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"Ja;g tyeker-o
- anser jag att man skall vara
återhå'llsam med utgifterna och
ftirstzirka likviditeten.
En flitig TV-tittare på golftävIingar i Screen- och Eurosport
kan konstatera, att det inte åir
hålens längd som åir avgörande
ftir spelarnas resultat.
Nej, smala fairways, listiga plattEnli gt överenskommelse ceringar av olika hinder såsom
vatten, bunkrar och träd samt
mellan vår styrelse och kommu- framftir allt greenernas utformnens representanter skall viss
ning iir de verkliga stötestenarombyggnad (ändring ) ske på
na fiir proffsen.
banan vid hålen 3, 4, och 8 ftir
Rya saknar möjligheter att bli
att öka säkerheten fiir personer en mästerskapsbana.
på cykelstigen.
Ramlösa Op"n med dess meöoDet åir ingenting att säga om
kra startfält är vad klubben
det. Styrelsen ftireslår dessutom orkar med idag.
att fiirlänga hål 5, ny sträckning I fortsättningen kommer säkerav hål 6 samt åindringar av hål
ligen kraven på olika faciliteter
7 och 15.
bl a publikutrymmen att öka,
Dessa ändringar kräver säkerli- om sponsorerna skall vara
gen stora kostnader och proviso- villiga att öka prissummorna.
rier under byggtiden. Vid det
FOr battre klass på deltagarna
senaste årsmötet meddelades,
och därmed ökat intresse från
att klubbens likviötet var anpublik och media krävs troligen
strängd som motivering fiir höjd betydande ökningar.
medlemsavgift.
Likviditeten har troligen inte
Rya GK har kommit till ett
nämnvärt ftirbättrats under
väryal, dåir det gäller ftir
1990. Ytterligare insatser av
klubbens medlemmar att ta
medlemmarna torde därfiir
ställning och ge styrelsen direkkomma att krävas.
tiv ftir verksamheten i fortsättVarftir alla dessa åindringar
ningen.
utöver de rent säkerhetsmiisiga? Personligen vill jag fiireslå:
Enligt uppgrft ftir att kunna
behålla SSS 72.
1. att man bibehåller banans
lir det verkligen så viktigt, nrir nuvarande sträckning (efter
det frnns så mycket annat som
åindringarna enligt överenskomkräver insatser på banan?
melsen med kommunen).
Så gott som alla greener behöver 2. att tillgängliga resurser
läggas om. Endast ett fåtal hål
användes fiir att höja standarhar acceptabla tees. En högre
den på nuvarande bana - greefinish behövs fiir att kunna mäta ner, tees mm - enligt en långsig med många andra Skånetidsplan som görs upp av styrelbanor.
sen.
Efter de senaste årens stora
3. att styrelsen upprättar en
inve steringar- bevattning,
långtidsplan ft)r att öka banans
ombyggnader och maskinsvårighetsgrad ftir elitspelare,

anskaffninEN,

med banans nuvarande sträckning efter säkerhetsanpassning.

Vid diskussion med kamrater på
banan har många haft samma
uppfattning som redovisats
ovan. Det åir viktigt att vi alla
talar om hur vi vill ha det.
Om du inte kan komma till
extramötet - preliminåirt i vecka
43 - kan du redovisa gemensam
uppfattning med ovanstående,
genom att skriva på en lista
med dessa ftirslag.
Listan finns på kansliet och
kommer att redovisas som en
vilj eyttring av undertecknarna
på extramötet.

Karl-Evert Wahlström
Årets stora fototciuting.
Minnesgoda läsare av Drivern
kommes säkert ihåg att vi i
tidigare nummer utlyste en tävling om båista Ryabilden .
Efter tävlingstiden som utlöpte
den 31.8, höIls ett mycket kort
jurysammanträde och segraren
blev:.....
Rätt gissat! Det blev ingen, för
inte ett enda litet kort hade
kommit redaktionen tillhanda.

Förstapriset som vi hade tänkt
skulle bli en jorden-runt-resa
ftir två personer funderar jag nu
på att tilldela mig själv.

Thomas Lorichs
PS. Skriv gåirna om ni vill vara
med på fler kul tävlingar! DS

vid 9:ans green.
Juniorkommittdn önskar
kontakt med personer som
kan ha ansvaret ftir kiosken.

Synpunkter på Rya.
Det finns många av våra medlemmar som har synpunkter på
många saker på Rya och alltfiir
ofta stannar det vid diskussioner medlemmar emellan, trh
kan då ofta uppfattas som
negativ kritik och kvemlans.
Vi i medlems- och utbildningskommitdn vill gärna fiirsöka
hjzilpa till med att få så mycket
som möjligt bättre på Rya, men
då måste vi få reda på dina
synpunkter, så skall vi se vad vi
kan göra.
Skriv ner vad du tycker på en
Iapp och lägg i ftirslagslådan i
klubbhuset.
Vi tömmer den varje vecka och
lovar att kontakta dig med
besked.Givetvis gar det lika bra
att prata med eller ringa upp
Weste Eriksson på
telefon 26 !2 30.
Weste Eriksson
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Årsmöte
Som information till de som
redan nu vill resenrera tid ftir
arsmötet kan Drivern meddela, att detta äger rum
onsdagen den 28 november
1990 kl. 19.00 på Raus
ftirsamlingshem. Sekr.
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Telefonnummer
Rya Golfklubb:

Omslagsbilden.

Kansli:

Redaktionen på Drivern är
givetvis experter på - drivern,
och vi ger dig på fiirsta sidan
några goda råd om hur man
gtu tillväga!?
Bilden på den aningen rådville
gentlemaruten, zir hämtad
ur den mycket roliga boken
'Hur rnan spelar golf på
handicap 49'och vi kan
publicera den med våinligt
tillstånd av den skicklige
golfspelaren Tom Barkström,
Barkströms Förlag i Halmstad.
Du kan beståilla boken direkt
från ftirlaget och vi garanterar
många goda skratt!
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Neit Ir6ne och Eva Kruuse
af Verchou, vann arets riksmästerskap fiir Mor och Dotter
i Mora var det ingen seger
vilken som helst. Paret öppnade
med banrekord 69 slag på
fiirsta ronden.
De spelade sedan de 36 hålen
sammanlagt på par, vilket är

rekord ftir tävlingen. Det tredje
rekordet som sattes under
dessa båda dagar var segermarginalen, som kom att bli
hela 19 slag! Jag kan inte finna
att någon svensk mästerskaPstävling vunnits med så stora
siffror.
Vad kan man mera begära!

Ir6ne och Eva avgjorde hela
tävlingen på den ftirsta ronden,
efter sin 69:a och var hiir redan
10 slag fiire närmaste motståndare. Det tog 27 häJ innan det
våilspelande Rya-paret missade
sitt fiirsta par och var fram tiII
det 34:e hålet 3 slag under pa.r.
"På det näst sista slog jag ner
bollen i vattenhindret och vi
klantade till det med en 3-putt,
som sedan ftiljdes av en bogey
på det 36:e och sista halet.
Det var jag som svarade fiir vart
enda misstag," sade Eva.
Trots missarna på de båda
avslutningshålen,

var givetvis segern aldrig i fara.
Totalt slutade Ir6ne och Eva på
I44 slag mot Gunilla och
Charlotta Sörenstam från BroBålsta 163 slag.
"Jag är mycket imponerad av
mamrräs spel under den här
tävlingen, hon blir bara bättre
och bättre,"fortsätter Eva.
Detta var inte Rya-parets ftirsta
mästerskap. Redan 1985, då
Eva endast var 15 å,r vann man
sin fiirsta titel. Sedan har det
blivit en delad andra- och en
tredjeplacering.
Drivern gratulerar tiII en helt
strålande prestation!
Lennart Andersson
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The New Yorker.

"Mebbe 'tis, mebbe 'tisn't. Your name Spalding?"

Ett inlägg efter vårens och sommarens Ietande
de alltfiir höga ruffarna på Rya. Thomas Lorichs
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Därfiir Iät vi inftir Ramlösa

tTitulera mig inte banchef,
jag har tagit på mig uppdraget
som ordftirande i bankommit6n.
Banchefsbefattningen, om den
nu är nödvåindig, brir innehas av
greenkeepern.
När jag fiir ca ett år sedan blev
tillfrågad av valberedningen om
det håir uppdraget, tyckte jag
det verkade intressant.
Jag är ju gammal Rya-medlem
och sysslar dagligen i mitt
arbete med golfbanor.
Jag tror dfirftir att jag kan tiIIfiira litet nytänkande i en så
pass gammal klubb som Rya".
Olle har på sitt samvete som
"banbyggare'en hel del anläggningar såsom Vasatorp, Båstad
(nya), Varberg och en 27-häls
bana vid Bråviken (nära Norrköping).
'Vad är de nåirm.aste planerna
på Rya"
"Det tir i ffirsta hand att få upp
kvaliteten på greener och tees.
Vi har idag bara 4-5 cm turf på
vissa ställen. Med den hårdbelastning det i dag är, fordras det
ca 15 cm.
Detta i synnerhet om man vill
spela året r"unt, och nu är fram ftir allt greener mycket sårbara.'
'Vi har ju redan den här säsongen märkt en del fiiråindringar,
en bana som blivit smalare och
svårare med höga ruffar."
"Rya har alltid betraktats som
Iätt, med breda fairways och få
svårigheter.

Opeo göra banan smalare och
släppte upp ruffarna rejeilt.
Detta mottogs också mycket väl
av elitspelarna, som tyckte att
banan blivit betydligt svårare
och mera utslagsgivande än tidigalr.e.'

Enligt statistiken från årets
SGT-tävlingar tillhör Rya (vid
Ramlösa Open) en av de allra
svåraste. Det är bara i Mariestad och på Kungälv-Kode som
snittscoren i ftirhållande till par
åir högre (Driverns anmärkn.)

a/i Ht sedan ruffarna växa
ytterligare ftir att höra medlemmarnas reaktion. Vår uppfattning i bankommitdn iir att
spelarna på Rya skall vara mer
"rädd" om sin boll och spela på
säkerhet iståillet fiir att bara
"ösa på".

"Särskilt under ftirsommaren
såg man

välögt många med

txijda huvud leta bollar i de höga
nrffarna. Allt detta letande rimmar ju illa med att vi alla bcir
påskynda spelet. Bör man inte
isäIlet bygga betydligt fler
bunkrar. Rya har ju knappast
någon fairway-bunker?"

'Detta och mycket annat kommer vi att presentera på hcistnötet, där också "såikerhetspaketet' behandlas.
fill kommande år blir det också
en del Iiirändringar. Vi kommer
att klippa fairways ända fram

till hindren,

så man kan se om
bollen ftirsvinner ner i t.ex. ett
vattenhinder.

Våra planer iir också att rensa
upp i och omkring bäckar och
dammar, så att vi får fram
vattenspeglarna.
Arbetet med det s.k. säkerhetspaketet har redan påbcidats
genom anläggandet av den nya
greenen på 8:e hålet, dåir nu
bäcken kommer mer i spel iin
idag. En ny tee på fiärde hålet
och en damm runt fortet på
trean. Detta iir de ftirsta åtgärderna".
'Har du fler nyheter att presentueta?"

"Detta kommer i en programfiirklaring på höstmötet, som jag
hoppas får stor anslutning.
Vi kommer då också attlägga
fram ett program hur vi i fortsättningen skall fiirnya och
ftirvalta vår bana på bästa sätt.
En del nya rutiner är planerade
då det gäller skötsel och under-

håll.' I-ennart Andersson
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Aret började som vanligt
med inomhurlläning under
Jimmys ledning. Detta ftir att
bygga upp en stabil swing och
vinnande attityd.
Under denna tid fick vi även
hjrilp av Robert Möller och
Greger Linander, två gentlemän som bl a ska låira oss att
äta Ätt, något som åir viil så
betydelsefullt ftir en golfspelare. Detta är ett samarbete som
även skall fortlöpa i framtiden.
Både d"m- och herrlaget har
blivit något åderlåtna i år då
Viveka Hoffvalde att byta
klubb samtidigt som Mats
Nilsson och Johan Remmelgas
stannade kvar i USA p.g.a.
arbete respektive studier.
På sikt får vi iståillet göra allt
ftir att få fram nya ftirmågor
som fyller upp leden.
Under juli månad var det så
dags ftir lagen att gäi elden fiir
ftirsta gången.
För damerna gåillde det l:a
omgången av elitserien på
/inilas svåra bana. Följande lag
ståillde upp:
Ir6ne l(ruuse, Eva Kruuse,
Susanne Sperling, Cecilia
Bengtsson och Caroline Henkel. Med tanke på att laget i
stort åir ungt och onrtinerat
giorde man en godkänd insats.
Rent resultatmåissigt räckte vi
emellertid inte riktigt ti[.
För att vara på såiker mark
krävdes att vi tar in 24 slag På
Forsbacka under den andra
omgången. Ledde giorde lirila
ftire Delsjö och Drottningholm.

Herrarna behövde i sin årsdebut inte åka så långt som till
lirila, utan en timmes bilfärd tilI
Wittsjö räckte. Eftersom denna
1:a omgång i div 1 genomftirdes
i högsommanråirme fick vi verkligen känna på ett och annat

myggbett!

Det myggbitna laget bestod av
John Grant, Jens Magnusson,
Jan Sandberg, Dick Palm$1,
Johan Lindberg och Patrik
Bäckbom.
Laget klarade sig resultatmåissigt bättre än damerna, men
till någon tätplacering räckte
det inte.
Ledde giorde Vasatorp, 14 resp.
26 slag fiire Kalmar och Eslöv.
Rya å andra sidan låg endast 12
slag efter Eslöv. Det fanns goda
möjligheter ftir avancemang
under den andra omgången.
Två insatser från spelarna var
värda att notera: Jens som
under ftirsta dagen satte nytt
banrekord med utmärkta 65
slag och Patrik som i sin debut
i dessa sammanhang hade imponernade 72 slag.

Andra omgången gick av stapeln den 1-2 september,
damer i Karlstad och herrar på
Söderåsen.
Trots en ny god insats klarade
damerna inte av att stanna kvar
i den högsta divisionen utan det
blir istzillet spel i div. 1 nästa år.

Med tanke på att laget i år fått
mtin från de stora sammanhangen, ser vi chansen till en

snabb återkomst till elitserien
som goda.
För herrarnas del brirjade andra
omgången som planerat.
Första dagen bjöd på godkant
spel, som innebar avancemang
i resultatlistan. Det goda spelet
kunde tryåirr inte upprepas
under andra dagen, vilket medftirde att vi återigen åkte ner i
listan, men standarden var så
pass god att vi även nästa år
spelar i div. 1
Avslutningsvis vill vi gratulera
Delsjö GK som vann elitserien
fiir damer och Vasatorp som i
med segern i div.l återfinns i

elitserien 1991.

Ilans Mars

Enkät om Ramlösa Open
Ramlösa Open-töulingen måste
få, nya former så, att publik'och
sponsorer inte tappar intresset
for arrangemanget.
Det kan sägas vara kontentan
av den enkät som genomftirts
bland Ryas medlemmar under
sensommaren.
Det var efter diskussion på
ftirra årsmötet som styrelsen
fick i uppdrag att inhämta
medlemmarnas inståillning till
Ramlösa Opetr som fortsatt
Rya-arrangemang.
Totalt inlämnades 58 svar motsvarande ca 5 Vo av medlemmarna, en till synes ganskalåg
svarsprocent, men troligen
normal ftir undersökningar av
detta slag.

Av enkäten kan man utläsa, att
medlemmarnas relativt blygsamma intresse ftir tävlingen
i hög utsträcknng beror på att
man inte tycker startfziltet innehåller tillräckligt intressanta
spelarnamn.
Förslag om att få hit Europa
Tour-spelare genom höjda prissummor och /eller + appearancemoney finns på ett flertal svarsblanketter.
Majoriteten anser som antytts
inledningsvis att tävlingen
maste ftirändras och att den inte
längre kan genomfiiras med
samma koncept som årets
tävling.
Flest röster har därvid lagts på
alternativet att Rya samarrangerar tävlingen med någon eller
några grannklubbar och då med
växelvis spel på anangörsklubbarnas banor.

Det bcir också nämnas att
endast L5 Vo av samtliga svar
innehåller önskemiål om att
Ramlösa Opeo helt awecklas
som Rya-arrangemang.
Bftersom öskussioner med
Ramlösa om nästa års tävling
just inletts kan i skrivande
stund ingen infomation låimnas om 1991 års Ramlösa Open.
Vi återkommer om detta i nästa
nummer av Drivern.

Lennart Engberg

smöte
:

Härmed kallas medlemmarna till ett extra medlemsmöte
på Hedens fritidsgård (Planteringsvägen 1Bg)
torsdagen den 25 oktober 1gg0 kl 19.00.

J

Arenden:
val av valberedning (enligt beslut på vårmötet ).
2. Information om ombyggnadsplaner ftir banan.

1.

3. Information om fiirslag till ändring
av medlemmarnas reverslån.

Styrelsen

A slar sitt utslag i dammen
(sidovattenhinder) - röda markeringar.
A får då göra ftiljande:

Ll,E f+&-rr

1. droppa med I slags plikt diir bollen sist skar
hindret, på våinster eller höger sida inom
2 klubblåingder ( se skiss)

2. droppa på flagglinjen med
( se skiss)

I slags plikt

3. Spela ny boll fran tee med 1 slags plikt.
A får inte spela ut en provisorisk boll!

B slår sitt utslag i riktning mot sidovattenhindret (bäcken).
Om det finns godtagbara skäl d.v.s. vetskap om
att bollen har hamnat i hindret, får B göra på
semma sätt som A.
Går det ej att fastställa, bedöms bollen ej vara
i hindret, och B får då göra öljande:
1. SH en provisorisk, och/eller
2. eä fram och leta efter sin boll.
Hittar B sin fiirsta boll får den provisoriska
bollen ej spelas.
Obs! Detta gäller även om fiirsta bollen hittas
sidovattenhindret, men då får B d"oppa på
samma sätt som A.
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Man får aldrig i denna situation säga att bollen
åir i vattenhindret, bara ftir att man inte kan

o

hitta den! Christina Rodman

o

I

I

I

o
å

Ilört"n är i antågande

och
det är dags att göra en resumd
över de sista månadernas spel.
Det blev Anita Lindberg som till
slut stod som segrare i Bernette
Eclectic och tog hem den åtrå-

värda symaskinen. Grattis!
Ryas nationella damdagn
lockade i fu 2LL damer från när
och fiä:ran och vi kunde bjuda
dem på härligt sommarväder
och en bana i mycket frnt skick
under de båda tävlingsdagarna.
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Stora Damdagen drog som vanIigt fullt hus och efter fiirmid-

dagens'seriösa' poåingbogeytävling släpptes lekhumöret loss
ordentligt med italiensk lunch
och'TVM-spelet 1 0 0 3', där
varje lag representerade ett land
som deltagit i fotbolls-VM.
Vederbxirligt utrustade med
numrerad fotbollsskylt och band
i de italienska fårgerna gzillde
det att hålla sin turordning och
ftirsvara'sitti' land genom att
putta bollen i målburen på 6:ans
green och diirefter ftilja snitslad
bana upp i skogen vid 7:an.
Hela dagen prasslades det väldeliga därinne och ftirtjusta
WM-spelare syntes dyka fram
ur buskaget ivrigt mumsande
ftir att fortsätt sin landskamp.
Tack Nordchoklad fiir den frna

I singeltävlingens A-klass vann
Margareta Greiff från Ljunghusen med 69 slag B-klassen
vann vår egen Brita Linander
med 68 slag. TVå unga damer
fran Perstorp, Ingrid Tosteberg
och Maria Henriksson spelade
ihop 40 p. och vann därmed
foursomeklassen.
Men många fler frck ta del av
det stora, fina prisbordet och vi
och goda gåvan!
vill här p€rssa på att tacka alla
gör
generösa
sponsorer som
våra
detta möjligt.
1.
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Dagen avslutades under fortsatt trivsamma former med
sång, prisutdelning och inte
minst utmärkt lekamlig spis
från köket.

fidigt

den 2 augusti gav sig
damerna iväg på bussutflykt i
det gröna mot okänt mål som
visade sig vara Skepparslövs
GK, en mycket'vänlig" golfbana i alla avseenden och som
dessutom bjöd på ett stralande
väder, om än litet väl varmt.
Men vi hade en härlig dag tillsammans och det var en glad
men varm busslast damer som
fremfl1 kviillen återvände till
Rya, ännu ett golfminne rikare
från sommaren -90.
Vi hade prisutdelning från ftirsta delen av säsongen den 24
juli, samma dag som Est6e
Lauder-Electas Vps spelades
och i ar tog Maret Remmelgas
sin andra inteckning i det
vackra tennfatet.

På bilderna:

Får jag håir påminna alla som
har vunnit priser, att hämta ut
dessa under innevarande
säsong, annars åir de fiirverkade. Kansliet har glas, eller
också ring till mig.
Dam gpas triangeltråiff blev i
år ovanligt välbesökt med nära
70 damer från Landskrona,
Söderåsen och Rya som den 7
augusti drabbade samman.
Söderåsen vann och erövrade
vandringspriset ftir gott, men
erbjöd sig genast att att köpa
ett nytt till nästa års Triangelträff på ftideråsen.

1.

Maret Remmel-

gas tog sin andra
inteckning i Ested

Lauder-Electas Vpt.
Lena Jönsson

gratulerar.
2. Märta Linddn
vann Annies Cup
ftir damer 55 år.

3.Tina Magiera,
Christina Löwander
och Ulla Löfquist på
väg uti ädel tävlan?
4. Vad håller alla
damer på med i det
höga gräset?

Slutligen vill vi gratulera Irdne
och Eva Kruuse af Verchou fiir
deras enastående seger i Riksmästerskapet ftir Mor och
Dotter, med hela 19 slag ftire
närmaste konkurrent!
Lena Jönsson

5.

Vilka sötsaker!

6.'..sen slog jag ner
den i diket, och när
den väl kom upp...."
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Vad menar vi med det?
Jo naturligtvis att det mesta du

behöver för hemmiljön finns har
hos oss på Färghuset.
Och dätalar vi inte baraom farg
och tapeter.Nej har finns naturligtvis också golv, kakel, badrumsinredningar och mycket annat.Bara
för att göra det hela lite enklare
finns här också en hel avdelning
med hushållsartiklar för 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
rnarr alltid skall fixa när rnan fär

tid. Självfallet finner du

också
på
hammaren här hos oss
Färghuset i v är järnavdelning tillsammans

med skruvmejslar, tänger

och
Precis
borrmaskiner.
så som det
skall vara när man är välsorterad
och fylld av 1.000 ideer.
Så välkommen till oss på Färghuset når du sakrlrar den sista spiken.
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investera igårdagens
larmsystem när
rnorgondagens redan finns?
Vårt system ger Er unika fördelar
medmycket hög säkerhet.
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Har Du problem med Din

LARMANUCGNING?
Vi löser dem åt Oigl

25 års erfarenhet borgar för
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kvalitet!
Kontakta oss för närmare information
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Ryas juniorer

I Föreningsbanken Cup har vi i
år haft rekorddeltagande nämli-

Computerland Junior Tour är en
ny tävling som spelats fiir ftirsta
gången, och som omfattar 7 st
Golfsäsongen lider mot sitt slut
deltåivlingar med en lagtävling
vad beträffar tävlingar.
och en individuell tavling.
En liten summering visar att
träningen under året har hittills Deltagarna skall vara 4 från
varje klubb i åldern 14-18 år och
gwit gott resultat.
ha ett hcp 8-15.
Det åir ftirsta året som vi bedrivit regelbunden träning en gång Tävlingsfomen är att man speIar 36 hål på !/2hcp med pojkar
per vecka. Redan nu kan vi se
och flickor i laget.
att vi håller på att få fram
Det har tävlats på ftiljande
många duktiga golfare av de få
platser:
juniorer som vi har till vårt
Halmstad, Angelholm, Perstorp,
ftirfogande.
Nämnas kan MatKinberg, David Landskrona, Barsebäck, Rya
samt MölIe.
Wahlgren, OIof och Andreas
I lagtiivlingen kom Rya på 4:e
Michaela
samt
Samuelsson
plats
med Landskrona som
Friberg bland våra flickor.

ga 60 st.

Tävlingen åir riksomfattande
med klubbkval hos resp. klubbar samt region-, distrikts- och
riksfinal, kunde genomfiiras i
ett strålande väder.
Under golfveckan i år fanns en
speciell tåivling (med fina priser
fiir juniorer och nybörjare,
som sponsrats av Yves Rocher.
Skånetouren på Rya den 19 juli
vuurns av Mats Kinberg med
Olof Samuelsson på 3:e plats i
pojkklassen.
I flickklassen blev Fredrica
Schlasberg 3:a. I Skånetouren
deltog 60 pojkar och 30 flickor.

segrare.

Vårt lag har i huvudsak bestått
av Johan Kristiansson, Henrik
Johansson, Johan Sperling och
Marcus Sternheden.
I den individuella tåivlingen kom
Johan l(ristiansson på 4:e plats
och Marcus Sternheden på 5:e.

Top Print Cups avslutning hade
samlat 45 st juniorer. Det åir
andra året som Top Print sponsrar vår populåira sommartävling
med fina priser. Tävlingen
består av 6 deltävlingar där
resultatet räknas ihop.

flickor lE hll

Top Print Cup
5 hål slagtävling

Klass 2

1. Kalle Lindberg
2, Anton Hassler

Klass 2 pojkar

5, Peler Ferm

2. Christian Vallentin

t

5, Andreas

L

hål poång

1. Jonas Olsson

2, Erik

1

l8

hål poång

hål poäng

, Louise Pålsson

3. Louise Sjödahl

hål poång

Klasslaflickor9hål

l8 hål slagtävling
1, Xichaela Friberg

2E

3, Marganetha Larne 25

Pojkar 36 slag
L llats Kinbeng Rya
2. Edvard l1årtensson AbbGK
Rya

Flickor 56 slag
poang

I . Helena Nilsson
2. llalin Berg
3, Rebecca BolLensLern

5, Fredrik Nor6n

29

3. Olof Samuelsson

2, Anna Berg

l.Christian Schiller
2. Fredrik Sjödahl

L Britt Äkesson

Skänetour Rya

Cheander

I b flickor t

Klass D_18 hål poång ny
2. Anita Johansson

Fredrik Nilsson

Klass

Johansson

5. Martin Fredrixon

l8

Poäng

1. Caroline BolstensLern

Kent Sternheden.

1

. Xagdalena Fogelberg VtpGK

2, Jennifer Hansson SkIGK
3. Fredrica Schlasberg Rya

Klass I apojkar9hål poang

2, Fredrik Nilsson
3, llats Kinberg

1, Johan Fredrixon

2, llarLin Fnedrixon

3. Erik Johansson
Föreningsbanken Cup
Klass 4 flickor lE hål slag Yves Rocher slaget
'l
, Emma Xånsson

2. Helena Bengtsson

Klass 4 pojkar
1, llals Kinberg

lB hål slag

poång

1. llichaela Fr.iberg
2, Fredrica Schlasberg
3, Jenny Fredrikxon

Klass 3 pojkar

l8 hål

I , Andneas Samuelsson

2. Olof Samuelsson
5. Chr"islian Schiller

2. Fredrik Nilsson 73

Klass B l6 hål poång
1, llartin Fredrixon J7

3, ChrisLian Palm6r

flickor l8

I.

3, Johan Lindberg 75

2. Johan Kristiansson
Klass 5

l8 hål slag
llats Kinberg 6E

Klass A

2. Fredrica Schlasberg J2
3. Jennie Fr"edrixon 32

Klass C lE hål poäng
1, Anna Berg 37
poäng 2. Helena Nilsson 32
5. Fredr ik Jönsson 22

Från Computerland Junior Tour på MölIe.

