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Fråga Drivern

Har inte Golfförbundet något att
rekommendera?
4. Varför miniruff vid många

greenbunkrar?
Jag förstår inte varför en

" Mitt inlägg kommer i form av
4 frågor till vår nye banchef Olle
Petterson, och de iir baserade på
iakttagelser från en av vårens

golfrundor:
l.Varför måste våra tees vara
klippta som ovala öar?
Inte iir det snyggt och inte underlättar det viil arbetet, jämfön med
att ha en hel rak sammanhängande tee. Pä, 17:e tee finns inte
mindre iin 6 öar.
2. Varför måste ruffarna dras
in på fairways?
Det har förklarats med två saker:
Dels att göra banan svårare för
elitspelare, dels att Golfförbundet
rekommenderar detta. Vi skall
naturligwis anamma vettiga saker
som Golfforbundet kommer med,
men inget annat. Glöm dock inte
bort att vi framfcir allt bör göra
banan för oss vanliga spelare,
med normal standard, som ?indå
iir merparten av medlemmiuna.
3. Varför detta maskroshav?
Det finns restriktioner för besprutning, och de bästa preparaten, d.v.s. de fcir maskrosorna
sämsta, får inte anviindas pä
sådan mark som allmänheten kan
beträda, och till det riiknas en
golfbana.
Man frågar sig emellertid om det
inte finns andra tillåtna preparat,
som gör verkan?

boll skall

hindras att rulla ner i en greenbunker. Ja, en bunker överhuvud
taget. Den iir ju ett hinder i sig.
Såsom banchef en gång i tiden,
vore det trevligt att få igång en
dialog med Olle Pettersson om
banan, och det ?ir ju alltid bättre att
föra till torgs vad man tycker, än
att diskutera och kritisera utan
medverkan av berörda personer".
Med golfhälsning! Nils Pålsson

Tack för en fin kurs !
Varmt tack till
Jimmy
Grant och Weste Eriksson
f ör en trevl- igt genomförd kurs. Under två
hel-ger har vi stått och
slagit grästuvor, men oj
vad vi Iärt oss mycket !
AIIa Jimmys goda råd har
vi försökt anamma.
Vi kan varmt rekommendera kurser av detta
slag i fortsättningen.
7 nöjda tjejer.
"Ar vi svenskar pä väg att bli
världens längsammaste
golfspelare?
Alla måste vi hjälpa till att råda
bot mot denna Svensk-sjuka.
När vi golfjournalister var på
studieresa i Skottland blev vi
på St. Andrews upplysta om att
japaner och svenskar leder
ligan då det gäller långsamt
spel på The Old Course.

Detta är vekligen inte uppmuntrande att höra. Vi blev
också upplysta om att det
tycks vara något av en idealtid
i Sverige att en 4-boll skall
behöva hålla på i fyra timmar
för 18 hå|.
Detta är en absolut max.tid i
Skottland på de stora banorna.
På St. Andrews scorekort står
följande att läsa:
"Det är fullt möjligt att spela
runt en 4-boll på 3,5 timma.
Långsamt spel är oftast orsakat av att man tar för lång tid
på sig att lämna green. Att
man inte är beredd att spela
sitt slag när det är ens tur.
Som sista utväg har kontrollanten rätt att ta spelarna av
banan, då det gäller notoriskt
långsamt sperl. (över 4 timmar
enl. upplysning).
Er hjälp att undvika långsamt
spel uppskattas".
På Prestwick, där första The
Open avgjordes, är man ännu
hårdare:
"Tar partiet över 3,5 timma för
18 hå|, har bankontrollant rätt
att ta spelarna av banan".
En 4-boll går ledigt runt Ryas
18 hål på under 4limmar i
normal takt. Måste vi ha
"poliser" även på vår bana?
Det händer att ronder kan ta
mellan 4,5 och 5 timmar!
Vad skall man göra med dessa
lusku ngar???
undrar Lennart Andersson

Kontroll av spelrätter.

Ovanstående har ftiranlett
Så har då Rya-banan "våldstyrelsen att ta beslut om kontroll
gästats' av golfspelare, som inte av spelrätter på banan. Sålunda
betalat greenfee.
kommer styrelse- och kommitdleEnligt flera uppmärksamma
damöter vid varierande

Rya-medlemmar är det emellertid ingen ny ftireteelse, utan ett
oskick som alltmer drabbar både
Rya och andra golfklubbar.
Klubbens intendent och sekreterare har vardera en gång under
våren awisat två spelare från
banan eftersom de inte betalat

tidpunkter under säsongen att
kontrollera att de som spelar på
banan är medlemmar, har erlagt
greenfee eller på annat sätt
erhållit rätt till spel (t ex frispel

genomn sponsorsbiljett).
Styrelsen hoppas att medlemmar
och gäster kommer att ha fiirståelgreenfee.
se ftir dessa tyvärr nödvåindiga
I det ena fallet tyckte spelarna, åtgärder.
att "det åir viil fritt fram efter kl. 5' Sekreteraren
och i det andra att "vi ska ju bara
spela några hål'.
Spelarna har avstiingts från spel
på Rya-banan under ett år från
ftirseelsen och i det ena fallet
rapporterats till hemmaklubben.
I det andra fallet som rörde spelare från Nord-Bornholms GK
vägrade man lämna namnuppgifter.
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Annonser:
Före och efter Ramlösa Open har
vi tyräIr fått tillbrtnga alltför lång
tid ute i rulfarna. Det kan väl irete
vara golfens id€ att gå och leta
efter bollar i tJock hög rr.ff. Då jag
frägat varför, harJag fått waret:
Banatt mdste bli suarore!
Ja, nog har det blivit svårare, och
om man studerar statistiken från
Ramlösa Open (se sid 12) så har vi
ftirklaringen till de usla resultaten.

Men visst är det roligare att spela
en bana där man kan hitta bollen?

Och naturligtvis går spelet fortare!?
Så - fram med ruffklipparna ftireslår

Thornas Lorichs

Arne G Olehov
042 - 10 41 L7

Tbyckeri:
Offset-Reklam
042 - 18 36 60

"Vadå bollen? Den går väl
inte att hitta! Det är ju bagen
jag letar efter!"

"Har du hittat bollen, Kalle?"
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Tladitionellt inleddes årets
"riktiga" tävlingssäsong med
Omegaslaget. Denna tåivling
har liksom Ramlösa Opett
(tid. Martini Crp) blivit något
av en klassiker i Svensk Golf.
fill årets tävling kom som
vanligt många toppspelare,
nästan halva startfältet bestod
av proffs, trots att det här inte
rör sig om några prispengar.
Att namn som Magnus Persson
Claes Hultman, CarI Magnus
Strömberg, Dennis Edlund
finns med i deltagarlistan är ett
bevis på hur bra eliten gillar
vår bana och de alltid lika fina
arrangemangen.

Ett frnt grepp hade tävlingsledningen tagit till arets tävling, genom att damerna fick
spela i en egen klass.
Detta är givetvis helt riktigt,
ftir att blanda ihop damer och
herrar i en scratch-tävling är
galet. De spelar ju olika banor.
Detta initiativ togs också upp
mycket positivt bland de kvinnliga deltagarna. Och glädjande
att så gott som hela landslagstruppen fanns på plats.
Att det fordras stor rutin ftir att
behärska det trevliga men
svåra foursomespelet fick man
återigen se bevis på.
I damklassen satte nu de
rutinerade spelarna Liw Wollin^,Iarie From alla de unga
spelarna på plats.
Denna överraskande seger
kommenterade Liw med orden:
'/rir det någon tävling vi skall
vinna åtr det just foursome, där
erfarenhet har större betydelse
än i någon annan spelform.'
Andraplatsen grck till Marie
Petters son, Landskrona/Pi a
Wiberg, Kungsbacka och treor
blev från Rya "flyktade" Viveca
Hoff,{Katrin Möllerstedt, Mölle.
Om damtävlingen blev över
raskande, så frck herrtävlingen
ett sensationspar som vinnare.
Vem hade i det starka fältet
vågat råikna med med att
69-årige Johny Andersson tillsammans med Per Ive Persson
skulle ta hem segern?

Men evigt unge Johny slutar
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Allers förlag ab

Aller specialtidningar ab

Driverns regelskola
Lär.dig l.gl^erna pa,4ir,egen banä: r2:e hålet på Rya.
Regel z6 vattenhindei med gula markerin^gär.

Spelarna A, B och C slår sina
inspel mot L2:e green - och
alla hamnar i dammen.
A får en socket efter sin jättedrive och går nästan vinkelrätt ut i dammen.
B som är 20 m kortare slår
bollen rakt ner i vattnet.
C klarar sig nästan, men då
bollen passerar udden, plums.

A, B och C måste nu droppa
med ett slags plikt och detta
skall göras på den s.k.
flagglinjen ( dropplinjen ).

Detta åir den tänkta linjen, som gar från
flaggan genom den punkt där bollen sist
skar hindret.

KYA tT't ftÅrrr

o
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(Notera speciellt A:s och C:s dropplinjer!).
På denna linje får man droppa bollen hur långt
bakåt som helst. Man får aldrig droppa vid siäan
om ett vattenhinder markerat med gula pinnar.
För attfå göra på detta sätt måste vattenhindret
vara nmrkerat med röda pinnar (sidovatten)
obs! A, B och c kan naturligtvis om de så önskar
slå om sina slag med ett slags plikt (Regel 20:S ).
Det finns bara två sätt att klara av vattenhinder:
Lära dig regeln ordentligt eller låta bli att slå
bollen i vattnet. Lycka till! christina Rodman

"Gör på samma
sritt som vi
gråsparvar :

tu

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

Helsingborgs största privata fastighetsägare.

Bygger och
förual tar med kual itet.
Box 1382,251 13
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CARDO BETYDER MITTPUNKT
lnvestment AB Cardo är ett blandat investmentbolag som är
mittpunkten i en koncern med stor industriell kompetens och
stark linansiell ställning.

GRD@
lnvestment AB Cardo
Box 486, 2O1 24 Malmö
Telefon 040-35 04
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Med en eagle på 15:e hålet
under avslutningsronden avgi orde Carl Magnus Strömberg,
Mölle arets Ramlösa Opeo.
Då var Calle i ledning fiir fiirsta
gången. Sedan räckte det med
par på de tre sista hålen.
Segerm,arginalen blev ändå två
slag till Per Haugseild, sedan
till synes värste konkurrenten
Mats Hallberg totalhavererat på
det L7:e hålet med en trippelbogey.

HeIa t'ävlingen igenom var det
en oviss kamp, ända fram till
72:a halet. Efter den fiirsta ronden var Anders Haglund bäst
med69 slag, men hacki häl ftiljde

sämsta på sju fu?!
En ftirklaring kan vara, att man
låtit ruffarna växa upp ordentligt och giort fairways smalare.

Men banan var i absolut bästa
kondition, trh Strömberg uttryckte sig så här i sitt tacktal:
"Vilka sagolika greener och fairways! De har ald"ig varit bättre,
det kan jag intyga som gammal
Rya-spelare." Ett bättre betyg
kan banan inte få..
Endast fem spelare klarade av de
72 halen under par och totalt av
404 scorer var bara 54 under 72
slag! Snittscoren blev också hö9,

niospelare med 70!

Efter halva distansen blev det Leif
Hederströms tur att

vara i topp med 140

slag och inftir de
sista hålen ledde
Peter Dahlberg med
ronderna 72,69 och

Under den andra ronden slog
Jon Diggets, USA sitt utslag på
L2:e hålet rakt mot sin cadöe.
Denne hann undan utan att bli
träffad, men utrustningen stod
kvar. En domare på avstånd
såg det hela och kom till uppfattningen attbollen träffat speIarens handduk.
Diggets som var ovetande om
detta (även markören), signerade efter ronden sitt scorekort
(utan pliktslag), men enligt
reglerna skulle Diggets diskats
på grund av ftir låg score på
L2:e.

Kommit6n beslöt att mildra
påftiljden enl. 33:77
till två slags plikt i
efterhand, ör han
hade ju inte kunnat
se om bollen träffat
utrustningen från
tee, och han kunde
inte heller få ett entydigt svar från de
som stod närmast..

71.Denna ledning
fickhanbehållafrern
till det 6:e håLlet, fiir
att sedan rasa rejält
i resultatlistan.
Hederström återtog
då under några hål
topplatsen, men
sedan var Hallbergs
tur att gå i topp.
Han ledde ocksåmed
två slag då fyra hål
återstod.
Strömberg hade många ftiresprå-

kare efter sin eagle på 15:e, då
han tidigare visat sig vara en
vinnare.
När han våil lyckats få vittring
på sitt byte, tycks han vara
omöjlig att tampas med.
Calle har en utsökt fiirmåga att
ta sig samman när det gäller,
och har heller aldrig ftirlorat
något särspel.
Dettavar Strömbergs sjätte seger
på SGT-touren, och det är bara
Mats Lanner som är värre med
nio segrar.
Spelarna i årets tävling hade bekymmer med den lätta brisen
(normal Rya-vind), som rådde de
tre ftirsta dagarna.
Annars går det inte att ftirklara
varfiir årets segerresultat åir det

Förhemmaspelarna

blev det inga fram

-

skjutna placeringar.

Endast unge Dick
Palmdr kvalade in
bland deS2som fick
spela s,amtliga 72

eller 73,37.
Mer statistik:Det eir lättare att
göra birdie på 8:e håIet iin par på
på 17:e. Den nordliga vinden spelade här en viss roll.

Det händer alltid episoder under
en sådan håir tävling.
Under den fiirsta ronden blev
Peter Jöhncke så ftirgrymmad
äver en missad kort-putt att han
bröt av puttem över nacken!
Jöhncke fortsatte att spela med
den ftirkortade klubban.
I regel 4:2 stär att man inte far
spela med en klubba som skadats
på ett onaturligt sätt under
ronden. Brottet bestraffade med

öskvalifikation.

hål.Ronderna 72,7 4
78 och 78 räckte till
en 47.,e plats.
Om nu de sportsliga
framgångarna uteblev fiir Rya, så blev arrangemanget som helhet en fulltråiff.
Synd bara att en så liten publik
ftiljde tävlingen de tre
ftirsta dagarna.
På söndagen kunde man räkna
in drygt 1000 askådare.
Man bcir nog i fortsättningen
hitta på några fiirändringar som
gör dessa SGT-tävlingar mer

attraktiva.
Som det nu är, har det gått ftir
mycket slentrian i det hela.
Detta och mycket annat vill jag
återkomma tiII i ett senare
nummer av Drivern.

'Lennart Andersson

"Oj vad beröm vi
fått fttr bana och
vårt sätt att sköta

tävlingen.
Ett beröm som jag
yill ftira vidare till
alla anställda och
alla som frivilligt
ställt upp.
R.go, blåst eller
kyla stoppar inte
en Rya-funktionär.
Ta åt er av lovorden, det är ni
som skall ha äran."
Alf R"odman

På prispallen med rejäla checkar: Från vänster: Per Haugserud ( 2:a)
Carl Magnus Strömb€rB, segrare, Andrew Hare, England (delad 3:a).
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Ahlströms Förggross AB
Hälsovägen 29 HBG.
Tel. O42- l2 60 70

I år har vi verkligen fått
en flygande start på den golfsäsong, som egentligen aldrig
tog slut, tack vare det milda

Damernas

Vår nya D-klass Cup hoppas
vi skall locka er damer med
vädret.
klubbhandicap att komma
Redan från början har intres- och vara med i våra damset varit stort ftir våra damtåivlingar. Ni spelar alltid
ju
också poåingbogey oavsett ordinarie
tävlingar, och vi har
tåivlingsform.
ett rikt utbud att välja ur i
vårt damprogram.
Sedan sparar ni era tre bästa
En lång harlig sommar har vi scorekort från säsongens
framftir oss - kan vi ha det
tåivlingar och från dem räknar vi ut er tåivlingsscore.
bättre?
Regelträffen vid säsongstarten drog glädjande nog fullt
hus och över 5O-talet regeltörstande damer fyllde snabbt
matsalen på Rya.
Alla fick fullt upp med att
lösa Christina Rodmans kluriga regelfrågor allt till gagn ftir
vårt fortsatta spel och trivsel
på banan.

inteckning i det vackra vandringspriset.
Prisutdelning ftir damtävlingarna under ftirsta delen
av säsongen sker som vanligt samma dag som vi tävlar om Este6 Lauder - Electas vandringspris den 24

juli.

Ni som vet med er om att ni
vunnit något, kom och hämta era priser eller skicka ett
ombud, ftir när säsongen är
över, är annars priset ftjrverkat.
Och ni som har sänkt ert
handicap bakar väl en kaka
enligt gammal och god
tradition!

Flitiga regellösande damer:
Gunnel Sundström, Pia Palmgren,
Sisse Clarkson och Britta Ewald

En Pingputter väntar i pris,
skänkt av Karin och Mikael
Friberg och vi tackar dem ftir
det trevliga initiativet!

I år skall vi åka på utflykt

Det är ju många som vill utnyttja vår fina golfbana, och
då vill det till att spelet flyter
smidigt.
Vi är också glada ftir att så
många fyllde i damkommittdns enkät om vår verksamhet, detta ftir att vi på bästa
sätt skall kunna utforma
damprograrnmet framöver.

igen, men vart...det får ni veta
ftirst när bussen har startat i
arla morgonstund torsdagen
den 2 augusti! Passa på när
anmälningsli stan kommer
upp, vi tror att den snabbt blir En skön sommar önskar jag
fulltecknad.
er alla!

I år utspelar sig damernas
egen Triangelträffhar på Rya
och det brukar bli ett trivsamt
arrangemang mellan oss och
damerna från Landskrona och
Söderåsen.
De sistnämnda har vunnit de
två senaste åren, så nu är det
dags ftir oss att få en

Lena Jönsson

,,/

INTERNATIONELLA TRANSPORTER
LAGRING _ DISTRIBUTION - TULLSERVICE
SPEDITION

#*

Tel: 042-17 90 00
Fax: 042-29 24 79
Telex: 72210
Med tyngdpunkt på bil, och sjöfrakt bedriver
Nordisk Tiransport internationella godstrafiker
med alla transportmedel till och från praktiskt
t^get alla ltinder.

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

USA som Fjäna., Gte-.

\TAREHOUSING

NTS SOM BILSPEDITOR
NordiskTiansport ären av Sveriges största internationella 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 större leverarssäkerhet och minskad egen
lagerhållning kan Du frigöra kapital for mer produktiv verksamhet i Ditt företag.

Tekniska losningaq inte minst med ADB-anknytning, kompletterar det personliga engagemang som alltjämt utgör grunden for föaoendefu

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

llt och framgångsrikt speditionsarbete.

Välkommna att kontakta oss på ovanstående
nummer, efler varför inte titta upp till oss. Vi finru
på Stenbrovägen 15, Helsingborg.

NodskT:ansport

o@Pore
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

JIMMYS SHOP
INREDNINGSLOSNINGAR
för varje kunds speciella behov

UNIK UTSTALLNING
o

i två plan med chefs-, konferens-

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-''a ''g oo
Utställning : Flygplansgatan 9
SCEl{TER

H

ELSI NG BORG

042-14

Utställning : Furutorpsgatan

44 t5

14

VI REPRESENTERAR DE MARKTUADSLEDANDE
MÖBELTILLVERKARI\IA

DLrx@xrnACT

tol' kontor & offenttis miljö

filorgons

,rh,

Golflrllrs.
Medlems- och utbildningskommit6n ordnar en
golfkurs ftir medlemmar
med grönt kort eller
klubbhandicap.
Kursen omfattar långa slag.
inspel. bunkerslag och

puttning.

Kurstider:Lördag och söndag 2L - 22 juli samt lördag

och söndag 28 och 29 juli
klockan 10 - 12 ev. även
12.00 - 14.00.

Antal deltagare per grupp 6
st. Pris 400 kr. per deltagare ftir 8 timmars kurs.
Kursledare: Jimmy Grant.

Anmcilan endast till Weste
Eriksson på telefon:
042-26 12 30 senast 15 juli.
Läs insändaren från
7 nöjda tjejer på sid 2
(Red. anmärkn).
Du glömmer våil inte bort Driverns stora fototävling
Fram med kameran och ge dig ut på fotojakt.
Före den 30 augusti vill vi ha dina tävlingsbidrag.
Motiven skall handla om golf på Rya.
Och du glammer uöl inte heller att ski,cka in
skriuna bid,rag

till
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Tävlingsledare:

Inryar Jönsson.
Sponsor: Frigoscandia
Startavgrft: 40:- 9 juli

Foursome Poängbogey.
Max 72lag. Start 06.00.
Tavlingsledare:
John Ornberg, Lars Engert, Arne Olehov.
Sponsor:
Rese specialisterna AB.
Anmälan ttivling =
anmälan frukost.

11

ä;;

4

hrå

Flaggtävling.

med sillfrukost.
36 hål slagtåivling.
(poängbogey klass D)

^Hiå

Slagtåivling
med start kl. 08.00.
Tavlingsledare:
Inryar Jönsson.
Sponsor: Funkob.

E:

Ir
Fö1:

Anrr

o

Startavgrft: 30:Sloktet

Av

Stilstudie från Ramlösa Open: Ett perfekt inspel mot 18:e green
av Peter Dahlb€rg, Falsterbo.

rdag

Eleonora
Eleonor
Ellinor

Beachparty
ll open 4-mannalag.
h klubba/person.
flax 120 spelare.
gta start kl. 16.00.
rälan tävling + fest
iller enbart fest.
favlingsledare:
Jimmy Grant.
Sponsor:

riprodukter AB, Cafö
Schiller.
grft: L2l.lperson

,at

193

V torsdag

lltrtrtrtrtr

-Iilll:
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194

.ftrnl

k) rredag

,"/,]äil

Junior & nybörjardag.

Scramble

Tävlingsform:

3-mannalag.
Slagtåivling.
Tävlingsledare:
Tord Bergsten.
Sponsor:
T. Antonsson & Son AB
Startavgrft : 30 -/person.

se separat anslag.

Tävlingsledare:
Jurriorkommi t6n.
Sponsor: Yues Rocher.

:

14',Jå,ti,n

Ryas Wide

Onen

rs fral pb
4-mannalag.
3 bästa
resultat/lnå1.

Minst 3

spelare med
off.hcp.
Max: 60 lag.
Tävl.led:
Anders

Lindborg,
Jan Elfing.
Sponsor:
Bil-Deve.

Vad menar vi med det?
Jo naturligtvis att det mesta du

behöver för hemmiljön finns har
hos oss på Fär$huset.
Och dätalarvi intebaraom farg
och tapeter.Nej har finns naturligtvis också golv, kakel, badrumsinrednin$ar och mycket annat.Bara
för att göra det hela lite enklare
finns hår också en hel avdelning
med hushållsartiklar för bl.a. gry
tor 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 är
till för att ordna detta. Och som
spar tid, så du hinner med, att slå i
den dar sista spiken i listen, som
man alltid skall fixa när rnan lär

tid. Självfallet finner du

också
på
hammaren h^r hos oss
Färghuset i vär järnavdelning tillsammans
med skruvmejslar, tänger och

borrmaskiner. Precis så som det
skall vara när man är välsorterad
och fylld av 1.000 ideer.
Så välkommen till oss på Färghuset nar du sakraat den sista spiken.

ÄrucnHotMsuAGEN

zr o TEIEFoN

042-12 60 o0

FYRASAKRA KORT PA EN HALVSIDA
vARrön
investera igårdagens
larmsystem när
morgondagens redan finns?
Vårt system ger Er unika fördelar
medmycket hög säkerhet.

CHUBB

FOR ER SAKERHET

-

Har Du problem med Din

LARMANLÄGGNING?
Vi löser dem åt Dig!

25 ärs erfarenhet borgar för

vruönADroN soM sÄoe SKYDDAR
ocH UNDERHÅllen.

kvalitet!

Kontakta oss for närmare information
VI KENS KONSU LT & MONTAG ETJÄNST
av FISAB gorlkånd

Tel. 104'2o1145 50

En säker v nnare-

lnstallatör

vöNo
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Golftläder

I det har numret av Drivern

Signaturcn My cket osöker.
"Bästa Drivern.
Min granne påstår bestiimt,
att de shorts som skall bäras
på golfbanan, bör gå ner till
knät, alltså typ Bermudas.
Jag hade tänkt spela i mina
snygga gula badbyxor nu i
sommar. Vad skall jag görai

skall vi tala om klader, då
många har skrivit till oss och
undrat vad som gäller.
Signatur en Luftig öuerkropp

skriver så här till oss:
"I*åra Drivern! Jag har just
skaffat en mycket tunn och
snygg undertröja utan ärmar
( typ brottarlinne ), och den
verkar helrätt på sommaren.
Tycker du att den skall bäras
utanpå bprorna, eller skall
den stoppas ner innanftir

Svar: "Gå och bada!"

byxorna?"

Svar: "Du har alldeles rätt.
Den bör stoppas!"

Signaturen
Blankt ncirmast kroppen:
"Hej Drivern!
Jag har teinkt ktipa en ny
träningsoverall i det där
sköna blanka, litet "slinkiga"
materialet.
Tycker du att jag skall ta den
modell som har reflexband på
vaderna?"

Svar: "Ja, definitivt! För i
den kladseln kan du bara
spela på natten!"

Signaturen So/ dy rkare :
"Jag tycker man skall ha så
litet klader som möjligt på
sig på golfbanan. Det är ju
en fin chans att bli brun och
grarm. Vad säger Drivern?"

Svar:

"Se svar ovan."
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Romlöso ör snöll mot din kropp...

...niut en

