Rya Golfldubb nummer

I r 1990

gO-talets golfslag?
"Jag vet att jag i mina basta
stunder slår till bollen hårt.
Och visst kåindes inspelet
mot 18:e green våildigt bra.

Stancen var perfekt, greppet
aningen starkt, men vilken
tråiffjag fick! Det bara small
till och som kom hela trädet.

ag fiirstår ingenting?! "
säger Karl-Evert Wahlström
(hcp -t2). Vi på redaktionen
är lika undrande. Vilket slag!
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När, var, hur
Diverse
Grönt kort
Kåseri

Intenrju med vår nye färgstarke ordförande Atf Rodman:

"Låt oss inte ta golfen
alltfor allvarligt!"
Vi är nu inne på Ryas 56:e
verksamhetsår och har också
passerat gränsen till ett nybt
decennium. Detta betyder nya
friska satsningar.
Första steget i den riktningen
togs redan i slutet av ftirra
året, då klubben ftir ftirsta
gången chansade med en
stockholmare till ordftirande.
Nåja, efter att i 18 år varit
verksam i "Sundets Pärla" och
L7 fu som medlem, anser jag
att valet av Alf Rodman är
kassaskåpssäkert.
Alf har 9 styrelseår på nacken
med flertalet som betydelsefull och skicklig ekonomischef
i vår klubb.
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Den klassiska bilden: Avgående ordftiranden Per-Erik Persson lämnar
över klubban till Alf Rodman - vår nye ordftirande.

var tillräckligt kunniga i golfetikett och regler innan vi
släpptes ut på banan", säger
vår nye ordftirande.

" Det var ftirst sedan min

fru

Christina och jag flyttat hit
till Helsingborg som vi kom i
kontakt med golfen.
De ftirsta stapplande stegen
tog vi L973 under dåvarande
tränaren Bertil Ahlströms
ledning.
Vad jag främst kommer ihåg
från den tiden var att Bertil
var ytterst noga med att vi

En av Alfs målsättningar är
att ftirsöka skapa en ännu
battre klubbanda, men han
erkärurer att det kan vara nog
så svårt med bortåt 1000
aktiva medlemmar i klubben.
"Jag vill sätta trivseln i högsätet, både på och utanftir
banan.
I dag tycks allt fler ta golfen
lite ftir allvarligt. Men om vi
alla hjälps åt kan vi få åinnu
roligare och därmed sttirre
utbyte av vår favoritsport på

90-talet".

Treingseln har genom åren
blivit allt större i synnerhet
på de skånska kustbanorna,
dar Rya tillhör de mest attraktiva. Vad kommer man
att göra i fortsättningen ftlr
att våra
medlemmar i högre grad får
chans att utnyttja sin egen
bana?
"På sikt utesluter jag inte att
vi måste sänka handicapgränsen ftir gästande spelare.
I dag tillåts spel med offisiell
hcp -36, men redan finns det
klubbar i landet, liksom på de
brittiska öarna, där man har
en hcp-gråins pä 24 for herrar
och 30 ftir damer.
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Dessutom måste vi kanske
begränsa en del fiiretags- och
branchgolf i framtiden".

Alf anser vidare att det finns
brister i kunskap och etikett
både vad det gäller klädsel

Alf anser också att en aktiv
ungdoms-och elitverksamhet
är en självklarhet och från
och med i år har man också
ökat de ekonomiska anslagen
till detta.

"Det var mycket positivt att
årsmötet tog beslutet om det
s.k. siikerhetspaket utan att
"Visserligen är detta bara en protestera.
liten minoritet som s5rndar,
Det medftir att vi också får en
men de märks. Man har inte ännu battre och intressantare
hunnit med utbildningen
bana i framtiden.
av alla nya golfare under den Vår banchef Olle Pettersson
I avinartade "golfströmmen".
har lovat att det inte komrner
Det är något som vi, liksom
att bli några större ingrepp i
övriga klubbar i landet måste banan under innevarande
och uppträdande på banan
och i klubbhuset.

säsong".
-

Hur går ön egen golf, Alf.2

"Jo tack, men det kunde

varit

bättre. Styrelsearbetet tar en
stor del av fritiden och vårt

sommarhus på Stora Älgö i
Stockholms skärgård fär nog
inte många besök i år".
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Alf har ytterligare styrelseuppdrag ftir bl.a. Sveriges
Tapethandlares Förening, och
Sveriges Färghandlares Riksftirbund, så här existerar inga
fritidsproblem.
Vi önskar honom lycka till!

ta itu med på ett helt annat
sätt än tidigare. Då kan vi
kanske också i viss mån kom- Lennart Andersson
ma ifrån den mycket trista
snigelgolfen".
-Stortåivlingar

Kansli:
042 - 22 01 82

Tävlingsexpedition:
042 - 22 03 25

Restaurang:
042 - 22 L7 45

dä??

"Jag anser att det är viktigt
med minst en stortåivling om
året. Detta är något av en
livsnerv, där klubben kommer
i blickpunkten. Och det är ju
också en gammal fin Ryatradition som vi skall vara
mycket rädda om".

Telefonnummer
Rya Golfklubb:

Vi kommer att byta alla gamla

utslagsmattor. De nya mattorna
är giorda av konstfiber och är
tvättbara.
Det går bara att trycka ner peggeq c:a 30 cm, så utrusta dig med
både korta och långa pegs, så
slipper du irritera dig på att
mattorna är hårda i botten. Järn4ubba går att spela utan peg.

Greenkeepern.

Instmktör

- shop:
042 - 22 16 88

Banpersonal:
042

-

22 01 45
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Nar jag som vanligt i
drömmen spelade mig runt

Fti*ånad

"Det fixar vi, välkommen!"
Tjugo minuter senare stegade
jag in i restaur€u:rgen och där

och mycket glad
spelade jag vidare och htirde
då och då ropen:
Ryas harliga bana härom
natten, och just skulle sänka T/arsågod och gå igenom, vi
en 14 meters putt på 18:e ftir letar!" eller "Spela på bara, ni
62 slag bmtto(!), htirde jag går fortare än oss!"
en himmelsk röst dåna högt Det lät som ljuv musik!

uppifrån:
"Hör du, din drömmande
golfspelare, skulle du vilja
ha ytterligare 2 veckors golf
i år, utan att be om ltingre
semester?"
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PS.

Vad menade då den himmelska rösten med de där 2 extra
1..,
golfueckorna han lovade?

i
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"Jo, så här sa han:
Om du normalt spelar en ron
pä 4 och en halv timme,

Y-4

Och när han slutat tala, såg
jag mig oD, och synen var

På greenerna glck det nu
betydligt fortare än vanligt.
Man hade slutat att markera
sina bollar efter uarje putt
(det blir ju många ibland!).
Dessutom såg jag tydligt att
alla reparerade sina, och
även andras nedslagsmärken
överallt. Vilken skön syn!

Och allt smakade precis som
en dröm!

När jag kom fram till utslaget
på 17:e fick jag syn på en ny
stolpe med en liten låda???

"Jaaa, självklart, ropade jag
uppåt, säg bara vad jag skall
göra!"
"Spela litet snabbare!
Lyssna noga, så skall jag
berätta hemligheten."

underbar:
Alla mina kamrater tycktes
gå aningen snabbare än
vanligt . Jag såg att man inte
stod och väntade på att
medspelaren på andra sidan
fairwayen skulle slå, utan
båda slog då de kom fram till
bollen och ingen blev störd.

vid ftinstret stod min öl och
mina smörgåsar och väntade.

Nyfiken öppnade jag luckan
och darinne htingde en fåilttelefon, som jag kände igen
från militärtj iin sten.
På insidan av luckan satt en
liten meny från klubbens
restaurang.
Jag vevade på telefonen och
htirde en glad röst:
"H.j, det är Mia, vad vill du

ha?"
"Ja det här är Thomas, och jag
skulle gärna vilja ha en iskall
öl och två smörrebröd. En med
ål och äggröra och den andra
med inlagd sill, tack".

men gör som i den har sköna
drömmen, så går du lätt runt
på 3 timmar och en kuart.
64 ronder om året x 1 timma
och 15 minuter = 80 timmar!!
Eller 2 hela arbetsveckor.
Enklare kan det inte bli!
Det var väl en skön dröm!?
DS

Thomas Lorichs
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Kök o Bad
Lars Ekolin
Fornminnesgatan 16
Tel.042-29 84 30
Ring och avtala tid för besök

x

O:

F

3L

o:

o

=.
(o
=

o
.t

Tävlingsprogfammet 1990
Här ftiljer en kort presentatåivlingar
tion av den nya säsongens
lfare och
tävlingsprogram.
Som nybliven ordftirande i
tävlingskommitenoch därtill
Veckan inleds med
utan tidigare erfarenhet av
denna verksamhet vill jag här
passa på tillftillet att tacka
dem som möjliggiort 1990 års
tävlingsprogram, nämligen
Thore Johansson, Bengt
Bengtsson, Anders Lindborg,
Johan Ohrnberg, Carl-Johan
Kruuse, Tord Bergsten och
Jan Lilja.
Under säsongen kommer ftirutom ovanstående, ett flertal
tävlingsledare att arbeta med
genomfiirandet av spelprogrammet.
Känner du någon eller kanske
rent av du själv skulle vara
hjälpa till
lande på kansliet.

äl**ää._

Torsdagen har vi reserverat

örjare.
eJ sa

neimligen scramble.
Veckan avslutas med Rvas
Wide Open ftir 4-mannälag.
Resten av säsongen löper i
stort sett som tidigare år med
ftilj ande förändringar:

L

Målsättningen med 1990 års 1)
program är:
2)4

.

att ha fänle tävlingshelger än tidigare;
. att tillgodose alla
kategorier golfare;
. att ha en tonvikt på
slagtävlingar.

Beträffande prisbordens storlek (innehåll) fiirtjänar det at
påpekas, att en del sponsrade
tävlingar även innehåller en
buff6, vi
betyder
Vid icke
gäller, a
ningsavgiften går till priser.

t
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Tävlingskommiten önskar
härmed samtliga Ryas
medlemar välkomna till årets
tåivlingssäsong.

Lars Engert Ordf. TK.

sår.

Ttrygg Hansa Classic
1990 arrangerar SGF ännu
en nationell handicaptåivling.
Det sker i samarbete rned
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ftir poängsom pri-

Ryas Golfuecka.

juti.

Gemensam prisutdelning
1ned ICA-slaget den 17/6.
Ovriga tävlingsbe stämmelser
anslås.

hcp

Våren domineras av dels
Omegaslaget, där nyheten i
år är en damklass, och dels av
Sarnlösa Open, som ftir
övrigt är årets ftirsta tåivling
på SGF-touren.
Den stora ftireindringen jämiftirt med tidigare årfkommer
under juli, då Ryaveckan
genomftirs under tiden 7 - 14

Tävlingen spelas 8 - 17 juni
Individuell slagtävling.
Max 3 tävlingsronder får
spelas, varav den basta
räknas.

t

kampanj for snabbare spel.

Fin4en spelas på klassisk
mark i Skottland med besök

på St Andrews.

oo

oo

oo.öven en golfqre
o
mqsle målq och

lqpetserq iblqnd.
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Ahlströms Färggross AB
Hälsovägen 29 HBG.
Tel. O42- l2 60 70

Med Johan Sederholm
Varje golfares dröm är väl
att få åka till Skottland och
besöka "golfens rötter".
I oktober i fiol fick Lennart
Andersson och jag chansen
att under sakkunnig gpidning
av Göran Zahrisson testa
några klassiska banor tillsammans med ett glatt gäng
fuolfiournalister.
Jag hade inte varit i Skottland sedan t97]- då Stefan
Göransson och jag tog min
nyinköpta Ford Cortina och
gav oss till golfens ftirlovade land och många
vänstertrafikmil, jag med
ett två veckor gammalt
körkort.
Arton år senare var allt
mer välordnat med flyg
och busstransport.

Dagen efter träffade vi legendariske Michael Bonallack,
sekreterare i R&A och ftirr en
mycket duktig amatörgolfare.
Bonallack visade sig vara en
mycket trevlig man, men hal
som en politiker, inte minst
när frågan om de s.k. square
grooves togs upp.
På eftermiddagen samma dag
var det fiir min del dags ftir
resans hcijdpunkt, spel på
St Andrews Old Course.
När jag och Stefan G. besökte
St Andrews -71 kostade

Våra två deltagande kvinnliga reportrar fick trots allt

Dagen efter besökte vi en
mycket gammal bana, Leven
Golf Course, som är den 11:e
äldsta i vär1den.
Leven ligger granne med en
mer välkänd bana, Luden
Links. Det berättas att de två

På Leven spelade vi vårt
mästerskap "The Scottish
Autumal Swedish Stableford Classic", men min

blygsamhet ftirbjuder mig
att berätta resultatet.

n Stauås, Johan Sederholm,
Gert La,ndin och Jörgen Olsson ftrdiga
ftr spel på klassiska St Andrews!

greenfeen 80 p (ca 10 sv.kr på
den tiden), men nu hade den
klädningsrummet var mest
stigit till mera norrnala 20
skrutt.
pund.
Vi spelade 2-bollars matchDet blev en fantastiskt fin
spel med landsorten mot
golfdag, nästan vindstilla och
Kungl. huvudstaden.
Undertecknad fick gladjen att väder i övrigt ftir en tröja.
i fiirsta bollen vinna med 1/0
mot Göran Zahrisson efter att Banan är ju inte kand ftir att
ha varit ett ner och två att gå. vara en av de basta layoutmässigt, men atmosfdren är
Jaja!
fantastisk.
Dagen efber var det dags ftir
Göran Zachnsson har i
spel på min favoritbana
"Svensk Golf' refererat till
Carnousti, som nu fatt klartecken att det åter får spelas golfi ournalisternas rond och
"Open Championships" på
de klagomål som generellt
riktas mot svenska golfare i
denna tuffa bana.
St Andrews.
Konditionen på Carnousti
Golfare från Sverige är kända
blev dock en besvikelse, och
greenkeepern som efter spelet även i "golfens Mecka" som
extremt långsamma, vilket
var inbjuden att berätta om
The
inte
inftir
var inte kul att få höra!
ftirberedelserna
hade
fullt
att
ftirsjå
Open",
Påståendet var troligen i viss
klara varftir banan inte var
på topp.
mån med sanningen överensspela med oss, även om om-

stämmande, ftir de sista av
våra 'bollar" hade tagit lång
tid på sig.
Vi skeimdes alla kollegialt och
$ck in och tog en ö1, herrarna
i sin klubb och våra två
damer i damklubben!

klubbarna fiir inte alltftir
länge sedan hade nio hål
gemensamt och nio egrra
håI. En annorlunda och
spännande ltisning!

Vi anlände måndagen den
9 oktober till ett regnigt
Aberdeen, och begav oss
omedelbart till The Royal
Aberdeen Golf Club, som
är en mycket konsenrativ
klubb med en fantastisk bana.

i Skottland

Det var dags ftir vår sista
golfdag, och efter en lång
bussresa anleinde vi till
Troon, inte ftir spel på banan
med samma narnn, utan på
legendariska Prestwick.
Det blåste mycket kraftigt
och kallt, vilket innebar att vi
f,.k gå som fällknivar.
Arets klart tuffaste rond!
Prestwick är en spärrnande
bana, men innehåller några
märkliga håI, så det är nog
lättare andra gången.
Det var en samling behagligt
trötta, men samtidigt utvilade golfiournalister som begav
sig hem efter några intensiva
golfdagar.
Jag har själv inte hållit i en
klubba sedan ronden på
Prestwick, så minnet finns
kvar av en sann och kul

golfupplevelse.

Johan Sederholm
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Allers förlag ab

Aller specialtidningar ab

Reinhold Helsingborg AB är ett snabbt växande
bygg- och förvaltningsbolag.

Företaget sysselsätter ca 120 personer och med en
beräknad omsättning för 1990 med ca 186 miljoner kronor,
varav ca 110 miljoner kronor i byggverksamheten.
Företaget som ingår i Reinhold syd-koncernen, har idag
fastigheter värderade till ca 1 100 miljoner kronor.

Detta gör

att

Reinhold Helsingborg

AB är en

Helsingborgs största privata fastighetsägare.

Bygger och
förual tar med kual itet.
Reinhold Helsingborg AB.
Box 1382,251 13 Helsingborg rer.042-18 30

z0

Tetefax 042-i1 97 92
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'Nuvänt
säsong
Hej igen!
Efter en grön och harligt
spelbar vinter är det nu dags
igen ftir en ny skön och rolig

Notera i almanackan:
Stora damdagen 3 juli,
heldagsutflykt med buss den
2 augusti.
Nationella damdagar spelas

golfsäsong.

Vi har ftirsökt göra ett

så

juni.
Det har var några smakprov
ur årets begivenheter och
hela prograrnmet skickar vi
hem till er inom kort.
Väl mött till en ny golfsäsong
och glöm inte vår anslagstavla i damrummet!

omväxl ande tävlingsprogram
som möjligt, och hoppas det
skall passa alla.
Nyhet! För damer med klubbhcp finns nu en egen D-klass
Cnp. Tala med Karin Friberg.

Årets säsong inleds den
17 april kl 13.00 med poåingbogey (5 klubbor + putter)
och samma kvåill kl. 18.30
tråiffas vi alla, oavsett hcp
eller grönt kort, tillsammans
med Christina Rodman fiir
att bl.a. friska upp reglerna
över en kopp kaffe med dopp.
Glclm inte att anmäla dig på
listan i damrummet.
Även i år spelar vi med start
den 29 maj en kul Bernette
Eclectic med en fi,n, ny
symaskin från Råå Sy-Center
i pris. Ett hjärtligt tack till
Laila och Rune Svensson!

ännande
golfare!"

L2-L3

Lena Jönsson
Seriegolfen btirjar den 16 maj
på Österlens GK och vi
hoppas att så många som
möjligt skall vara med.
Ta en titt på speltablån!
Vid överteckning tillämpas

lottning.
Finess Ladies Cnp är tillbaka
igen med bl.a. golfresa i pris
ftir segrande klubblag.
Den 5 juni har vi kvalkivling
på Rya och den är öppen fiir
damer med officiell hcp och
fttdda 1970 eller tidigare.

FinaliPerstorp8sept.

Ett bra siitt om man uill psyka
sin manlige medspelare !

Närrvarrhur
och hur mycket under 1990.

Hela Rya GK:s kansli samlat:
Intendenten Jan Lilja (-16)
omgiven av Anneli Pernevik
(-28) och Ingalill Jönsson (-18)

Kansliets öppettider
April

mån, ons, tors 10 - 16
tis, fre
08 - 16
lör, sön, Helgdag 08 - 15

Maj, Juni, JuIi, Augusti
mån - fre
08-17
lör, sön, Helgdag 08 - 15
September, Oktober
mån, ons, tors, 10 - 16

tis, fre
08- 16
lör, sön, Helgdag 08 - 15
Nouember - Februari
tis, ons, tors
10 - L2

Telefonnumrl€r:
Greenfee
lörd, sön, Helgdag
övriga

dagar

juniorer halv avgft

Starttider
Frispel under 1990
April - Oktober (ej 1L/6 - 17 /8 ) Ryas medlemmar får spela
lör, sön, Helgdag, dag ftire
helgdag
0730 - 1500
ons
1200 - 1700
juni
11
17 augusti
lör, sön, Helgdag, dag fiire
helgdag
0730 - 1500
mån - fre
0800 - 1700

for L/2 greenfee (oavsett
veckodag ) under 1990 på
Landskrona, Mölle, Söderåsen och Vasatorp.
Under vecka 20 erhåller Ryas
medlemmar ett frispel på
Landskrona och Mölle.
Officiell handicap krävs på
samtliga banor.

Bastu

öppettider
tisdagar 10 - 18 damer
onsdagar, lörd agar, söndagar
10 - 18 hercar

Företagsgolf
Inbokade dagar ftir fiiretagsgolf

se sid 3 under ftirsta halvåret:
26 April NTS,
3
Färghuset
28
Spendrups,
170 kr
7
Juni
Thorn belysning
140 kr

Maj
Maj

Restaurangen har öppet:

Y

April, Oktober 09 - 18
Maj - September 09 - 2L
l
I

ATTUELLA PnoJEKT:
EuRosroP/PRocoRDrA r önssRo,
HALMSTAD OCHARIA{DA.
NyE KNUTPUNKTEN, HEI^SINGBoRG ÅT SJISFL.
FÖRSAKRINGSKASSAN I MALMO
OCH MALMoHUS IÄx.

PERSGATAN 47
252 22

HELSINGBORG

TELEF0N 042-12 30 l0
TELEFAX 042-18 77 75

_Vad. du ser glad ut idag,
Per-Arne Htibinette!" -'

"vadå singelhandicapl Då
!!å:te man ju.över vattnet på 4:an
redan på ftirsta slaget!"

v

Evert, hur var
med det där
då trädet föll?
k!""
.J9., om.

fllig,

jag skall vara riktigt

gjorde jag två allvarlfra

tel:
Jag valde alldeles fel klubba
och så blev det allt en riktig
slice. Annars var det b;;---

I

NTE R N AT I ON E LLA T RAN S PO RTE R

LAGRING

- DISTRIBUTION -
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TULLSERVICE
SPEDITION

Tel: 042-17 90 00
Fax: 042-29 24 79
Telex: 7221 0
Med tyngdpunkt på bil. och sjöfrakt bedriver
N ordisk Transport internationella gods trafiker
med alla transportmedel till och från praktiskt
t^get alla ftinder.

vi har idag rafiker över hela
världen, inklusive egna direkarafiker till och från
kompetens, och
såväl

USA som Fjänan Gte-.

\TAREHOUSING

NTS SOM BILSPEDITOR
Nordisk Tiaruport

är en av Sveriges största

inter-

nationella bilspeditorer och expedierar varj e vecka

ca. 1.000 utrikesbilar via den nya Ättekullaterminalen i Helsingborg. Merparten trafikerar
kontinenten, men ett stort antal bilar betjänar
även Norden.

Lagring och godsvård ingår som en viktig service.
Med storre leverarssäkerhet och minskad egen
lagerhållning kan Du frigöra kapital ör mer produktiv verksamhet i Ditt foretag.

Tekniska losningar, inte mirnt med ADB-an.
knytning, kompletterar det penonliga engagemang som alltjämr utgör grunden for fortoendefu

NTS SOM SJOSPEDITOR
Under de senaste åren har vi satsat berydande
utvecklingsresurser för att även bredda vår sjö-

llt och framgångsrikt speditionsarbete.

Valkommna att konakta oss på ovanstående
nummer, eller varfiör inte titta upp till os. M finru
på Stenbrovägen 15, Helsingborg.
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För att få gå ut och spela på
golfbanan krävs att man har
grönt kort som utfiirdats på
Rya.

Golftirbundet har utfärdat
rikttinjer ftir vad som skall
uppfyllas ftir att grönt kort
skall utfärdas. Medlems- och
utbildningskommit6n har fått
styrelsens uppdrag att ansvara ftir grönt kort på Rya och
har beslutat att i stort ftilja
Golftiirbundets anvi sningar
under 1990.

För grönt kort fordras.
1. Att man deltagit i kurs om
golfregler.
2. Att man deltagit i kurs om

Grönt kort

På kansliet finns anvisningar
om vad de praktiska proven

6. Att man följt en etablerad
spelare (högst -36 i h.p) som
åskådare under en golfrunda.
7. Att man med en etablerad
spelare själv gått hålen nr
1 - 9 och fatt minst L2 eft,er
hcp -54.
Efter att ha uppfyllt kraven
ftir de 6 ftirsta punkterna
enligt ovan har man rättighet
att gä ut på banan med en
etablerad spelare ftir att
treiningsspela så att kraven
enligt punkt 7 kan uppfullas.

omfattar.
När kurser i golfregler och
golfetikett kommer att
arrangeras anslås på anslagstavlan i klubbhuset och vid
bollautomaten på
drivingrangen.
För ungdomar upp t.o.m.
yngre juniorer, har ansvaret
ftir utbildning och godkännande överlåtits tilt juniorkommit6n.
Medlems- och
utbildningskommit6n.
Weste Eriksson

golfetikett.
3. Att man avlagt prov i golfregler och golfetikett.
4. Att man avlagt praktiskt
prov i inspel, bunkerslag och
puttning.
5. Att man avlagt prov i det
långa spelet.
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Den nya regnskon
från Frankrike

Universalklubban med den
unika bottensulan

Personligt inprovade klubbor för dig.
Ping putters - stort sortiment av världens mest sålda putters

Välkommen till

JII}I}TTS SHOP
INREDNINGSLÖSNINGAR
för varje kunds speciella behov

UNIK UTSTALLNING

i två plan med chefs-, konferens- o kontorsmiljöer

TOTALI NREDNINGAR
miljöer med mattor, gardiner, armaturer och utsmyckning

ERGONOMIMÖELER
komplett program av stolar och bord

RING OSS! Vi kan berätta mer.

MALMÖ

o+o-ra rs oo
Utställning : Flygplansgatan 9

Insxt rnntonrnescilnn

ELSI NG BORG
ll I HListarrnins:
Furutorpssatan

042-14

44 7s
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VI REPRESENTERAR DE MARKNADSLEDANDE
MÖBELTILLVERKARJ\IA

rol. kontor

& offentlis miljö
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fl"tär nu 10 år sedan det
ftirsta numret av vår tidning
Drivern kom ut och under de
åren har mycket hänt på både
gott och ont.
Vår favoritsport har exploderat och idag är vi mer än en
kvarts million som jagar par
och birdies på våra banor.
Vem kunde tro detta då vi gick
in i 8O-talet, med c:a 85.000

1989var det framftir allt
våra flickor som svarade ftir
ljuspunkterna.
Eva Kruuse giorde en uppmärksammad insats genom
att vinna det stora Belgiska
Internationella Juniormästerskapet. Det var den enda
internationella amatörtitel
som togs av någon svensk

golfare under året!
1988 kvalade vårt damlag in
till elitserien och nu geillde
Redan detta fiirsta år på
det att hänga kvar, och den
9O-talet sker det en hel del
bedriften klarade flickorna
ftirändringar i vår egen klubb. med glans.
Vi har dels fått en ny ordVårt herrlag ledde efter
ftirande i Alf Rodman, dels en ftirsta omgången i den södra
ny man på banchefsposten,
ftirsta-divisionen, och det såg
Olle Pettersson.
länge ut som en ren HelsingUnder vinterhalvåret har det borgs-uppgörelse om den
rått febril verksamhet, om
åtråvärda ähtserieplatsen.
inte så mycket på, som kring I sista omgången gick det
banan. Många träd har fzillts tyvärr riktigt snett ftir både
(drabbade av Almsjukan).
Rya och Vasatorp, och det
Ett nytt bagnrm och en ny
blev till slut Falsterbo som
shop skall stå f?irdiga att tas i vann 10 slag ftir Rya och
bruk vid säsongsstarten.
hemmalaget Mölle.
Ett lika veilkommet som nöd- Vi räknar dock med att
vändigt träningsområde i nära Sveriges starkaste amatiirlag
anslutning till drivingrangen tar steget upp i rätt division i
är "spelklar"under de närma- år!
ste månaderna
golfare?

Stortävlingen Ramlösa
På tavlingssidan inledde
Open kommer i år att bli
Rya GK 8O-talet med att få en upptakten på SGT-touren
egen svensk mästare i Göran
och säkert blir det då TVKnutsson, som upprepade den bevakning från Rya.
bravaden påftiljande år, även Jagvill uppmana så många
då som junior!
medlemmar som möjligt att
1981 var kanske Ryas bästa
ftilja tävlingen på plats, då
genom åren tävlingsmässigt
det är ytterst intressant att
sätt. Vi ledde t. ex. elitserien
se hur våra basta spelare
efter ftirsta omgången, men
tacklar vår bana.
blev till slut ftirvisade till en
Reservera alltså dagarna
andraplats.
L7 -20 maj ftir Ramlösa Open!

Inte sedan mitten på 50talet har Rya arrangerat en
golf-vecka, men i år gör vi ett
nytt fiirsök. Ett fint tillftille
ftir alla hanöcap-spelare att
steilla upp i något av en egen
mästerskapsvecka.

Vid årsmötet

togs beslutet
om det sdkerhetspaket, som
st5'rels en lyckats fiirhandla
sig fram till med kommun och
länstyrelsen. Nio av hålen
kommer att beröras av den
fiire stående oml äggningen.
Rej äla ansiktslyftningar på
bl. a. 6:e och 7:e hålen, men
vårt enda något så när långa
L4:e, hoppas vi får överleva
med sina 170 m.
Frampå senhösten är nog
grävskoporna i marken, men
vår styrelse har lovat att det
mesta av arbetet skall göras

under vintern.

Vi

ser verkligen fram emot
en fin och trivsam säsong på
harliga Rya!

!

Lennart Andersson
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CARDO BETYDER MITTPLJNKT
lnvestment AB Cardo är ett blandat investmentbolag som är
mittpunkten i en koncern med stor industriell kompetens och
stark finansiell ställning.

CARD@
lnvestment AB Cardo
Box 486, 2O1 24 Malmö
Telefon 040-35 04 00
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Vad menar vi med det?
Jo naturligtvis att det mesta du

behöver for hemmiljön finns här
hos oss på F ärghuset.
Och dätalar vi inte baraom fary
och tapeter.Nej hår finns naturligtvis också golv kakel, badrumsinrednin$ar och mycket annat.Rara
lör att {öra det hela lite enklare
finns har också en hel avdelning
med hushållsartiklar for bl.a. grytor och kastruller. Om du nu känner för att överraska någon. Och
inte nog med det. Du kan också
passa pä att göra trädgärdsarbetet
lite enklare. Vi har nämligen en hel
massa olika redskap som bara år
till för att ordna detta. Och som
spar tid, så du hinner med, att slå i
den dar sista spiken i listen, som
rnart alltid skall fixa når rnan fär
tid. Självfallet finner du också
hammarenhär hos oss på Färghuset i vär jarnavdelning tillsammans
med skruvmejslar, tänger och
borrmaskiner. Precis så som det
skall vara nar man är välsorterad
och fylld av 1.000 ideer.
Så välkolnmen till oss på Färghuset når du sakrtar den sista spiken.
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Tack för hjälpen r på förhand!
Att producera en tidning
ensam utan hjälp är omöjligt.

Nya Drivern är tänkt att
komma ut 4 gånger om året
och vi ber nu om din hjdlp.

"Jag visste att rnan alltid kan
lita pä Ryas medlemmar
Nu skall vi se, en klubbtidning
på 368 sidor?! Hmm..."

Skriv till oss om något du vill
ha med i nästa nummer, eller
nästa... Det kan handla om
banan, tävlingar, ide6r till
fiirbättringar mm.
Redaktionen ftirbehåller sig
dock rätten att ev. korta av
ftir långa insändare.
Alla bidrag motages med
tacksamhet, och fotografi er
får du naturligtvis tillbaka.

Skicka till:Thomas Lorichs,
ExpoSystem AB, Box 3,
250 03 Helsingborg.
Har du frågor: ring 16 30 16.

En säker v nnare-
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Skånes 49 golfklubbar
höll årsmöte med seminarier
lördagen den 3 mars på
Kongres scenter i Helsingborg.
Rekordmånga klubbledare
(188 st!) deltog i 4 olika
grupper under dagen.

I bangruppen under ledning
av nye bankonsulenten Kjell
Nilsson diskuterade greenkeepers och banchefer bl a
bevattning och besprutning
på banorna samt kvalitetshtijande åtgärder.
Nu liksom tidigare drar alltid
kurser ftir klubbdomare och
tävlingsledare nya aktiva
golfledare.
Information om nyheter och
golfregler diskuterade s livligt.
Den viktigaste gruppen på
sikt är säkert utbildningsg"arppen som skall samordna
och initiera utbildning av nya
klubbledare.

Golfklubbarna behöver

om ej speciella avtal görs med
vissa klubbar.
hålla klubben igång och helst Golfanläggningar som ej uppftirbattra den.
fyller kraven ftir medlemskap
Ordförande gnrppen di sku- i SGF omfattas ej heller av
terade mest ScF-frrslag till greenfee- överenskommel sen.
gre enfe e - överenskommel s e
och medlemskap eller anslut- Vid själva årsmötet nyvaldes
ning till SGF.
Per Malrnrup, Rya till ordFör oss Rya-spelare innebär förande för Skånes Golfdet ingen direkt ftirändring.
förbund. Per är tidigare
Varje klubb bestämmer själv utbildningsledare och även
också i framtiden vilka spel- ftirbundsdomare.
hualiteter som krävs ftir besök
och vilk a speltider som är
Christina Rodman avgick
öppna ftir gäster.
efter 6 år som ordf i damkomMöjligheten att spela på
miten och erhöll förbundets
varandras banor måste vi
Guldplakett ftir uppskattade
vara rädda om och vara ömse- insatser.
sidigt generösa.
Undertecknad omvaldes till
Överetablerade klubbar, som sekreterare och utsågs tillofta kallas "brevlådeklubb 4t", sammans med Alf Rodman
kommer ej att omfattas av
och Per Malmrup till delegagre enfe e - överens kommel s en
ter ftir Skåne vid SGFs fiir-

fler och fler ledare ftir att

J
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bundsmöte. Claes Rube

FYRASAKRA KORT PA EN HALVSIDA
VARFOR
investera igårdagens
larmsystem när
morgondagens redan fi nns?
Vårt system ger Er unika fördelar
medmycket hög säkerhet.
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CHUBB

FOR ER SAKERHET

V
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Har Du problem med Din

LARMANUEENING?
Vi löser dem åt Oigl

25 ärs erfarenhet borgar för
kvalitet!

MIUÖRADION SOM gÅOE SKYDDAR
OCH UNDERHÄIUN.

Kontakta oss för närmare information
VIKENS KONSULT & MONTAGETJÄNST
Tel. O42.1145 50

av FSAB lodkånd I nstal latör

Mobil. O1Oo43 0582

II

o

EIT I|YTT $UEll$lfi

IElllllSUllDER. TRETORN"

S?relkåAR,ucT-&erc

|

(
\

x
---

, \_J

>-\
-'l t I
7T

_)

t

./\

Tft
t

Romlösq ör snöll mot din kropp...
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