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Me

för Ryo Golfklubb

Bonombyggnodsorbete framför 4-ons green under dimmig vårslödningsdog

KLTJBBINFORMATION
Kansliet
Som väl de flesta märkt har kansliet efter
vinteruppehållet fått delvis ny personal.
Nyanställd för säsongen är Berit Sund-

ström som delar kanslitjänsten

med
Ingalill Jönsson. Tillbaka på kansliet är
nu också Bengt Arnekull, som återinträtt
i intendenttjänsten efter sin långa sjukfrånvaro. Förhoppningsvis kommer Bengt
snart att vara fullt återställd efter den svåra

olyckan.

DRIVERN

Kansliets öppettider
April
mån-fredag
lör, sön, helgdag

Från medlems- och
utbildningskommitt6n
08.00

-

16.00

08.00 - 15.00

Muj, juni, juli, augusti
mån-fredag
lör, sön, helgdag

08.00
08.00

-

September - oktober
mån, ons, torsdag
tis, fredag
lör, sön, helgdag

10.00
08.00
08.00

- 16.00
- 16.00
- 15.00

17.00
15.00

November - februari
tis, ons, torsdag

10.00
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Starttider gäller för spel på banan under
nedanstående tider.
Under övriga tider med hög belastning
användes kösystem med nummerlapp. I
övrigt användes bollränna.

lör, sön, helgdag,
dag före

ons

helgdag

01.30- 15.00
12.00- 17.00

l0juni - 9 augusti
lör, sön, helgdag,
01.30 - 15.00

08.00- 17.00

Liksom under förra året har överenskommelse träffats mellan Landskrona, Mölle,
Rya, Söderåsen och Vasatorps golfklubbar
om att medlemmar med officiellt hcp får
spela en gång på respektive bana mot halv
greenfee under 1991. Hcp-kort skall uppVlSAS.

82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
042-22 11 45
Instruktör/Shop 042-22 16 88

Restaurang

Postgiro:
39 65 39-9

Bankgiro:
804-t444

Meddela adressändring

der säsongen.

Golfkurs
I mån av behov kommer Jimmys mycket
lärorika och uppskattade kurser att ordnas
under våren för medlemmar med klubb-

6 st. Kursen

omfattar långt spel, inspel, bunkerslag,
puttlng m.m.
Första kursen äger rum på följande tider:
Lör 27 aprll 10.00 - 12.00
Sön 28 april 10.00 - 12.00
Lör 4 maj 10.00 - 12.00
Sön 5 maj 10.00 - 12.00
Sön l2 maj 10.00 - 12.00 (reservtid)
Kursavgift 400 kr per deltagare.

Anslag kommer att uppsättas på anslagstavlan i klubbhuset och vid bollautomaten på drivingrangen.

Grönt kort
Juniorkommittdn ordnar utbildning och
prov förjuniorer.

RYA GOLFKLUBB

Telefon:

clinic för klubbens seniormedlemmar på
drivingrangen söndagen den 26 maj kl
10.00-12.00. Utnyttja dema tillfälle am få
gratis tips om det mesta som gäller golf-

handicap.
Antal deltagare per kurs

April-oktober (ej l0l6 - 918)

Frispel på grannklubbar

Kansli/Reception 042-22 0l

Clinic
Jimmy Grant kommer att hålla s.k. golf-

Ytterligare en clinic planeras senare un-

Starttider

dag före helgdag
mån-fre

Adress:
Pl 5500, 255 90 Helsingborg

Om någon av våranya medlemmar önskar
"fadder" för att få hjälp med sitt inträde i
golfvärlden går det bra att kontakta Chrisrina wiksrröm (rel 222141) eller wesre
Eriksson (tel26 12 30)

spelet.

Ansvarig utgivare:
Lennart Engberg

Faddrar

För övriga medlemmar ansvarar medlems- och utbildningskommitt6n. Kontakta kansliet för information.

!

Alltför ofta kommer försändelser till medlemmar tillbaka till kanslier p.g.a. art
adressaten flyttat. Detta innebär problem

för kanslipersonalen och onyttigt

och

ibland resultatlöst arbete vid försök att få
tag påvederbörande person. Vid fall då det
gäller obetald årsavgift är der ju faktiskt
så, att om avgiften inte betalts inom föreskriven tid medlemmen själv anses ha
utträtt ur klubben. Och det finns ju faktiskt
vill överta en sådan ledig
medlemsplats!

många, som

Alltså skärpningl - Anmäl adressändringar så snart som möjligt till kansliet!

Drivingrangebollar
Pris per hink om 30 bollar kr 10:- kr.
Observera att bollarna endast får användas
på drivingrangen.
Lektionspriset är i skrivande stund ej fastställt.

Ovrigt
Har någon önskemål och/eller synpunkter
som berör vår golfklubb är Weste Eriksson tacksam för ett samtal antingen på Rya
eller på telefon 26 12 30.

o

VAR.
STADNING
OKAR
KLT]BB.
KANSLAN
Entusiasm och g1ädje. Det skulle man också kunna sätta som rubrik på det årliga
klubbarrangemang, som vårstädningen av
banan numera traditionsenligt blivit. Och

på något vis kände man, att de ca 120
klubbmedlemmarna som deltog i städningen hade en sådan där underbar känsla
av gemenskap, sombaralaganda och sam-

ling kring en gemensam uppgiftkan skapa.
Och fint blev resultatet. När jag med
kameran nyladdad inspekterade den just

Egon, Arne, Leif , Helene och Anders vid 5-ons gt'eenbunker

kantskumabunkern vid 5-ans green, kunde
man inte ta miste på, att städpatrullen med
5-an som beting var stolt över sitt verk.
Inte försämrade det situationen, att solen
där uppe på landborgen värmde gott.
Värre var det nere vid sjöhålen. Där 1åg
dimm an för det mesta ganska tät och gj orde

det svårt att urskilja alla arbetsvilliga
golfare. Vid 4-ans green var det emellertid
ett myller av människor med spadar, räfsor,
kärror och alla tänkbara redskap, som behövdes för att på rekordtid förvandla området framför green från en kuperad leråker till en grön och fin fairway med två
intressanta bunkrar. När sista torven rullats ut, rätade banbyggargänget på ryggar-

na och log glatt mot fotografen efter väl
förrättat värv.
Det var förresten inte bara banan. som
fick en uppfräschning inför säsongen. Runt
och i klubbhuset var det också en intensiv
aktivitet. Sopnir-rg, fönsterputs, målning
och tvättning, ja kort och gott - en riktig

Jintntt' t'erkar rrö.jtl nrecl Christicuts och Johtts jol:;b.

vårstädning bestods även klubbhuset med.
Och vem som var id6kläckare till den nya
möbelplaceringen i klubbrummet vet jag
inte, men trevligt blev det.
Vid lunchtid var det dags för ärtsoppa
för att öka på krafterna inför eftermiddagens golftävling med kanonstart kl 13.00.
Och även om nu inte alla kunde vinna, så
visst kändes det väl ändå skönt att passera

den del av banan, som man själv jobbat
med på förmiddagen. Kanske infann si-e då

den där känslan av tillfredsställelse över
att ha medverkat i det gän-e, som gett Ryabanan en fin puts inför golfsäsongen och
därmed förutsättningar för många härliga
golfronder'.
Och tävlingen. Ja, den vann städpatrull
John Grant, Bengt Ohlsson, Christian Pålsson och Bo Zinn.

Lennart Engberg
6

Lars, Carstctt oclt Mat'gcu'ctu pctusur i solskettet.

.lttn ot'h B.jönt t,id 1-an.

ol8. 126 bilkopare kan inte ha felsa manga valde oss underde

fem senaste aren !
IVOLVO RENAULT HERTZ

HELSINGBORG
042-17 25 20

LANDSKRONA
0418-581 40

Välbesökt årsmöte fällde styrelsens förslag!
Ett välbesökt årsmöte röstade nej till styrelsens ombyggnadsförslag efter ett rekordlirn-qt möte. Det hjälpte alltså inte, att
sty'relsen under hösten informerat rnedlemmarna vid extramöte orn ombyggnadsförslaget. I omröstnin-q om förslaget
frck ett under mötet hopsnickrat motförslrig flest röster. Detta innebär, att man
beslöt. att klubben skall
- utvärdera resultatet av åttonde greens
or-nbyg-enad

- prova

billigare greenombyggnads-

r-netoder på tvir greener

- fulllirlja det s k Säkerhetspaketet enligt
beslut på 1989 års årsmöte, dock med
undantag för ombyggnad av hål nr -5 och 6,
vilka ombyggnader skjuts på fiamtiden.
- höja standarden på banan genom större
resurser för banans skötsel.

Som en följd av att ornbyggnadsplanerna röstades bort av mötesdeltagama
försvann också därrned sammanhängande
t-örslag om nytt medlemslån, vilket säkert
gladde merparten av de 234 narvarande
medlemmama. Däremot röstades förslaom ökning av befintligt medlemslån
-qet
f-ör nya nredlenrmar igenom med acklarna-

tlon.

Ny i styrelsen efier Lena Jönsson, som
avgick efter många års förtjänstfullt arbete, blev Christina Wikström. Som ny

suppleant efter Kenth Sternheden, som
upphöjdes till ordinarie ledamot, valdes
Arne Olehov. I övri-etfick styrelsen samma
utseende som under fötra verksamhetsåret.

Och så till en av kvällens huvudaktörer.
mötesoldföranden Per-Erik Persson,
klubbens förre ordförande. Det var ingen
enkel arbetsuppgift han hade, nämligen att

Våra Greenfeegäster
Det finns många av Ryas medlemmar som
klagar på våra greenfeegäster. Dels är de
för många och dels spelar de för långsamt.
Det finns mycket att säga om detta.
- Vill vi själva spela på främmande banor någon gång, bör vi även ta emot gäster
på vår egen bana.

- Det är inte alltid lätt att spela på främmande banor och en gästande fyrboll kan
förståeligt nog ta lite tid.
- Under 1990 hade vi på Rya en inkornst
på 901.000 kr i greenfeeavgifter. Utan
denna inkomst hatde vi varit nödsakade att
höja irrsavgiften f-ör seniorermed c:a 1.000
kr.
Förra året var jag ute på spelarkontroll
på banan den 30 juli på f-örmiddagen. Vid
det tillfället fanns 32 gäster och 32 e-ena
spelare på banan. Den I augusti på efter-

oce

hålla ordning på vad som var allmänna
synpunkter, hätsk kritik mot styrelsen eller regelmässiga förslag. Efter nästan fem
timmars diskussioner hade emellertid de
beslut fattats, som medlemmarna önskade
skulle ligga till grund för 1991 års verksamhet.

Sekreteraren

middagen fanns 32 gäster och 38 Ryaspelare på banar-r, på kvällen den 2 augusti
28 gäster och 39 egna spelare. Inte vid
något av dessa tillfällen var det särskilt
trångt på banan och spelet flöt bra mitt
under semestertid.
Nu tycker jag att vi som Ryamedlemmar

under 1991
- skall sluta att kvirra om greenfeegäster
- skall varavänliga, hjälpsarnma och visa
f-örståelse för våra gäster, på samma vis
som vi själva vill bli bemötta då vi gästar
främmande banor
- inte skall bli irriterade om det går lite
långsarnt. Hade vi räknat med att gå runt
på 3,5 - 4 timmar kan vi ju hoppa av efier
l6 håI. Dit har vi nog kommit på den tid vi
tänkt oss för full runda. Det är ju inte
absolut nödvändigt att alltid spela 18 håI.

Medlems- och Utbildningskommittdn
Weste Eriksson

r

s](oocs
VVS Aktiebolag
Helsingborg

Stockholm - Göteborg - Malmö
Karlstad - Kristianstad - Våixiö
Jönköping - Linköping

oo

DAMERNAS HOST: OCH

Loilo oth Rune
Anito Lirtclberg.

Den

ö'erliintnctr pris till

damkontmitön med fi'ån vänster:
Elisabeth H ero, Birgitta Bergsten,
Ann-C hri sti ne Lundströnt,
Kittr Gullstrand. Kerstin Olsson

n,r-a

ctt'l t C h ri st

it

n

W i kst

röm.

Så är den gångna golfsäsongen ett minne

blott och den kommande iiksom våren
snart på vä9.

Den förra tävlingssäsongen avslutades
för damernas del den 25 september med en
scrambletävling, prisutdelning och en god
middag, alltmedan vi kunde avnjuta Belamis vackra vinterkollektion. En trivsam
avslutning på en fin golfsäsong tyckte nog
de allra flesta av de drygt 50-tal damer som
fyllde matsalen den kvällen.
En dam, som kan vara särskilt nöjd med
fön'a säsongen, är Judith Areskoug som

vann båda våra stora utslagstävlingar,
Poängjakten och Indras Cup, och som
kunde tåga hem med famnen fuil av priser.

Bl.a. överlämnade Balzar Söderström
frysta läckerheter från Indra till henne och
andra förtjusta pristagare i cupen. Annu en
herre i vimlet av damervarRune Svensson

från Råå Sy-Center som egenhändigt
överräckte sitt fina pris i Bernette Eclectic,
10

St'e ttssott

en symaskin åt en lycklig Anita Lindberg.

Vinnaren

i

D-klass Cup blev Gudrun
Nordström, som nu kan glädja sig åt en
alldeles ny Ping-putter, skänkt av Mikael
och Karin Friberg. Tack alla generösa
sponsorer som gav extra glans åt våra
prisutdelningar!
I föna årets Seriegolf hamnade Rya på
9:e plats bland 2l deltagande klubbar och
Oldgirls pä l2:e.
Slutligen vill jag berätta att vi diskuterat
ett förslag till nytt prissystem för våra
damtävlingar. Ett poängsystem baserat på
antalet deltagare i varje tävling och som
innebär att man får poäng för 1:a, 2:a ev.
3:e eller 4:e placering och att under säsongen hopsamlade poäng kan omvandlas
till glas, bollar eller presentkort i shopen.
Förslaget vann damernas bifall vid avslut-

ningen och finns uppsatt i damrummet.
Så är det då dags för undertecknad att
efter sju år i Damkommitt6n tacka för mig

och ägna mig åt andra uppgifter. Det har
varit roliga och lärorika år, fyllda av en hel
del arbete men också av mycken stimulerande respons från alla damer. Tack för det

fina stöd ni gett mig!

Avgick ur kommittdn gjorde också
Gunnel Nymberg - tack Gunnel för ditt
engagerade arbete med Seriegolf och
mycket annat.

Det var med saknad men med allra
största förtroende jag överlämnade ordfö-

randeklubban

till

Damkommitt6ns nya

ordförande, Christina Wikström.

Vice ordförande är Birgitta Bergsten
AnnChristine Lundström, Karin Friberg samt
nyinvalda Kitty Gullstrand och Kerstin
Olsson utgör den nya Damkommitt6n. Jag
önskar er all lycka till i fortsättningen!
som tillsammans med Elisabeth Hero.

Lena Jönsson

o

DAMERNAS VARSIDA!
April,april ...
Snart är det äntligen april och dags för den
nya golfsäsongen! Boka den l6:e i almanackan!! Då startar vi lite varligt med 5
klubbor och putter. För alla er flitiga spelare, som man sett på banan i ur, skur och
storm, lär väl årets första tävling kännas
lekande lätt. Men vi andra får nog känna av
18-hålspromenaden både här och var! Det
vore nog inte helt fel med lite stretching
före start. . .
På kvällen,

kl

18.30, hoppas vi få se er

för Era åsikter och förslag. Du har väl sett
förslagslådan i damrummet? (Ett förslag
som omedelbart avvisats gällde inval av
herar i damkommittdn!)
Det vore trevligt att få se lite fler av alla
Ryadamer på våra tisdagstävlingar denna
säsong. Kanske det nya poängsystemet
kan verka lockande och stimulerande? Man
får ju störe chans att samla lite poäng att

omsätta

i

glas, bollar eller presentkort i

shoppen.

För att ge så många som möjligr rillfälle

samt låta oss lotsas genom knepiga regel-

att deltaga i veckotävlingarna kommer
eftermiddagsstarten att senareläggas till

tolkningar av skickliga, inspirerande
Christina Rodman, som även i år lovat

vid annan tid, men då måste man ordna

alla! Då tänker vi informera om spelåret

dela med sig av sitt stora kunnande. Glöm
inte att anmälaDig pålistan i damrummet!

Vi hoppas att 9l

års program ska vara

tilltalande! Vi har gjort vårt bästa att ta
vara på idedr och synpunkter från våra
spelande damer.

Vi

är mycket tacksamma

15.30. Detta hindrar naturligtvis inte spel

starttid själv.
Seriegolfen startar den 13 maj på Eslöv
är det fem spelomgångar.
Den sista spelas på Rya den 10 september.
Seriegolfen gerju oss en fantastisk möjlighet att få spela på andra banor, dessutom

GK. Som vanligt

helt kostnadsfritt. Oldgirlseriens första
match ar pä Ljunghusens GK den 6 juni.
(Reservation för ändringar).
Torsdagen den 13 juni har vi vår Natio-

nella damdag. Ja, det är inte feltryck!
(Singeltävling i 3 klasser).
Tisdagen den 2 juli blir det med all
sannolikhet strålande väder, för det brukar
det vara på Stora damdagen!!
Tisdagen den 6 augusti har ännu inget
spikat program. Vi vill gärna diskutera
med våra damer, om vi ska göra en utflykt
i det blå eller stanna på hemmaplan för
t.ex. en sillarunda. Att organisera utflykter
bjuder på vissa problem: busskostnaden
har blivit mycket hög och vidare är det inte
mångaklubbar som vill taemot en busslast
golfentusiaster!
Vi ses den 16 april! Glöm inte anslagstavlan i vårt damrum.
På damkommitt6ns vägnar

Christina Wikström

ATTUELLA PnoJr,KT:
EUROSTOP
I\"YA

/ PROCORDIA i Halmstad och Arlanda

KNUTPUNIffEN i Helsingbors ätsJ/sFL
NROUTEL i Ängelholm och Umeå

PERSGATAN
252 22

47

HELSINGBORG

TELEF0N 042-12 30 10
TELEFAX 042-1811 15

ll

RYAS KLTJBBTAYLINGAR

I

l

Det är för många golfare roligt att tävla. Vi
vill försöka göra resultat - ta hem spelet på
allvar. Och ändå om det ej blev så bra, ja då
var dagen och sällskapet fint.
Att ordna tävlingar är roligt. Det har
många visat med det arbete som läggs ned
på planering, priser, buff6, prisutdelning,
flaggor och mycket annat festligt. När vi
anmäler oss till en tävling, då har vi förväntan på oss själva och hela arrangemanget.
Hur är det att jobba i tävl rngskommitt6n?
Vi börjar på sensommaren med nästa års
program och det ärmångapusselbitar som
saknas. Hur planeras på andra klubbar,
Skånes Golfförbund, juniortävlingar och
kan vi ordna sponsorer? Vi1l vi ha fler
slagtävlingar, 18 eller 36 hål o.s.v.?
Hur ser en anmälningslista ut? Det kan
vara helt omöjligt att desciffrera krumelurer. Man får gå efter hcp-siffra eller annan
närstående notering. Tänk om vi missar
någon som anmält sig. Hur skulle vederbörande reagera när han/hon frågar efter
starttiden och ej finns med. Personen blir

las. Vid upprepning

stryker sig på listan kvällen före spel eller
inte kommer utan att meddela sig och ha

till när

f-d!
Hur reagerar vi tävlingsledare när folk
bara stryker sig på startlistan sent på kväl-

rimlig ursäkt? Hjälp

rekommendationer.

len före tävling? Vi vet inget, men det är en
"no show up". Hur ordnas reserv 07.30 på

att tävla för det är en utmaning och tävlingen innehåller alltid något lärorikt och
positivt även om Du ej får pris.
PRISER - I Svenska Golfförbundets
tävlingshandledning finns rekommenda-

lördag morgon?
Reglerna är, att om inte rimliga skäl
finnes att utebli, så skall startavgift beta-

Ja, vad tycker

läsarna?

Att ordna partävling är extra svårt. Här
måste tävlingsledningen ha en eller flera
reserver, som sitter och väntar på vakans.
Tack Ni som brukar ställa upp!
Hur lottar vi? Jovisst är det lotten och
slumpen som gäller. Dock försöker vi ta
hänsyn till tidig/sen start, samåkning o.s.v.
Dessutom ses vi på Ryas tävlingar för att
ha trevligt och med åren så lär man sig att
vissa personer har favoriter. Det tar vi ej
hänsyn till. Tyvärr så finns även motsatsen
d.v.s. den som vi ej för vårt liv vill gå med.
Har jag anmält mig till en tävling så får jag
även ta konsekvenserna av detta och spela
med den där . . . Kanske vederbörande inte
var så tokig. Nåväl, om vi anar en dylik sits
så försöker vi göra det så trevligt som
möjligt d.v.s. att undvika konfrontationen
och konflikten.
Men hur skall vi hantera den som bara

oss med id6er.
Så en vädjan: Texta snyggt och läsligt
nästa gång Du anmäler Dig. Välkommen

Stctnsen känns igen, men vilket grepp!

tion och förslag om hur priser skall arrangeras. För var 7:de deltagare delas ett pris
ut och värdet följer en matematisk formel
där l:a,2:a,3:e priserna står upp ganska
bra medan värdet "planar ut" därefter. Ca
J}o/o av anmzi.lningsavgiften går tillbaka

till priser.
En nyhet för året är kravet att klubben
skall informera skattemyndigheten orn
priser överstigande ett visst belopp. Hur
det kommer att påverka oss återkommer

vi

Svenska Golfförbundetlämnat sina

Kanske vi skall sätta allt i en prisbuffd
och utdela enkla lagerkransar d.v.s. det är
äran att vinna - ej en pryl.
Hör gärna av Dig i frågan hur vi skall
göra med "no show up" och priser.

Anders Lindborg

Multiform
En modern klossiker

?

I

s

e
l=
\

Multiform ör det yppersto
ov donsko kök.
Multiform demonstreros ov

vör inredningsorkitekt

hos...

BK

KOKS BAD

Fornminnesgoton l6
Helsinsbors, tel M2129 84 30
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DYLL NTILL RYA.BANAN
- . .L

iir en härlig golfbana med

många

r.rr Lrpplevelser i olika ljus vid soluppr- ntidda_e eller kväll. Jag hoppas att
, ':.ii:nrn-iarna
ser de olika fina vyerna i
:, .: l-jus och väder. Vad är finast? Länge
-

--.e 1a-u 16:e utslaget på eftermiddagen
.' L-,lst. Så upptäckte jag I l:e hålet från

-;

helltee. Vackert - liksom när rnan

-:r-Lktar det från 9:e tee. Säkert har An-:' .\n-iilon sett dessa vyer och lagt ut:.platser och greener därefter.
S.r en dag hamnade jag på 18:e tee intill
- . .il la fir-ra huset. Här bor Tore och Ingrid
r,..rl\ sson på sommarviste med ordina- rt)Stad på Fredriksdal. Tore och Ingrid
. - f,:r orn golfarna, har humor, lyssnar på
- r .er reaktioner, men vikti-east är att de

: .kapat ett smultronställe. Här blomr tr-rchsia, clematis, rosor m.m. samt

- -:ad med gräsmattor, belysningar och
- .ler charmig idyll får man leta efter.

\ Iitt ijuli under en större tävling tr'äffar:- r i. Tore har under 4 år efter tips från
-

-r:trlr Ingrid vårdat sina fuchsia genom att

::,ir a ned dem

.::

i

"träsket"

till

höger om

Nu efier 4 år kan ni se
-'. rltatet. Fuchsia växer vilt bl.a på Irland
r-rtslaget.

-:r ciessa exemplar är bland de finare jag
'':tt i Sverige.
Hur är det att bo på en golfbana? Jo, det
:rrrs spelare (gäster?) som direkt vill köpa
-r.e t. Priset tycks ej spela någon roll men

l-le vill inte sälja.

Tore och Ingrid hör spelarnas reaktio-

r:r'. Bäst hörs allt på kvällarna och

då

:.imst hårda ord från ettans fairway. Un:er r årt samtal dimper en boll ner i träden

Tr.n'e Gustafsson fi nar J)'am baliom.fön-a år-ets l:slontsterprakt.

Huset har ett dubbelfönster med blyinfattat glas - nästan träffat av olycklig 90gradersslagare. Fönstret fungerar som en
spegel och mången golfare kollar frisyr
och svingen. Tore och Ingrid står bakom
och ler åt våra f-lärdfulla rörelser.
Nog har Ingrid och Tore 1ärt mycket om
golfarnas reaktioner efter mis sl yckade slag
och puttar. Tore och Ingrid vill gärna spela

.;r':lr intill, men Tore och Ingrid reagerar

golf, men det finns ej någon plats. Och

r.te. Då är det värre när bolletande persor-:r kommer in nästan på tomten och tram-

kanske har de fått samma glädje av livets
och golfens reaktioner genom att lyssna
till slagen på bollen och replikerrla som
följer. Själv behövde jag bara sitta ca 30
min för att få uppleva två ordentliga missar

"r.1r

omkring som elefanter.

',:.i1,.

Vi

golfare

respektera naturen och inte trampa

med "sedvanliga reaktioner".
Ovanför trädgården där vi avnj uter kaffe
och kaka finns en ca 12 m hög klibbal. I
toppen ett skatbo där en andhona bodde.
Tore berättade att på försommaren kom

andhonan ner och kallade. Ut kom 9
andungar som gled ner för gren till gren
och ALLA kom helskinnade ner till marken. Därefter vidare till våra smakfulla
dammar. Åter en iclyll på Rya. Det är inte
bara promenerande på vägen utmed stranden vi måste respektera utan även and-

familjerna över fairway.
Anders Lindborg

Framtiden ljus för Rya-eliten!
Framtiden ser ljusare

ut för Ryas elit-

erksamhet än på många år. På herrsidan
"r det Patrick Bäckbom, John Grant, Mats
Kinberg, Johan Lindberg, Jens Magnus.,rr.i. MätS Nilsson, Johan Remmelgas, Jan
S.rndberg och Olof Södergren och på dam.idan Ingrid Axelsson, Cecilia Bengtsson,
\lichaela Friberg, Eva och Irene Kruuse
..rnrt Fredrika Schlasberg som skall för.\ ara klubbens färger.
Ett flertal spelare kommer att söka sin
lr cka på Protouren och då framförallt Eva
Kr uuse, som skall spela Europatouren med
,

rörjan

i England i

månadsskiftet april-

maj. Eva har planerat spela ytterligare fyra
Europatourtävlingar och vi önskar henne
lycka till och stor framgång i den nystartade prokarriären.

Damlaget har fått förstärkning på ledar -

sidan genom Mikael Friberg och CarlJohan Kruuse, som skall se till att flickorna gör fina insatser i div 1-serien och
vid övriga damtävlingar.
Från herrlaget skall John, Jens, Jan,
Mats (Nilsson) och Olof försöka kvala in
till Sveri-eetouren. Kvalet går i mitten av
april på Eslövs GK och då avgörs vilka av

våra elitspelare, som får vara med och
tävla i de svenska protävlingarna.
Inför seriespelet i div 1 och i andra
elittävlingar har vi i år ett mycket starkt
herrlag. Av iaget är Johan Remmelgas
fortfarande kvar i USA på golfstipendium
på Stanford. Vi hoppas, att han kommer
hem i sommar för att delta i seriespelet.
Året har redan börjat bra med ätt Eva
Kruuse vann en mindre tävling i Spanien
och att Johan Lindberg gick på par i Vårputstävlingen. Grattis !

Olof Norrlöw
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DRIYERN'
Lär dig reglerna på din egen bana 7:e hålet på Rya, regel25:1
A

hamnar

i

vänstra bunkern och

i till-

ialli-et vatten.

rtÅler

.\ får göra följande:
l. Spela bollen där den ligger.
l. Droppa utan plikt i hindret på närmsta

REC'EI Z5'1

plats där största lättnad går att fä för swing
,rch stans. Dock ej närmre hålet.

-'. Spela om sitt slag med ett slags plikt.

B ll"-nor i högra bunkern som nästan iir
helt vattenfylld.
B fr,ir göra följande:

i.

Spela bollen där den li-eger.

köol

q,r.-\-'l'å-

L\-r& q,
\t-,4^^.,

vv

I Då det här är omöjli-ut att droppa i
1-.unkern utan att komma närmre hål måste

B droppa utanför hindret. Han skall då
-l'oppa på den linje som går från flaggan
icnonr bollen bakom hindret med ett

\-{J-,

\

lliktslag.
-r. Spela
\r.rn'r.

om sitt slag med ett slags plikt.

Att hamna i ett hinder

är en

form av

r::traffning. Aven om hindret utav olika
.kril är omöjligt att spela ifrån, kan Du
.,lch'i-e

droppa Dig

fii utan plikt.

OBSERVERA att denna regel gäller
-:\ en

oln hindret är markerat med blå pin-

.lu'= mark under

arbete.

Chlistian Rodman

t1

Henning tycker till
.\rsmötet i vår klubb fick mig att begrunda
målsättningen för Rya Golfklubb. Eller,
under parlamentariska villkor, - vad vill
majoriteten av medlemmarna?
För undertecknad, som speltekniskt
tillhör golfens underklass, betyder medlemskapet i Rya, att jag fritt kan nyrtja
banan när helst (?) det passar mig, gå en
rurnda eller några håI, snappa frisk luft,
njuta av utsikt, natur, fåglar, vilt och trevlist sällskap av min hustru eller något
annat helgon, som kan tolerera min starkt
sr,ängande spelkvalit 6,. J agtillhör med andla ord motionsgolfarnas tystlåtna minori-

tet. - En poängbogeytävling då och då i
låfäng förhoppning om ett mirakel!
Nästa kategori är medelgolfarnas talrika skara. Den består utav dels naturtalanger utan annan ambition än att ha
trevligt och det i en tävling då och då, och
dels de mera ambitiösa handicapjägare,
som kanske i mindre grad tillgodogör sig
en av golfens bästa sidor, nämligen avkoppling.
Antligen har vi eliten, de med ensiffrigt
hzrndicap, som spelmässigt är ryggraden i

klubben, och som alla, inklusive undertecknad, gärna vill spela med fcir att få
rnspiritation till nya attacker på denna

- från djupet

kunde piffas upp med små medel och
därmed bidra till ökade,ereenfeeinkomster.

Mer välförberedda vintergreener,

score-

kort med vinteravstånden och vinterregler.
Det är inte trevligt för vare sig medlemmar
eller gäster med en delvis nedmonterad
vinterbana utan bänkar m m.

Lillan och Bengt pysslar självmant i
klubbhuset och får det att se bebott ut Stort tack skall Ni hal Men var är
vinteraktiviteterna från tidigare, -bridge torsdagsärtsoppa - m m ? Vad har hänt här är inte fråga om dåliga lokaler - snarare
om frånvaron av klubbanda.

Klart att de "gamla" igångsättarna
tröttnar på att hålla nämnda aktiviteter på
fötter, men nya medlemmar kommer till.
Frågan är blott om dessa nya tas så väl
omhand, att de vågar och får lust att medverka till en gemenskap, som kan vara svår
att hitta. - När tog Du senast hand om en
nykomling? Kanske vi skall ränka på fad-

derskap?

- Namnbrickor? - Det hjälper

inte att gnälla på styrelsen, banpersonal
etc. Klubbanda skapas av medlemmama
själva - och styrelsen skall skapa rarnrna
och visa vägen.

Tidsbestäilningarna spelar nog en viss
negativ roll för klubbsamvaron - man har
en tid kl09:52, kommer 10 minuter innan.
har räknat med 4 timmars spel, då hinner
man med tennis på TV kl 14:00. Emellertid flyter inte spelet efter planen - man
gnäller på framförvarande boll (som är i
samma sits) och otrevnaden sprider sig.

19:e hålet försummas
en och klubblivet.

till

skada för kr-ögar-

Vi bör ta oss tid med boll i rännan och
bjuda ensamma med i vår 3-boll och avsätta tid till trivsel i restaurangen antingen
före eller efter spel.
Sist men inte minst, tänk på alla friska
och ungdomliga pensionärer som finns i
våra dagar. Välj in sådana på tids- och
arbetskrävande styrelseposter - till glädje
och stimulans för dem själva och till gagn
för klubben.
Med amatörhälsningar från djupet
Henning
"Dtr Henning
- J ctg tir t,öl
ingen pensionar"

Lrnderbara och omöjliga sport.

Sist men inte minst må nämnas de
namnlösa osynliga medlemmarna med
nvforvärvat grönt kort. Dessa anonyma
dvker fram ur sina gömslen när speldagen
rir slut, mörkret nalkas och bevattnings\\ stemet skvätter igång. Med tecken på
panik, dåligt samvete och till synes ovetande om sin självklara rätt

till

att vistas på

jäktarde för att hinna med så många
:ial som möjligt innan natten faller på och
;ned en stilla bön på läpparna, att inte bli
banan,

"riktiga" golfare.
Kan vi nu på något sätt hitta en rnålsättning för klubben, en gemensam nämnare
r iir samtliga dessa spelarkategorier?
Lrpphunna av

Ska vi sikta på "Peble Beach" eller
ilotsatsen eller något mittemellan'? Otvi', e laktigt vill vi alla uppskarta en vältrim:rad bana med riktig sand i bunkrarna,

.kr ltar som kan läsas från tees, en
-rLrttinggreen som inte är avstän-{d samt

t/::1..'r?,::

rirr el- och klubbtv ättsfacilitet. Småsaker.
r. men betydelsefulla f-ör trivseln och ge: rLrntförbara med befintlig personal.
.

vill heller ha det minsta emot att
enel'na,
en för en, systematiskt förbätt-r'e
In-qen

i:i:. dels av egen personal och dels med
: jrilp Lrtifiån. (Varför kan inte Helsing-orgsklubbarna samsas om en verkligt
r:'r)tessionell, avlönad banchef på heltid?)

-\tt vår egen banpersonal är f-örstklas,r_t

>fi_u vi under 1989, dåbanan varperfekt
,ncler hela säsongen. Aven vinterbanan
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BANOMBYGGNAD ELLER EJ?
Huvudnumret på årsmötet var frågan om ombyggnad av banan enligt styrelsens förslag. Mängder av
negativa synpunkter och kritik på styrelsens agerande i banombyggnadsfrågan framfördes, medan de
som till äventyrs tyckte att styrelsens förslag var bra, inte fick många chanser att framföra sitt stöd. På
följande sidor lämnar några medlemmar sina synpunkter.

ER
Arsmötesrekord
Aldrig tidigare har så många medlemmar
under så långt årsmöte visat ett så stort
intresse för förslag till ombyggnad av banan.

Med argumenten "vårda med stor kärlek våra greener" ! , "stäng greenerna under
vintern", "vi nöjer oss med något-så-närbra-greener" m.fl. så föll styrelsens förslag. Det är bara att konstatera att vi ännu
inte är mogna för en kostnadskrävande
ombyggnad.
Jag hoppas att det framgick av föredragningen att våra greener har en uppbyggnad som inte är avpassad för dagens
hårda slitage. Mångabanor, både i Sverige

och utomlands, har drabbats av att
greenerna inte tål dagens intensiva
golfande. Exempelvis gamla fina St Andrews tvingas reducera antalet ronder.
Styrelsens uppfattning är att vi måste
utveckla vår bana i takt med det allt intensivare golfspelandet. Aven om vi nu fått
nej kommer vi igen med ett nytt renoveringsförslag.
Vår banpersonal kommer fortsatt att
arbeta hårt för att få våra greener att upplevas som mycket bra. Har vi otur med
vädret kan det innebära att vi vid vissa
tillfällen måste spela mot provisoriska
greenef.
Oavsett för eller emot under årsmötet är

det min bestämda uppfattning att

vi alla

har samma mål med vår bana. Rya ska vara

trevlig att spela och banan ska tåla vårt
golfande. Har

vi vädergudarna med oss

kan vi säkerligen se fram emot ett trivsamt
199 1 och förhoppningsvis slippa spela mot
provisoriska greener.

Keep swingin

Alf
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".Iag kctn inte se att clet dr något fel på banan

-

kan ni?"

STACKARSRYA!
Stackars Rya, Du vackra - Du fula, Du lätta
- Du svåra, Du raka - Du krokiga, Du släta

- Du ojämna, Du missförstådda, men ack
så sköna varelse. Vem kunde ana att Du
skulle bli så illa sargad i Din iver och
strävan att bli alla till lags. Vem kunde ana
alla de svikna löften Du fick uppleva. Vem
kunde tro att Din skönhet skulle underskattas så att få vågade satsa på att Du
kunde bli ännu vackrare av en fräsch makeup. Du våra drömmars gudinna, vår handicaps försvarare, vår lycka, vårt mål för

ädel tävlan. Varför svek man Dig i Din
stund av utveckling?
Stackars Rya, Du åldriga men pigga,
snart sextioåriga lady, som skänkt harmoni och glädje, som varit motsträvig och
alstrat bedrövelse. men som alltid ställt

upp på vår utmaning. Hur kunde man
förmäta Dig Din önskan att bli än mer
utmanande. Stackars Rya, som fick genomlida den svartsjuka, som riktades mot
Dig. Den svårförklarliga omtanken om
Dina älskares plånböcker. Den krystade
uppskattningen av Ditt nuvarande utseende, Ditt läge och Ditt utmanande förhållande till andra medmänniskor.
Stackars Rya, var finns Din framtid?
Du någorlunda vackra, Du någorlund abra,
Du som ingen personal begriper, Du som

skall skötas med "vetenskaplig" okunskap.

Du som inte är bra nog att vara vanlig
förening. Du som inte längre är god nog at

vara "amatör". Du som har för torftig

boning. Du som bara lockar fem av
tvåhundratrettiofyra att ge Dig sina tjänster. At Dig skall man offra kärleksfullt och hängivet arbeta, men ingen är villig att
räcka en hjälpande hand,
Vad blir det av Dig? Hur ser Du ut om

trettio

år?

Stackars Rya!

Consumatum est

Diagonalen

Allt slutar väl
för den som
är beredd
att vänta.
Leo Tolstoy

,,JAGSKAMS!"
aa

skäms över min egen feghet och handlingsf-örlamning under vårt senaste års-

Ja_e

rnöte. Här deltar jag på mötet, men utan att

mina positiva synpunkter på styreltill en ombyggnad av Rya.
^\lltmedan Alf Rodman ensam och på ett
formidabelt sätt kämpade med att förgädel-ee

- Inkludera

reviderat finansierings-

program att slås ut över en 3-5 årsperiod;
att indexeras för under perioden nytillkomna medlemmar och utan återbäring
för under perioden av-gående.

Våra dukti ga styrelsemedlemmar kommer att tröttna och avgå. Och vi kommer
att förlora vår erkänt skickliga banpersonal

nens "vinnare".

övertygad om att vi som

Deras få, men ofta upprepade "kon:truktiva" förslag:
a) avvakta resultatet av 8:ans utbyggnad
b) kräv en långsiktig plan över ombygg-

oss bakom styrelsens bedömning är i ma-

med Roland i spetsen. De attraheras av nya
klubbar i vilka man bekostar aktiv banvård
istället för att defensivt lägga pengar på att
i görligaste mån undvika direkt vanvård.
Den dagen kommer och då bör vi säga att
f-n, Rodmans styrelse hade ju rätt! Det är
bara det att den dagen är det ingen av oss
som säger så. Sådana är nu vi människor
en gång för alla. Vi kommer istället att leta
efter nya syndabockar; och vi kommer att
gnälla över den spillda mjölken.

joritet. Antagligen var jag inte ensam om
att ta för givet, vilket alltid är oförlåtligt,

Varför var då så många emot

sens förslag

leltid redan på förhand bestämt sig,

Diskussionerna under detta Extra möte
bör därefter kunna ligga till grund för ett
definitivt och slutgiltigt åtgärdspaket, som
sedan ska kunna, förhoppningsvis, möta

oemottagliga för argument. Efter votering
:tod det klart att motståndarna blev afto-

acceptans på årsmötet imaj 1991.
Ge oss alla en r-ry chans! Jag är i grunden

övertyga klubbens negativister om behovet av en ombyggnad. Dessa hade emelr es

naden.

Dessa två förslag var i praktiken kontentan av de mangrant mobiliserade negativisternas bidrag till debatten.
Det kändes direkt penibelt att behöva
lyssna till en f.d. banchefs avsaknad på
solidaritet under hans kritik av och "råd"
till sina f.d. kollegor. Enligt honom skulle
en regelbunden topdressing vara den enkla
lösningen på de flesta problem. Hade vår
f.d. banchef varit lika branschkunnig och
tramsynt som nuvarande banledning, då
hade vi i dagsläget varit på god väg att lösa
de för Rya eviga problemen med greener
som exempelvis 1,3,7,9 och 18. Och ska
vi topdressa oss fram till riktiga grästees
Lrtan hänsyn till hur deras uppbyggnad är
beskaffad?
Men låt oss inte gråta över spilld mjölk.

Vi har alla våra uppfattningar och de ska vi
:tå förl Personligen yrkar jag via detta
inlägg i DRIVERN på att vår högst profes:ionella styrelse tar nya, friska tag efter att
ha tagit räkning till 8. Kom upp med förslag i modifierad och mera kompromissr illig skepnad. Vilken utveckling har annars vår kära klubb att gå mot i framtiden?
\ri vill bara inte acceptera att Rya går en på

:ikt oundviklig framtid som B-bana till
nrötes

\ytt

!

möte

Bästa styrelse! - Kalla

till

ett förnyat Extra

möte enligt stadgarna $20!
- Arbeta i mellantiden om förslaget till
:rtt utföras under förslagsvis tre etapper.

- Inkludera detaljerade tidsplaner och
iörklaringar till hur ombyggnaden ska utiöras. Dessa ska sikta till att övertyga
nredlemmarna om att vi inte ska behöva
tillbringa fritiden på en geggig byggarbetsplats.

- Inkludera reviderade och nedskuma
kostnadskalkyler. Glöm t.v. bort exempelr is 17:e tee och andra mindre brådskande
ateärder.

i princip

ställer

att förslaget skulle mötas av ett generellt
bifall. Formerna för en ombyggnad måste
emellertid otvetydigt omarbetas.

Bakgrunden till
ombyggnadsförslaget
Det är varje företagslednings eller styrelses

huvuduppgift att vara framsynt, ekonomisk och initiativrik. Vi i Rya Golfklubb
har en sådan styrelse och den ska vi vara
rädda om. Den har en professionell sammanställning nred driftiga individer. Dessa
lägger ner ett beundransvärt, ideellt arbete
under sin fritid för allas vår trivsel.
Styrelsen har analyserat dagsläget för
vår klubb och dess anläggningar. Man har
törst självständigt och i ett senare skede
med hjälp av utomstående, objektiva konsulter kommit fram till att dagens golfutövnin-{ kräver andra förutsättningar än
vad gårdagen krävde. Trycket på banorna

är enormt f.n. och då måste man inför

styrelsens förslag?
Jo, givetvis finns det olika åsikter bland ca

1000 medlemmar och det ska det finnas.
Vissa punkter i och utanför förslaget har
irriterat vissa medlemmar och så är snacket
och påverkan igång. Klickar bildas och
tyckandet accelererar men leder tyvärr sä1lan till konstruktiv kritik.
- Var det självsvåldigt av styrelsen att
satsa merparten av anslaget för det s.k.
säkerhetspaketet på att bygga om 8:an? En
del medlemmar anser så.
- Ska vi uppfatta sommarens uppenbara

brist på underhåll av bunkrarna som en
underskattning av medlemmarnas slutledningsförmåga?

Misstanken kom osökt i och med att
ryktet kom ut: Styrelsen håller på att förbereda en kupp! Den skissar på en totalombyggnad av banan till kostnaden av en
hel massa miljoner! Alltså låter man medvetet banan förfalla så att behovet av en
nyanläggning ska framstå som ett mera

morgondagen anpassa sig till de nya förhållanden som förväntas komma att råda.
Ryabanan befinner sig inte r kris ! Det
har aldrig påståtts! Men, det står helt klart
att våra greener tagit mycket stryk under
de senaste årens ständigt ökade spelbeläggning. Alldeles bortsett från dräneringsproblematiken på några av greeneffra.
Om ingenting görs åt själva underlaget för
gräsrötterna - toppdressing, luftning, vertikalskärning och allt vad det heter, räcker
inte längre - då tvingas vi helt enkelt välja
emellan:
a) färre medlemmar och högre avgifter

Pettersson som ligger bakom detta projekt. Han är ju anställd på SKANSKA, är
han inte? Det är han som är ute efter ett
byggprojekt åt sig och sina byggjobbare
och därmed är han ute efter våra pengar!
Varför har Rya annars genomgått denna

b) SPELBEGRANSNING, vilket leder till
ransoneringskort. Maximerat antal ron der/
medlem och vecka. Vilket f.ö. kommer att

gått.

skapa en svartabörshandel till glädje för
ekonomiskt sinnade medlemmar.

När standarden på banan försämras
kommer vi givetvis att få färre greenfeegäster. Lägre intäkter til1 klubben leder till
ytterligare nedskärningar, eftersom vi inte
kommer att acceptera högre medlemsavgifter för en sämre bana.

brådskande behov än vad verkligheten
kräver.

Givetvis är det vår nya banchef Olle

drastiska standardförsämring och varför
ska vi nu behöva göra orn hela banan, när

det så sent som

ifol

bara talades om ett

säkerhetspaket?
Dessa är några exempel på hur snacket

Personligen vill jag inte ens kommentera dem. Det finns inget tråkigare och
mera improduktivt här i världen än att tala
om gårdagens väder!

Anbudsförfarande
Låt oss se positivt, realistiskt och konstruktivt på vad som borde uträttas med

Rya. Styrelsen har noggrant analyserat
21

och redovisat underhålls- och omkonstruktionsbehovet hål för håI. Totalkostnaden kan givetvis inte specificeras,
förrän man fått in offerter för ett sådant
arbete. Men ingen offert givetvis utan en
konkret förfrågan.
Styrelsen kan inte gärna skicka ut detaljerade anbudsförfrågningar innan klubben
gett den i uppgift att skaffa in bindande

offert via ett principbeslut om att vi bör
agera

i enlighet med styrelsens förslag.

Det är f.n. många anläggningsarbetare
som behöver arbete, varför tidpunkten för
en ombyggnad torde ligga väl i tiden nu.
Om vi väntar med en ombyggnad tills den
akut behövs, riskerar vi att hamna i en
konjunkturfas som blir betydligt mera
kostsam än om vi agerar nu.

Vilka kan vara intresserade av en
förhalningsteknik?
Varför var det då så många röster som var
angelägna att förhala vår investering via
"Avvaktan på att se resultatet av 8:an"
respektive "Långtidsplan".
Jo, ekonomin spelar en absolut avgörande roll i allas våra liv. Dessvärre är det
nu så, en gång för alla. Vi vill alla ha en
massa men det får helst inte kosta MIG
någonting.

Två förhalningskategorier är förståeliga:
I. De äldre medlemmarna
Det är inte svårt att begripa att vissa till

investeringen så långt som möjligt. Då
behöver ju inte de om ett antal år vara med
och betala notan. Banan räcker i deras tid

under alla omständigheter. Förståeligt om
än inte helt i fas med åsikten hos andra av
klubbens medlemsgrupper.
Vi ska emellertid aldrig glömma att det
är tack vare flertalet i denna medlemskategori som vi övriga medlemmar kan
glädjas åt att idag kunna få spela på Rya!
De har varit med och byggt upp klubben
åt oss andra. Det ska de ha all respekt för!
Vi önskar alla få tillfälle att åldras på och
i närheten av en golfbana.
När det gäller våra äldre kollegor - som
tiden går är man där själv om ett par år - har
jag f.ö. ett förslag att komma med:

- Inga nya medlemslån eller förhöjda
årsavgifter, för att slippa sådant lån, för
personer över 65 år.
- Införandet av ett återbetalningssystem
enligt pensionsförsäkringsmetoden: exempelvis kunde I 07o av ursprungligt medlemslån återbetalas per år fr.o.m. det år
medlemmen fyller 65 år.

II. De yngre medlemmama
Ej längre juniorer men med feirska studieskulder och kanske nyetablerade familjer.
Kämpiga år att vänta! Ja, i Er situation har
vi alla en gång befunnit oss.
För Er har jag också ett råd: Livet är fullt
av prioriteringstillfällen. Det är så mycket

åren komna medlemmar önskar skjuta upp

vill, men man kan inte få vare sig allt
eller hälften utan att samtidigt tvingas för-

Efterlysning!!!

Företagsgolf

När jag, för lite mer än ett år sedan, åtog

Företagsgolf under första halvåret har inbokats på följande dagar:

mig att se till att Drivern fortsatte

som
medlemstidning hade jag hoppats, att den

då bildade redaktionen skulle

bli

lång-

Innan årets första nummer planerats och

med förra årets sista nummer outgivet
lämnade så 1990 års chefsredaktör "skutan" på grund av tidsbrist.

I brist på ersättare

har jag på nytt fått
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maj
30 maj
6 juni
12 juni

NTS

Thorn Järnkonst
General Motors
Färghuset

Tretorn

Rya-Juniorena

Därav denna efterlysning. Klubben söker chefredaktör eller vad ni nu vill kalla
det samt medarbetare till medlemstidningen. En redaktion på 3-5 medarbetare
bör vara lagom tror jag.

Vasatorps Golfbana.

relsen.

Lennart
22

är ett alternativ utan att Du behöver gå ur

klubben.

Drömbilder
Slutligen vill jag än en gång yrka på styrelsens förnyade Lag.
- Tänk att på Rya kunna få spela från
riktiga grästees året runt. Det ni damer
(och herrar) är väl något att rösta ochjobba
för, eller hur?
- Tänk att på Rya få putta på väldränerade, stora greenytor med identiska
grässorter över samtliga greener. Det Ni
medlemmar i Team Bajt är väl något att
rösta och jobba för, eller hur?
- Och tänk att få ett nytt hål på I 3 :e ! Med
en dyngfri tee. Detta urtråkiga hål som
enligt Jan Sederholms intentioner skulle
kunna göras så utmanande och attraktivt.
- Och tänk att få slippa träsket noff om
träsket på 1:an.

-Etc,etc...
Jag kan inte tänka mig en bättre avslutningsfas än den Per Frohlund gav ut-

tryck för på årsmötet:

"Vi har fått mycket till skänks på Rya. Vi
bör ha råd att föra arvet vidare."
Jim Sundström

Resultat
av
o

VARPfITStävling
1

John Grant
Bengt Ohlsson

Från juniorkommitt6n meddelas, att
Michaela Friberg och Mats Kinberg har

blivit uttagna av Skånes Golfförbund rill
fyra tränings- och uppföljningsdagar pa

I 17 poäng

Christian Pålsson
Bo Zinn

Lillan Abrahamsson

hoppa in som ansvarig för Driverns tillkomst. Det exemplar av tidningen som ni
nu håller i handen har med andra ord
tillkommit som en nödlösning och är en
parentes. Nästa nummer av Drivern måste
andra medlemmar ta ansvar för.

Om du är intresserad kan du meddela
intresset till kansliet eller till någon i sty-

individen. Vilande medlemskap några år

man
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vang.

saka något. Vilket som för den enskilde
individen är viktigast: semestenesan eller
golfmedlemskapet är slutgiltigt upp till

1

16 poäng

Johan Lindberg
K-A Sundberg
Jim Sundström

Arne Bowall
Börje Åkesson

109 poäng

Leif Ohlsson
Anders Samuelsson
Ebbe Gustavsson

Lennart Kristiansson
Arne Olehov
Jan Pålsson

109 poäng

