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M e dlems blad

Avs Rya Golfklubb,255 90 Helsingborg

för Ry a G olfklubb
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för Ditt initiativ och Ditt arbete med Drivern under 9 år.

Ordforonden har ordet
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Vi har ännu

en fin golfsäsong bakom oss. Banan, som varit i särklass hela
spelåret, har verkligen utnyttjats av Klubbens egna spelare och greenfeegäster. Jag tror att vi i år har haft ett rekordantal ronder spelade.
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Styrelsearbetet har under de senaste månaderna koncentrerats till att finna lösningar på de krav som kommunen ställer
på säkerheten for passerande då vi spelar utefter cykelstigen vid stranden. De
som arbetat med uppgiften och har haft

Det stilrena
Det skönt formgivna

kontakterna med kommunen har gjort
ett mycket fint arbete och jag tror att vi
enligt de planer, som presenterats vid
årsmötet, framledes får en ännu intres-

Hushållsmaskiner i västtysk
toppkvalit6 - Väli i 5 färger

santare golfbana är den nuvarande. Hur
den kommer att se ut ser Du på annan
plats i detta nummer av Drivern.
Det är inte utan vemod som jag nu ef-
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Kök o Bad
Lars Ekolin
Fornminnesgatan 16
Tel.042-29 84 30
Ring och avtala tid för besök

*
-o:
-

ter fem år avgår som ordforande i Rya
Golfklubb. Det är ett hedersuppdrag att
vara ordförande i vår fina klubb. Min
strävan under perioden har varit att fokusera resurserna till vår bana, se till att
vi har en fungerande service gentemot

o:

medlemmarna och gästerna samt att vi
har ett trivsamt klubbhus. Jag överiåter

0,

åt medlemmarna att bedöma om det målet har nåtts.
Jag vill här passa på och tacka alla de
medlemmar som lagt ner ett idogt arbete
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for klubben under den tid jag

varit

ordförande. I forsta hand riktar jag mig

naturligtvis

till

styrelsemedlemmarna

som självständigt, fantasifullt och energist löst alla de frågor av administrativ,
ekonomisk och golfteknisk karaktär som
vi arbetat med.
Utan ett väl fungerande kansli under
Jan Liljas ledning hade den styrelse som
arbetar på frivillig basis inte kunnat lösa
sina uppgifter.
Jag vill också tacka all annan personal,
flickorna i kansliet, all banpersonal och

ocskå besättningen i vår restaurang för
samarbetet under alla åren. Tack också
till Jimmy som fört en hopplös kamp för
att bättra min dåliga golf.
Jag vill också tacka Arne Härner som
tog initiativet till att starta vår klubbtidning Drivern och som med stort arbete
framgångsrikt lyckats hålla den igång
under hittills nio år.

Jag

vill önska den nye ordföranden

lycka till och hoppas att han kommer att
få lika fint stöd av styrelsemedlemmar,

komittdmedlemmar och personal som
jag har fått under åren.

Avslutningsvis vill jag säga att jag nu
hoppas på att få mera tid att själv spela
golf och vi kommer sålunda att ses på

Klubben och på fairways. Det skall bli
trevligt, tycker jag.

Damernas

på 5:e plats bland 25 deltagande lag.
Golfresan gick till Romeleåsens damer.
Vi vill slutligen gratulera våra duktiga
elitdamer som i år spelat sig till en heder-

Det är inte utan ctt visst vemod vi nu rivit
av novemberbladet på kalendern, men
hoppet finns ju om ännu en grön och
mild vinter. Mitt tips är: ställ inte golfbagen längst bak i forrådet!
Minnet av många fina golfdagar finns i

ber och den efterfoljande avslutningen

alla fall kvar och sammanfattningsvis har
säsongens damtävlingar rönt ett livligt
intresse. Det visar inte minst vår fina 4:e

med prisutdelning, middag och mannekänguppvisning drog fullt hus. I år var
det Belami som med smakfull elegans

placering i årets Seriegolf. Väl kämpat
alla ni som deltagit och vi fortsätter väl
att forsvara Ryas färger lika fint även
nästa år.

Det visar också vår totala seger över
Båstad, där vi vunnit både på hemmaoch bortaplan. Nu får båstadsdamerna
något att bita i infor kommande möten.
Bernette Eclectic-tävlingen har under
hela sommaren hållit oss i spänning och

det var en lycklig segrarinna, Judith
Areskoug, som på avslutningen kunde
hämta sin symaskin ur sponsorn Rune
Svenssons hand. Vi tackar än en gång
Råå Sy-center.
Ingen av våra cuper har funnit en slutlig vinnare, varfcir spelet om dem fortsätter nästa säsong. På avslutningen fanns i

år, liksom i fjol, Erik Hallan från Indra

for att dela ut Indras Cup till årets vinnare Brita Linander, samt andra mycket
uppskattade delikatesser till henne och
övriga pristagare. Tack Indra!
Arets Poängjakt vanns av Anita Lindberg som därmed fick 20 p. På 2:a plats
kom Birgitta Johansson (15 p), 3:e Maret Remmelgas (10 p) och 4:e Kitty
Gullstrand (5 p). Annies Cup spelades i
år for andra gången och vanns av Wera

Bowa 11.
Finalen i Finess Ladies Cup gick av
stapeln i Perstorp den 9 september och

vårt ryalag, bestående av Annika Friberg, Gunhild Ekolin och Elisabeth Hero gjorde väl ifrån sig och placerade sig

sam 8:e plats i elitserien och därmed for-

säkrat sig om fortsatt spel i serien under
nästa säsong.
Sista tävlingsdagen var den 19 septem-

och soft music vägledde oss i höstens och
vinterns modedjungel.
Två av våra medarbetare, Gun-Britt
Månsson och Anita Lindberg lämnar efter många år Damkommitt6n och vi vill
passa på tillfället att tacka dem för deras

engagerade arbete och goda kamratskap. Nya i kommittdn blir i stället AnnChristin Lundström och Karin Friberg,
som vi hoppas ska trivas hos oss och vi
önskar dem varmt välkomna.

Därmed är damernas tävlingssäsong
slut for i år och vi önskar er alla en skön
(och grön?) Jul- och Nyårshelg.
Lena Jönsson

Hur många
nedslagsmärken
lagade du 1989?
Under säsongen som gått har greenerna
ofta sett ut som "månkartor".
Varfor, har vi lika ofta frågat oss, men
det har inte blivit bättre for det.
Nu frågar vi dig. Varfcir lagar inte du
dina nedslagmärken? Har du ett svar på
den frågan eller förslag på hur vi skall få
våra golfspelare attlaga greenerna efter
sig. Skriv då ner ditt svar eller forslag och
lägg det i förslagslådan.

MGH
Roland och Anders

Irene Kruusc af Verchou
bärgade
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A-klu.sscn llyas Nationella
Damdagar l-l-1416.

Iudith Areskoug vinnare
Bernette Eclectic omgiven av sponsorerna Rune

& Laila Svensson Råå
Sy-Center.

Wera Bowall vinnare

Annies Cup.

Vinnare Indras Cup Brita Linander.

Ideellfrrening
el l er

"fiiretagsf örening " ?

Rya Golfklubb är en ideell förening och
vi alla medlemmar har ett gemensamt intresse och det är att spela golf . Skallvi ha
det riktigt bra skall vi ha en fin och välskött bana och helst även få spela i vår
egen takt. För detta kräves en hel del.
Banans kondition sköter vår banpersonal om. Det rutinmässiga administrativa
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arbetet och värdskap för greenfeegäster
sköter vår kanslipersonal om. Vill vi förkovra oss har vi vår pro som kari hjälpa
till. Det låter väl bra allt detta? Men det
måste till mycket mycket mer arbete utöver detta. Vi har en styrelse med Ll

medlemmar och kommittder av olika
slag där forutom styrelsemedlemmar 52
medlemmar är engagerade på något vis.
Vad alla dessa sysslar med vet nog de
flesta. Om ej så titta i matrikeln. Ingen
av dessa medlemmar har något arvode
utan arbetar ideellt och gör så gott de
kan. Det är många timmars arbete som
frivilligt läggs ner på Rya Golfklubb.
Att jag skriver denna artikel är förorsakat av att jagär ansvarig for medlemsoch utbildningskommittdn och jag tycker mig se farhågori framtiden. Det har
nämligen visat sig bli svårare och svårare
attf.ämedlemmar att ta på sig några uppgifter i styrelse och kommitt6er. Vår valberedning har haft det så jobbigt de senaste åren att nu t o m de tröttnat och
begärt att bli befriade från sina uppdrag.
Vad händer om nu inga vill ta på sig
några uppdrag? Det troliga är att dessa
får övertagas av anställd personal. Rya
riskerar att mista sin karaktär av ideell

förening och bli en "företagsstyrd" förening med anställd personal som kanske
VD, ban- och byggnadstekniker, utbildningsledare och många fler. Detta kommer att kosta oss slantar och det får vi
nog ta ut i form av höjda medlemsavgifter. Med våra höga sociala kostnader
kan det nog bli så att avgiften kan behöva höjas med kanske 500-1.000 kr per
medlem och år och det är vi väl inte särskilt intresserade av. Detta kan undvikas
om vi vill "offra" säg 10-15 timmar om
året i någon form av ideellt arbete for vår
golfklubb. Jag har själv under de senaste
åren lagt ner ganska många timmars arbete på Rya och det ångrar jag inte. Det
har skapat en gemenskap och tillfredsställelse så nog har det varit lön fcir mödan hittills.
Ni som nu läst så här långt ta er en funderare om ni verkligen inte vid något tillfälle under hela året skulle kunna lägga
ner några timmars arbete för Rya. Någia

ex. En liten artikel eller notis till Drivern, textning av affischer, vi skall kanske infora starter och/eller hålvärdar
och mycket mycket annat. Det finns alltid något att göra från den yngste knatten till den äldste pensionären. Vi repre-

senterar ett mycket brett register kunskapsmässigt. Det finns inte någon medlem som inte på något vis kan dra sitt strå

till stacken.
Fundera nu men inte for länge, kontakta sedan Jan Lilja eller någon av oss i
styrelsen så kan vi väl pratas vid.
Weste Eriksson

Jordskalvet

Information
från kansliet

Johan Remmelgas som studerar på Stanford University kan berätta:

HCP-korten
Hcpkorten ska lämnas in för revision efter säsongens slut, dock senast den 31

Själv var jag i duschen när skalvet kom.
Först trodde jagattjag halkade på tvålen
eller något sådant, men allt eftersom
svängningarna i huset blev starkare förstod jag att det formodligen var fest
ovanpå med dunkande musik och dans.
Men när det började kännas som att stå
på ett guppande isflak visste jag att det
var en jordbävning det var frågan om.
Jag tog handduken om mig och störtade
ut i korridoren där folk stod under dörrkarmarna och så gjorde även jag. Brandlarmet utlöstes och då huset slutat vaja
sprang vi alla ut, jag iklädd en handduk.
Ett par efterskalv kom då vi stod ute på
parkeringen. Brandlarm utlöstes över
hela skolan och efter ett par minuter hördes polissirener tjuta.
Effekterna av det hela har inte märkts
så mycket för mig emedan vårt hus fortfarande står upp. Men fcir andra t ex de

dec.

i San Fransisco

Byggel 0ch
förualtar med kual itet.
Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382,251 13 Helsingborg. Tel.042-18 30 70. Telefax 042-1197 92

som bodde i "fraternities" blir det lite
svårt for många av deras hus är fallfärdiga. Skolan var stängd i onsdags och cirka
hälften av byggnaderna är stängda till på
måndag. Nere i kemilabbet flög det kemikalier över allt och det lär dröja ett tag

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.
Byte mellan klubbar
Om Du av någon anledning skulle vilja
byta klubb, kontakta kansliet, då vi har
många förfrågningar från andra klubbar
om byte.
Medlemsavgiften L990
Senaste inbetalningsdag är 31 januari.
Den som ej erlagt medlemsavgift inom

föreskriven tid, anses ha utträtt frivilligt
ur klubben (i enl. med stadgarna).
Kansliets öppettider
9

januari

-

30 mars

Tisdag, onsdag och fredag: I0

-

L2

innan de kan öppna igen.

Organisationen funkade mycket bra.

Inom ett par minuter höll alla radiostationer på att sända om skalvet. Det tog
bara ca en timme for skolledningen att
sätta upp en provisorisk matbespisning
utomhus, eftersom vi inte fick gå in i husen forrän de inspekterats, det tog ca 5
timmar. Jag hoppas de på något sätt
lyckas lösa bostadsbristen

-

ca 500

Nytt telefonnummer:

042-22 01 g2

elever

utan hem, dock står mitt hus fortfarande.
Iohan
L0
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Efter en tid

av fcirhandlingar med fastighetskontorets tjänstemän och dess politiska ledning, har vi nått fram till en uppgörelse som presenterades årsmötet för
fastställelse. Den politiska ledningen har
haft som mål att lösa in mark från golfklubben for att öka säkerheten for trafikanter på stigen. Förhandlingarna har
lett till nedanstående "säkerhetspaket" i
stället for markinlösen.

SÄKERHET MOT CYKETSTIGEN

och ändras
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Tee flyttas fram och kortas till par 4, med
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Damm placeras norr och öster om fortet.
Vildrosor planteras efter hela stigen.
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Tee flyttas fram. Gångstig for spelare
dras mellan klubbhus och tee. Ny bun-
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Hål nr 7
Tee flyttas bakåt och får längd för par
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avslutat lggt. p'aarsmotetgodkändes
"säkerhetspaketet". Styrelsen räknar

att markfrågorna gentemot kom;kau vara lösta ror lång tid
rrernöver
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Vildrosor planteras efter stigen. Greenen flyttas ca25 m öster ut.

Skyltar
Banan uppskyltas med forbud att slå när
någon befinner sig på stigen inom riskområde.
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Hål nr 9
Tee flyttas fram till följd av den nya greenen på nål nr 8.

Åtgarderna efter stigen innebär en
förkortning av banan, vilken kompense-
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ras genom ändring av h ål nr 5, 6, 7 och
15.
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Hål nr 5
Ny green byggs öster om trädridån, så
hålet blir ca 510 m.

Hål nr 6
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Öresund

Tee placeras sydost om nya 5:ans green,
med spel genom trädridån, eller med ny

green öster om trädridån.

t2

Sidovatten runt
fortet

Gultee
kortas till 100 m

t3
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HOI-E IN
ONE
Svenska Golfförbundet och SISU (Sven-

ska Idrottsrörelsens Studieforbund) har
i år gett ut en studiecirkel "Hole In One"
som i forsta hand vänder sig till nya medlemmar i en golfklubb.
Man kan tycka att Hole In One låter li-

te pretentioöst när det gäller nya golfspelare men cirkeln har fått detta namn
på grund av att åven de flesta som inte
spelar golf vet vad hole in one är och för
golfare är det en lycka att göra hole in
one.
Jag anser att benämningen studiecirkel i viss mån är avskräckande men det
måste heta så för att vara berättigat till
statliga studiemedel. Egentligen skulle
jag vilja kalla det t ex "Diskussion kring

golf".

Cirkeln är uppbyggd på en kursbok

Vdllåkrg,

som omfattar fem avsnitt och är avsedd
att bedrivas under fem sammankomster
med tre lektionstimmar om 45 min. Anledningen till detta är även en bestämmelse for statligt stöd. Någon kostnad
för deltagarna tages inte ut. Kurshäftet
är gratis. SISU får 300 kr av statsmedel

för varje avslutad kurs som reserveras
för utbildning inom golf.
Styrelsen har på sitt sammanträde i
nov. beslutat att alla nya medlemmar
som intages 1990 och inte har officiellt

Bensin.

Pårättplats.

handicap obligatoriskt skall genomgå
studiecirkeln. Vi tror också att "Diskussioner kring golf' är en bra och trevlig
form av "utbildning" fcir våra nya medlemmar och då i forsta hand for- och eftersäsongsmedlemmar. Man kan genom
kursverksamheten också komma i kon-

takt med andra Ryaspelare och få ett
meningsfullt utbyte kanske både på och
utanför golfbanan. Några golfande fa-

miljer kan mycket väl slå sig samman och

själv bilda en cirkel. Det kan vara en anledning att träffas och ha trevligt under

vinterkvällar.
Lokalfrågan räknar vi med att lösa ge-

nom fritidsgårdar/skolor. Det är inget
som hindrar attman håller sammankomste.rna hemma hos varandra. Som kurshäftet är upplagt krävs det inga särskilda

kunskaper som cirkelledare. Det gäller
bara att fcira en deltagarlista och leda
diskussionen. Det är inte fråga om någon föreläsning eller liknande.
För att få räknas som studiecirkel
krävs att man vid varje sammankomst
skall vara minst fem personer inklusive
kursledaren. Alla måste vara minst L4
år. Om någon är yngre får de gärna vara
med men får inte räknas som kursdeltagare i statistiken. Varje kurs kan själva
lägga upp vilka dagar och tider som de

vill ha sina sammankomster på.
Varför gör vi nu detta? Jo, vi är av den
uppfattningen att cirkeln skall hjälpa
nya spelare att få ut lite mer av golfen
och känna sig lite säkrare. Detta i sin tur
medfor att flytet på banan blir bättre och
de "gamla" golfarna mår bättre och allt
höjer andan på Rya.

Hur skall vi nu klara detta? Vi är övertygade om att många vill utnyttja detta
gratistiltfälle i vinter. Vi behöver några
som är villiga att

bli kursledare. Ring

Weste (042-261230) så får du gärna låna
ett kurshäfte för att se vad det rör sig om.
Vi räknar med att alla nyintagna med-

lemmar 1.990 kan börja sina kurser

i

mars-april. De som redan är medlemmar
kan börja tidigare, kanske jan-febr. För
att komma igång så tidigt som möjligt så
att det inte stör golfsäsongen vill vi helst
ha in anmälningarna fore 1990 0L L5 så
att vi hinner få fram studieböckerna.
Ring Weste.

Jag kan omnämna att t ex Hässleholms Golfklubb redan i sept hade 12
cirklar i gång.
M e dlems - o ch utb ildnings kom.
Weste Eriksson
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Rapport från

juniorkommitt6n

Halmstad GK

19

Rya GK

11

Österlens GK
Barsebäck GCC

10

poäng ChristofferJohansson 2poäng
poäng Klass 18 Pojkar:
Inga startande!
poäng

7,5 poäng

Söderåsens GK

27Ipoäng

Mölle GK

225 poäng

Landskrona GK
Rya GK
Vasatorps GK

220poäng

Fredrik Nilsson
David Wahlgren
Fredrik Nor6n
Klass 3 Pojkar:
Mats Kinberg

21.6poäng
186poäng

HenrikLarne

Fem-Klubbserien 1989
När säsongen närmar sig sitt slut är det
dags att summera vad klubbens yngre

Vi har många ungdomar i gång som både tränat och spelat

förmågor presterat.

avståndet till tvåan är inte avskräckande. Med utökad träning 1990 skall vi lätt
nå en mer framskjuten placering.

flitigt.

Klubbmatch

Det är vår avsikt att till kommande säsong utöka träningsmöjligheterna vilket
dock förutsätter både tränare och föräld-

I

rauppslutning.

Top Print Cup
Denna tävling som spelas på måndagsformiddagar har haft ett stort deltagande
av våra yngsta formågor. Tyvärr kan vissa av klasserna inte genomforas utan
markörer vilket tidvis varit ett stort problem. Vi hoppas att fler foräldrar ställer
upp nästa säsong.
Vi vill också tacka Top Print for deras
deltagande och ett mycket fint prisbord.

Knatteligan

Vi har spelat 6 matcher varav vi vunnit 3
och L oavgjord. Det är glädjande att
konstatera hur våra spelare behärskar
både regler och golfuett och visat mycket

trevligt uppförande på andra banor. 6
pojkar och 4 flickor upp till 13 är har deltagit.
Juniorserien
Som framgår av tabellen hankar vi oss
kvar med ett nödrop. Man kan ändå inte
klaga eftersom de klubbar vi möter fcirfogar över mycket starka lag med avsevärt lägre snitthandicap.
Femklubbserien
Här slutade vi visserlingen näst sist men
16

säsongens elfte timme spelades

den2l-

22 oktober den årliga juniorlagmatchen

mellan Stockholms GK och Rya GK.
Matchen som spelades för 27 året i rad
genomfordes trots lördagens urusla väder och Rya segrade med 7,5-6,5.

18 hål i slag
1. Mats Kinberg
2. Johan Cheander

3. Christian Pålsson

24poäng

Andrea Lindqvist
HelenaNilsson

1,0poäng

Sara Hassler
Louise Nordegre n2 poäng

poäng
10poäng
LL

poäng
8 poäng
5 poäng
5 poäng
4poäng
9

KlassiB Flickor:

t

hål pb
1,. Christian Schiller

Cecilia Klinteberg

2. Caroline Jagaeus
3. Louise Pålsson

25 poäng

Klass 2 Flickor:

MichaelaFriberg
Fredrika Schlasberg

3 hål slag

1. Martin Fredrixon
2. Svante Karlsson
3. Johan Fredrixon

52

poäng

27 poäng

Klass 3 Flickor:

Emma Månsson
Jennie Fredrixon

Juniorserien Div. 1 r-989
31

49
31

poäng
poäng

20
17

poäng

Klass 1A Pojkar:

BjörnLilja
poäng

26,5 poäng

22poäng

2lpoäng

FredrikJönsson
EricJohansson
Henrik Bengtsson
Jesper Lindqvist

poäng

poäng
14 poäng
6 poäng
14

60poäng
57poäng
53 poäng

26poäng

Martin Berg

64poäng
52poäng
50 poäng
48poäng

Niclas Sternheden
Christian Pålsson

48 poäng
41 poäng

Andreas Samuelsson

Klass 4 Flickor:

CarolineHenckel
Jenny Johansson

Caroline Jagaeus
Louise Sjödahl
Malin Berg

Rebecca Boltenstern

1. Martin Berg
2. David Wahlgren
3. Fredrik Sjödahl

Söderåsens GK

Resultat från
Föreningsbanken-Cup
(klubbkval) 1989

Louise Pålsson
Louise Friberg

18 hål pb

Slutresultat:
Kristianstad GK
Flommens GK
Bokskogens GK

Slutresultat:

Klass 1A Flickor:

Top Print Cup

Klass 2 Pojkar:
Olof Samuelsson

Charlotte Liljenström
Helene Bengtsson
Klass 4 Pojkar:
Henrik Johansson
Johan Kristiansson

Christian Palmdr

JohanNordn
Anders Berg

Fredrik Sjödahl

Övriga resultat
Funktonärsgolf 2018
1. Gerd Sandberg
2. Tord Bergsten
3. BirgittaJohansson
4. TomrnyNoren
5. Ingrid Björner
6. Lennart Svensson

79
99
106
116

slag
slag
slag

slag

81slag
82 slag
83 slag
87 slag
95 slag
109 slag

40poäng
38 poäng
38poäng
36 poäng
36 poäng
35poäng

Klubbmästersk ap 2618
Yngre oldboys

l.
2.
3.
4.
6.

Bo Sperling
Lars Olsson

ArneWeberg
Anders Samuelsson
IngvarJönsson

159
164
166
166
169

slag
slag
slag
slag
slag

tv

I

Oldboys
I. Olle Svensson

2.
3.
4.
5.
6.

IngmarEngqvist
Leif Alfredsson
PerFrohlund
Åke Johansson
Thore Johansson

163
L63
170
L75
175
L78

slag
slag
slag
slag
slag
slag

funiorer herrar

1..
2.
3.
4.
5.
6.

Johan Lindberg

Dick Palmer
ChristianLindblad
PatrikBäckbom
Johan Sperling

Christian Ragnartz

KLUB

150
154
164
165
L67
168

slag
slag
slag
slag
slag
slag

MILJöBUTIKEN
för amatörer och proffs

Louise Pålsson
Gun Bengtsson

36poäng

JanetFredrixon

28

AnneBerg

26poäng
26poäng

GunillaHelgesson

32poäng
poäng

Klubbmästerskap 2618
Veteraner

1.. CurtElg
2. KarlEvertWahlström
3. Tage Ericsson
4. Curt Linander
5. Folke Möller
6. Arne Bowall

FARGTEMA
Ahlströms Färggross AB
Hälsovägen29 .HELSINGBORG . Tblefon 126070

87
88
94
94
100
100

3.
4.
5.
6.

Kerstin Jonsson

Brita Linander
BirgittaJohansson

BMW Cup

L.
2.

slag
slag
slag
slag

slag
slag

85 slag
87 slag
97 slag
97 slag

AnneFrohlund

JohanLindberg

Lars Fredrixon

36

poäng
poäng

37 poäng

A Klassen
1. S.E. Fridlund Mölle GK
2. RolfSjunnesson RyaGK
3. HansNorrlöw Rya GK
4. MatsKinberg RyaGK
5. Jan Malmqvist Rya GK
6. Johanlundius LaGK
1. Ted Werme Rya GK
2. Michael Svedberg LaGK
3. TorePersson LaGK
4. Lars Fredrixon Rya GK
5. RogerPålsson LaGK
6. FredrikNilsson RyaGK

poäng

72slag
72slag
76slag
76slag
76 slag
77 slag

L00 slag
100 slag

69 slag

70 slag

71slag
73 slag

74slag
74slag

C Klassen

L. Britalinander RyaGK 4Opoäng
2. AzizaGherib Rya GK 39 poäng
3. Inezlundqvist RyaGK 37poäng

4. LarsThorsson RyaGK 36poäng
5. IngeJonshult La GK 36poäng
6. DennisAhlberg RyaGK 35poäng
S lutr e s

ult at

I a gt

äv lin g e n

Triangeltröffen 1989
Rya GK 611
La GK 604

GK

444

Höstpropaganda 8/10

1.

Anders Eliasson

41

poäng

BörjeÅkesson

2.

AndersLindborg

39poäng

Elsie Engström

3.

SuneSvensson

38poäng

Helene Bengtsson

219

Joakim Boltenstern

37
37

Triangelträffen I7l9

M

Damer över 50
1. Maret Remmelgas
2. Ingrid Axelsson

HansNorrlöw
MatsKinberg
CurtElg

B Klassen

B -handicap-tävling

18 hår 20t8

1.
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.
6.

poäng
37poäng
38

4.

Alf Maesel

38

poäng

Jennie Fredrixon

t9

5.

BoTillberg
BertyFröberg

38

poäng

lnlomation lrån stylclsen

6.

Lars Thorson

38

poäng

Klubben kommer att under L990 arrangera en golfvecka (v. 28). Alla nya medlemmar utan hcp ska deltaga i studiecirkeln Hole-In-One. Nya regler för erhållande av av grönt kort (presenteras i Drivern nr 1 1990). För att kunna driva vår
klubbtidning i fortsättningen behöver vi
4-5 personer som dessutom ska lämna
förslag hur den nya Drivern ska se ut.
Under L990 kommer starttider att tilllämpas i samma omfattning som under
1989, dessutom kommer starttider attinforas mellan 08.00-17.00 mellan den L1
juni och den 17 augusti. Bokning sker

Judit Areskoug

Höstfoursome 15/10

1.

StefanJohansson

40poäng

2.

AzizaGherib
Börje Åkesson

37

poäng

Ingemar Akesson

3.

Sune Jonsson

36

poäng

4.

Kerstin Jonsson
Ulla Löfkvist

35

poäng

35

poäng

Ted Werme

5.

Judith Areskoug

6.

Elsie Engström
Anders Eliasson

som

till helger.

LarsThorson
34poäng

Rya söker kontorist
Tjänsten är en halvtidstjänst, med
huvuddelen av arbetstiden forlagd
under säsongen.

Gåsatävling 29110
A Klassen
1. MikaelFriberg

2.
3.
4.
5.
6.

Jan Malmqvist
Jan Sandberg

Stig Brydotf

Karl Olof Alsfjäll
Leif Råhäll

B Klassen
l. PercyHero
2. Elsie Engström

3.
4.
5.
6.

Stig Svensson

AndreasFlinck
Börje Åkesson
Olof Samuelsson

poäng
poäng
poäng
34poäng
33 poäng

poäng
poäng
poäng
38poäng
37 poäng
36 poäng
4L
39
38

20

Lars Ola Ohlsson

JudithAreskoug

DennisThorfeldt
Lars Thorsson

AndersEk
Eivor Svensson

Lilja för närmare information.

Dyrbart spel
I

den amerikanska tidskriften Reason
kan man läsa om Matthew B'Yoa från
det lilla afrikanska landet Benin. Han
har förstört landets flygvapen.

Vem är då B'Yoa? En internationell
terrorist? En regeringsfientlig rebell?
Nej, det är han inte. Han är golfspelare.

B'Yoa hade just påbörjat sin golfrunda när Benins av fyra flygplan bestående

C Klassen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ar Du intresserad kontakta Jan

37 poäng
35
34
34

36
35
35
33
31
31

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

flygvapen passerade på låg höjd över
golfbanan. Och tyvärr for B'Yoas golfboll rakt in i cockpiten på det ena flygplanet, som i sin tur kraschade in i de
andra tre. Samtliga flygplan blev totalförstörda.
Och Matthew B'Yoa blev bötfälld.

Ar det doSsftr gula och rödn kort?
Söndagen den12 november 1989. Annu
en strålande höstdag då man kunde spela

golf på Rya. När morgondimman lättat
och solen skingrat eventuella tvivel om
åt vilket håll 1-ans fairway sträckte sig,
peggade jag upp på 1-ans tee. Trots att
det redan var många spelare ute på banan, och därför kanske risk för köbildning och väntetid, hade jag inga farhågor
om att någonting skulle kunna störa min
golf denna underbara höstdag.
När jag efter tre hyggliga slag vandrade upp mot ettans green, kände jag en
viss tillfredsställelse och en fcirvissning
om, att även min golf skulle flyta bra.
Med stort självfortroende tog jag sikte
på den plats på green, där jag bedömde
att min boll "carrat" och plockade upp
min greenlagare.

Döm om min forvåning, när jag blickar ut över ett "slagfält" fullt av stora
kratrar från bollnedslag. Jag sneglar bort
mot framförvarande fyrboll på väg mot
2-ans green. Omedelbart måste jag utesluta den bollen som skyldig till fcirödelsen. Dels för att det inte var 50 man i bollen (vilket ungefär motsvarade antalet

nedslagsmärken) och dels för att jag
kände i varje fall två av spelarna. Och i
bollen framför gick ju också medlemmar
som jag kände. Hela banan var ju för övrigt full av medlemmar av vilka jag kände flertalet och som jag inte kunde tänka
mig skulle lämna green med oreparerade
nedslagsmärken. Och om någon någon
gång av någon anledning glömt bort att
reparera sitt märke, borde det väl ha
funnts någon i efterfoljande bollar, som

hade kunnat "bjuda" på en reparation
utöver sin egen?
Nej, tydligen var det inte så denna
vackra söndagsformiddag. Av de ca 50
nedslagsmärkena lagade jag 2L (tjugoen!), medan min medspelande hustru la-

gade 12 st, innan vi var tvungna att fortsätta spelet för att inte hindra bakomva-

rande parti. På hål nr 2 var det något
bättre - vi lagade tillsammans L8 ned-

slagsmärken. På hål nr 3 - hör och häpna
- endast 6 st och på hål nr 4 cirka 1.5 st,
for nu hade jag tröttnat på att hålla reda
på det exakta antalet. När vi avbröt ronden efter L6 spelade hål bedömde jag, att
vi reparerat nära 200 nedslagsmärken.
Och nu till anledningen till att jag skriver om detta ämne. Det jag beskrivit är
tyvärr varken överdrift eller ovanligt.
Jag reparerar nonnalt 3-5 nedslagsmärken på varje green varje gång jag spelar
golf på Rya. Att det blev så många reparationer just denna söndag, berodde för-

modligen på, att greenerna var fuktiga
och ovanligt mjuka. Men det är med all
säkerhet så, att det även andra gånger
finns lika många oreparerade nedslagsmärken, bara med den skillnaden, att de
inte syns lika tydligt om gteenerna är torra och hårda.
När jag började spela golf fcir mer än
25 är sedan behövdes inga grona kort
och det fanns inga kurser i golfetikett.
Men det var en självklarhet att vårda banan även under spel. Inställningen är en
annan idag och återspeglar därmed "inte

i samhället i
övrigt. Tyvärr finns det - i vår klubb såväl som i andra golfklubbar - medlemmar, som inte bryr sig om. Som inte bryr
bry sig om-mentaliteten"

sig om att laga nedslagsmärken, inte läg-

ger tillbaka uppslagen torv, inte krattar
efter bunkerslag och som även i andra
sammanhang uppfcir sig på en golfbana
på ett sätt, som skulle motivera införandet av både gula och röda kort.
Det är aldrig trevligt att lämna tillrättavisningar, att behöva säja ifrån. Varken till spelare i den egna bollen eller i en
boll som man inte deltar i. Men jag tror,
27

lyckad årsmötcsgoll
med lå deltagare
Styrelsens antagande om stort deltagande i årsmötesgolfen visade sig helt felaktigt. Endast 30 deltagare ansåg årstid och

väderförhållanden lämpliga för golfspel
denna första decemberlördag.

Trots vintergreener och ett inte särskilt behagligt höstväder sågs endast nojda golfare avsluta Ryabesöket med värmande bastubad. Inte så konstigt, eftersom man dessförinnan serverats en här-

lig

ärtsoppa av damkommittdns Lena
Jönsson, Elizabeth Hero och Chris Wikström.
Resultat av tävlingen (fyrboll bästboll
poängbogey):

1 Bertil Dillner
Holger Lund
2 Percy Hero
Dennis Thorefeldt
3 Anders Eliasson

39

Poäng

38 poäng
37 poäng

Thomas Nestenius

att vi lite till mans måste våga uppfostra
dem, som p g a okunskap eller genom en

allmänt nonchalant inställning inte vårdar vår fina golfbana. Då kan vi kanske
alla få njuta av golfrundan och slippa gå
och "städa" efter andra.
När det gäller nedslagsmärken på green är min rekommendation enkel:

o laga ditt eget nedslagsmärke
o om du inte hittar ditt eget nedslags-

22

Årsmötet hade då också ventilerat frå-

Banan
Som inlednin g på budgetdiskussionerna presenterade Alf Rodman styrelsens
förslag om ändring av banan, vilken for-

anletts av kommunens och länsstyrelsens återkommande synpunkter på golf-

spel överhuvudtaget nedanför landabor-

Rya Golfklubb valde ny ordförande på
årsmötet den 2 december, då Per-Erik
Persson efter L0 år i styrelsen, varav 5

gen och

digare vice ordförande och dessförinnan
ekonomichef i klubben. Nyvalda i styrelsen blev Lars Engert, Olle Pettersson
och Olof Norrlöw, vilka vid efterföljande konstituerande styrelsemöte tilldelades ansvar för Tävlingskommittdn, Bankommittdn resp. Elitkommittdn.

Budget
Däremot föregicks beslutet om styrelsens förslag till budget för L990 av en in-

som dess ordförande, överlämnade
ordförandeklubban till Alf Rodman, ti-

Ramlösa open

Som vanligt var det frågor kring
klubbverksamhet och budget fcir kommande år som intresserade femtiotalet

i synnerhet m h t allmänhetens

säkerhet. Förslaget godkändes liksom
de av Bengt Sievers presenterade arbetsoch investeringsplanerna fcir 1990.

tressant diskussion om avskrivningsprinciper for maskiner, byggnader och markanläggningar och kring ett väl genomarbetat motförslag till budget och bibehållna årsavgifter för nästa år. Trots övertygande plädering av förslagsställaren Nils
Pålsson vann till slut styrelsens förslag.

gan om Rya skall vara en klubb med eller
utan elitverksamhet. Detta som en följd
av styrelsens forslag att öka anslaget for

junior- och elitverksamheterna med 50 %
i forhållande till innevarande års anslag.

Inkomna förslag
Skriftligen inkomna fcirslag från medlemmarna om halv greenfee för gäster i
sällskap med medlem samt om ett rökfritt klubbhus överlämnades till styrelsen for utredning och beslut.
Innan mötet avslutades av nye ordfciranden Alf Rodman hade dagens mötesordfcirande Per-Erik Persson på styrelsens fcirslag valts till hedersledamot i
klubben och liksom avgående styrelseledamöterna Björn Flinck och Thore Johansson fått mottaga blommor och tack
for fortjänstfulla insatser för klubben.
Sekreteraren

årsmötesdeltagare. Frågan om Ramlösa
Opens fortsatta existens som Rya-arrangemang diskuterades mot bakgrund
av dels nödvändiga stora arbetsinsatser
av medlemmar, kanslipersonal och ban-

personal, dels bristande intresse från
medlemmar och annan golfpublik att
följa tävlingen, vilken dessutom inte
längre tycks kunna locka de bästa svens-

ka spelarna. Ärsmötet uppdrog åt den
nya styrelsen att göra en enkät bland
medlemmarna om Ramlösa Open, bl a
om iddn att göra tävlingen till ett fler-

Drick

klubbsarrangemang.

Lennart Engberg
Sekreterare

rangeras under vecka 28 nästa år.

nedslagsmärken

kan du laga något utöverditteget.
Och sist men inte minst- investera i en

greenlagare!

valde ny ordförande

Greenfeetider
I övrigt ställdes förslag om att slopa de
fasta greenfeetiderna på lördagar och
söndagar, vilket förslag dock årsmötet
förkastade, samt diskuterades utökade
starttider under sonmaren och den golfvecka, som styrelsen beslutat skall ar-

märke kan du laga evenhrellt annat

o finns det flera

Arsmötet
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