, och uppemot 30 damer
tävlar i sex omgångar under hela sommaren om det åtråvärda priset, en Bernette

symaskin. Vi kan folja den spännande
utvecklingen på en tablå uppsatt i damrummet.
Finess Ladies Cup lockade många reslystna damer och vinnarna i de tre klasserna, Annika Friberg, Gunhild Ekolin,
Elisabeth Hero, bildar nu ett lag som representerar Rya och tävlar i Perstorp
den 9 september om bl a en golfresa till
sydliga nejder. Vi önskar dem lycka till!
PEAl-slaget rönte lika stort intresse och
vanns av Gun Dind på utmärkta 66 slag.
Ett par av våra vandringspriser har
också funnit nya ägare. Margit Bergengrens Hpr pryder för närvarande Monica

Magnussons hem och tennfatet från
Este€ Lauder - Electa finns hemma hos
Birgitta Bergsten. Damerna får dock bara behålla sina priser till nästa år då spelet går vidare.

Ryas Nationella Damdagar hölls i
strålande sommarväder under första
24

veckan av sommarlovet, och sammanlagt 208 damer deltog i de två dagarnas
singel- och foursometävlingar. Vi kunde

i år glädja oss åt seger i singelns A-klass
genom Irene Kruuse af Verchou, 69
slag. B-klassen vanns av Louise Heine,
Lysegården med 68 slag. Segern i foursometävlingen gick också delvis till Rya,
Elsie Engström, Rya/Eva Eliasson, Vtp
vann med 38 p.
Sommarens höjdpunkt blev som vän-

tat Stora Damdagen, med fulltecknade
listor långt i förväg. Det blev en vacker
sommardag och över 80 damer kanonstartade i förmiddagens poängbogeytävling, for att ungefär samtidigt strömma

in till den väntande lunchen. Därefter
gick Champagnegaloppen av stapeln,
med shorts och roliga hattar som viktigaste ingredienser. Nåja, klubborna fick

också följa med, det gällde ju att kämpa
for Laget. På 11:ans green gjorde täv-

lingen skäl for sitt namn och efter galoppen kunde vi njuta av gemytlig samvaro
och en mycket läcker buff6, som restau-

ranten har all heder av. En perfekt avslutning på en härlig damdag!
Sillarundan bjöd på betydligt tuffare
forhållanden, med tidig start i regn och
blåst. Men alla anmälda strävade tappert
runt och efter hand kunde vi ta av regnställen och solen glimtade fram. Resultaten blev trots allt inte så tokiga, dagens
bästa 35 p svarade Lena Armtoft fcir. Efteråt smakade sillfrukosten utmärkt !
Ännu är sommaren inte slut och vi har
fortfarande en del kvar att erbjuda i täv-

lingsprogrammet.
Har ni några synpunker om säsongen
som gått eller andra önskemåI, hör av er
till någon av oss i damkommitt6n!

Slutligen vill vi påminna om säsongavslutningen den 19 september med pri-

sutdelning och middag på kvällen. Bel
Ami kommer att visa oss höstens nyheter. Ni är alla hjärtligt välkomna!
Lena lönsson
25

Lennart Kristiansson "cuachar" sina vattensopare C-J Kruuse och Thord Bergsten.

JONES
CUP

Hcp-vinnaren Curt Andersson, bakom: sponsorn Pelle Söderberg.
26

Scratch-pris
vinnaren:
lohn Grant.
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Klass B

Vårpropaganda2214
Klass A Greensome Poängbogey

1

2
3

Norön, Fredrik
Svensson, Olle
Svensson, Eivor
Lindberg, Johan
Daoudy, David
Qranander, Max

44
41
41

4 Akesson, lngemar

5
6

Ragnartz, Torsten
Ek, Anders
Johansson, Henrik
Bengtsson, Helene
Friberg, Annika

39

1
2
3
4
5
6

37
37
37
36
35
35

Omegalaget 1/5
Foresome Slag

1
2
3
4
5
6

BjörnTomas
Dennis
EdlundTony
KragAxel

Thon Jesper
Edlund

77 69 144

72

73 145

74 72 146

Krabon Mark

AngtoftHansÅke 7g 73
DrotzKarlGustav
BlomqvistJonas 72 76
Rosenqvist Niklas
Johansson
Nyman Per

Patrik

76

BoZinn
LeifAlfredsson
KASundberg
Elsie Engström

Klass C

Supportertävling2914
Singel Poängbogey
2 Fröberg, Berthy
3 Karlsson, Annika
4 Svensson, Eivor
5 Zinn, Bo
6 Hero Percy

StefanJohansson 74
ThoreJohansson 74

40

39

1 Palm6r, Arne

1
2
3
4
5
6

146

148

74 150

JennyJohansson
KittyGullstrand
Lars-Olle Nilsson

lngemarÄkesson
Ulf Jönsson
Christian Pålsson

145
145
76 72 148

80
77
73

71
71

70 150
75 152
80 153

41 33 74
37 37 74
37 36 73
30 40 70
32 36 68
32 35 67

Dan Larsson Perstorp GK

LarsJönssonAGK
Patrik Bäckbom Rya
Dick Palm6r Rya
Olle Dahlgren Rya
MagnusJönsson LaGK

Blomqvist
AKJonasson

LAGK
LaGK

185
186

Elsie
lrene

Rya
Rya

192,5
193,5
197,5
201

Ann

Engström

Kruuse

LottaBengtsson VtpGK
SusanneSperlingRya

Klass B

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Christian Lindblad

ChristerWåhlstedt
JensMagnusson
JanSandberg
Mats Björk
Patrik Bäckbom

Din6

Ekolin
BJohansson

184

Rya

"
"
Kitty Gullstrand "
"
Astrid
Judith Areskoug "

185,5
191 ,5

197,5
199,5
201

Molin

Klass A Poängbogey
180,5
190,5
180,5
183

184,5
184,5

74
80

74 148
72 152

1 Lennart Eriksson Rya
2 BertilPersson "
3 Martin Larsson LaGK
4 LeifOhlsson Rya
5 Olle Nilsson Rya
6 BertilBertilsson Rya

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Malmgren, Fredrik
Lindberg, Johan
Hoff, Viveca
Ståht, Mia
Kinberg, Mats
Sperling, Johan

1

2

38 41 36
36 36 39
37 33 39
36 37 35
35 37 35
35 38 34

115
111

109
108
107
107

Eva
Maja

Nilsson,
32 37 69
Lindqvist, Agneta 36 34 70
Kastman,
35 35 70
Greiff, Margareta 34 38 72

Friberg,Annika 35 37 72

Heine,

Louise

31 37

38

34 37

71
71

Höckne,Astrid 33 35 08
Lindell, Anne
35 34 Og
Jonsson, Kerstin 34 35 69
Rogius,

Barbro

Föransson,AnnM. 36 35

185
185
185
187
188

188,5

1
2
3
4
5
6

Werme, Ted
Andersson, Christ.
Andersson, C E
Engström, Elsie
Fredrixon, Lars
Örnberg, John

1
2
3
4
5
6

40 46 34 120
33 41 40 114
39 36 35 110
36 39 34 109
36 33 34 103
35 37 30 102

Lindvall, Per

1
2
3
4
5
6

Leif
Holm,Thomas
Alfredsson, Leif
Kruuseaf Verchou,l
Svensson, Lennart
Borg, Hans
Persson,

39
35
35
34
32

32

Klass B

Gustafsson, Erik
34 35
Molin, Astrid
33 32
Bengtsson, Helene 33 35
Areskoug, Judith
32 30

Jönsson,Astrid

5

6

122
119
118
118
117
117

Klass A Singel Poängbogey

Klass C
183
186,5
188
189
191,5
192,5

3
4

Lag Jan Nor6n
Lag T Bergsten
Lag P Hero
Lag U Strieby
Lag C Magnusson
Lag LThorson

Gökotta 2316

Klass B

Herrar Klass C:

80 65 145
73 72 145
75 71 146
78 69 147

KruuseafVerchou,l 34 35 69

Klass B

Kristina
Gunhild

lca-cup 6-7/5

KlassA

1
2
3
4
5
6

Frigoscandia Cup 10-1 1/6

Herrar Klass B:

1 Fredrik Malmgren Rya
2 UlfAndersson "
3 LennartJärnum "
4 ChristerBerg "
5 StefanJohansson "
6 Sven-BSvensson "

1
2
3
4
5
6

NationellDamdag 13/6
Klass A SingelSlag

Rya Open/Lion Ferry 1716

MAX Boss Cup 14-15/5
Herrar Klass A:

1
2
3
4
5
6

Max Dam Cup 14-15/5
Klass A

38

107

34
28
33
32 29 33
41 25 26

99
96
95
94
92

1
2
3
4
5
6

Lill
Thomas
Kjell
Karl-Axel
Hero, Percy
Andersson, Curt
Jönsson,
Nestenius,
Jönsson,
Sundberg,

38
35
35
34
34
34

31.

KM-damer 6/8

Klass C

1
2
3
4
5
6

Lindell, Anne

39
37

Persson, Gun
Hero, Elisabeth

37
37
36
35

Svensson,Anders
Forsell, Anders

Fröberg, Berty

RESULTAT
1. Viveca Hoff
2. Eva Kruuse
3. lrene Kruuse
4. Mia Ståhl
5. lngrid Axelsson
6. Susanne Sperling

71 70 141
69 77 146
80 81 161
82 83 165
84 83 167
87 85 172

"Grisagol?' 247 -89=

Seramble 4-mannalag.

Johnnies Cup 16/f
Slag

1
2
3
4
5
6

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

35 35 70
36 35 71
36 35 71
35 36 71
37 35 72
37 35 72

Andersson, Curt Ebbe
Grant, John
Svensson, Olle

Nestenius,Thomas
Fredrixon, Lars
Hero, Percy

Generationstävling 30/7

1) Stefan Johansson, Lennart
Frieberg, KG Hultbom, Bertil
Persson

66

2)C OTolstoy, KJ Kruuse, Lena
Kullenius, Lars Gullstrand

67

3)Knut Malmborg, Bengt
Bengtsson, Erik Hallin, Gun
Persson

67

Tommy Backner, Lilian
Persson, Bror Jönsson, Petra
Kjellner

67

5) PerFrohlund, Anders Ek,
Alfred Degler, Ragnar
Boltenstern

68

6)Arne Härner, Tage Ericsson,
Christian Pålsson, Christian
Din6

68

4)

l
2
3
4
5
6

Sperling,Anita

31 37

68

Sperling, Johan
Sperling, Bo
Sperling, Susanne

37 33

70

34 36

70

35 35

70

Ericson,Tage
Ericson, Rolf
Schlasberg, Fredrik
Schlasberg, Fredrika
Malmsten,.Stefan
Malmsten, Niklas
Berg, Bertil
Berg, Anders

37 33 70
35 36

71

KM Herrar 6/8

1
2
3
4
5
6

Nilsson, Mats
77
Grant, John
77
Remmelgas, Johan 83
Lindberg, Johan
81

Magnusson,Jens
Bäckbom, Patrik

SFL Äkta makar 13/8

Foresome Poängbogey

SingelSlag

32

Slagspel,

schratch

72
78
78
80
83 75
u 78

73 72 294
70 70 295
76 69 306
77 73 311
80 75 313
80 76 318

1
2
3
4
5
6

Remmelgas, Maret

Remmelgas,llmar
Elg, Greta
Elg, Curt

Zinn, Bo
Zinn, Lena
Arnekull, Eivor
Arnekull, Bengt
Nilsson, Lars-Olle
Friberg, Annika
Dahlgren, Monica
Dahlgren, Olle

40 37 77
38 36 74
35 37

72

33 38

71

35 34 69
34 35 69

33

Hole in one 1989
HåI 4

PRESS.STOPP
PRESS.STOPP

9t4

David Wahlgren
HåI

14

27t4

Christian Palmdr

HåI

Järn

18/8

5

14

Ingvar Danielsson

HåI6
2814

Bcngt Sievers
Träfem
HåI 6
715

Jcnny Johansson

Hiil 4
26t5

llrian Richardson
England

IIåI

6

6t6

(larl-Otto Tolstoy
.fiirn 7
Hät 4

9tl
l,ars Ekolin

JarnT

F/ARGTEMA
Ahlströms Färggross AB
Hälsovägen 29 . HELSINGBORG' Tblefon 12607 0

H.äL2
2617

Morten Jensen
Sydsj aellands

Golfklubb

IJäL2
29t7
Steen Björlund

Landskrona GK
Järn 6

Vinnaren

i

Ramlösa Open Heinz-Peter

Thuel.
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