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Konsliels öppeltider
Oktober
mån, ons, torsdag
tis, fredag
lör, sön, helgdag

10.00
08.00
08.00

-

16.00
16.00
15.00

10.00

-

12.00

November - mqrs

Redaktion

tis, ons,

Anders Ekblom, Henrik Engert,
Jim Sundström och Bo Zinn.

torsdag

Frispel

Annonser

på gronnklubbqr

Liksom under förra året har överenskommelse träffats mellan Landskrona, Mölle,

Arne G. Olehov

Tel.042-2218 64

Rya, Söderåsen och Vasatorps golfklubbar

Tryckning

om att medlemmar med officiellt hcp får
spela en gång på respektive bana mot halv
greenfee under 1991. Hcp-kort skall upp-

Pingvinpress Grafiska AB, Råå

Upplaga

Jim Sundslröm -1236
Ryamedlem sedan 1974 Hcp 15
Familjemedlemmar i Rya GK:

Gunnel -1231
Son Oscar -2240
Dotter Johanna -2239
Hustru

Hcp 36
Hcp 5
Hcp 31

VTSAS.

1000 ex.

Nösfo nummer

Storttider

Utkommer vecka 45

Manus- och qnnonsstopp
11 oktober

Drivern distribueras till medlemmar i Rya
GK och till kömedlemmar enligt principen en tidning per hushåll.

Den sändes även till annonsörer,
sponsorer och andra golfklubbar.

För insänt ej beställt material ansvaras
i signerade artiklar står
respektive författare. Redaktionen förbehåller sig rätt till ändring i insänt material.

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

Oktober

Familjemedlemmar i Rya GK:

1ör, sön, helgdag,

dag före helgdag
ons

Anders Ekblom -4279
Ryamedlem sedan 1971 Hcp 27

07.30 - 15.00
l2.oo - r 7.00

Hustru

Karin

-4254

Hcp 36

ej. För åsikter

Från medlems- och
utbildningskommitten
Faddrar
Om någon av våra nya medlemmar önskar

"fadder" för att få hjälp med sitt inträde i
golfvärlden går det bra att kontakta Christina Wikström (tel 22 2141) eller Weste
Eriksson (tel26 12 30)

RYA GOLFKTUBB
Adress:
Pl 5500, 255 90 Helsingborg

Telefon:
KansliÄeception 042-22 01 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang

042-2211 45

Instruktör/Shop 042-22

16 88

Postgiro:
39 6s 39-9

Bonkgiro:
804-t444

Kqnsliet:
Bengt Arnekull, Intendent

Ingalill Jönsson
Berit Sundström

Henrik Engert -2051
Ryamedlem sedan 1978 Hcp 11
Familjemedlemmar i Rya GK:

Grönt kort
Juniorkommitt6n ordnar utbildning och
prov förjuniorer.
För övriga medlemmar ansvarar medlems- och utbildningskommitt6n. Kontakta kansliet för information.

Lars -1284
Kerstin -1285
Bror Hans -4418
Bror Johan -2605

Pappa

Hcp

Mamma

Hcp 52

Hcp

17
15

Hcp 29

Drivingro,ngebollor
Pris per hink om 30 bollar kr 10:- kr.
Observera att bollarna endast får användas
på drivingrangen.
Lektionspriset är 100:- per lektion.

övrigt
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.

Bo Zinn

-l l30

Ryamedlem sedan 1976 Hcp 16
Familjemedlemmar i Rya GK:
- 1 13 1
Hcp 29
Hustru Lena

Son Olof

-2268

Hcp

13

GROSSISTEN
med starka filialer
och personlig seruice

s1(ooGs
VVS Aktiebolag
Helsingborg

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

ol8. 126bilköparekan

inte ha felsa manga valde oss underde

fem senaste aren !
IVOLVO BENAULT

HEBTZ

HELSINGBORG

LANDSKRONA

042-17 25 20

0418-581 40

aa

ORDFORANDEN hcr ordetl
Beröm, beröm och åter beröm för vår
bana. Se vidare sidan 2l

.

Så välskött, så vacker och så underbar
att spela-är vadjag får höra från gäster och
medlemmar. Ett beröm som tillfaller de

som arbetar med banan och alla medlemmar som hjälper till att hålla skräp borta
frånbanan och inte minsttill alla som lagar
nedslagsmärken på greenerna.

Ar det vackert så kostar det. Bankommittdn har förvarnat om att den här
nivån på skötsel innebär behov av mer
pengar. Jag ar övertygad om att vi alla
gärna ställer upp på viss ökad kostnad om
banan hålls i det här skicket framöver.

Förutom skönhetsupplevelsen har vi
också fått ca 30 min kortare rondtider.
Inget onödigt letande varför en fyrboll nu

oa

REDAKTOREN
Ny redaktion för drivern.
Vår medlemstidning -DRIVERN- kom ut
med sitt första nummer hösten 1980 och i
ledaren, författad av vår dåvarande ordförande, Jan Sederholm, kunde bl.a
konstateras: "Vi tror att den bör komma ut

4

ggr om året och att den ska distribueras

med ett ex per hushåIl. Den skall vara
självbärande ekonomiskt och vi är därför
helt beroende av annonsörernas välvilja...
... i första hand vara en källa för information och ej inkomster tillklubben."
Dessa var alltså de ursprungliga förut-

sättningarna

för vår klubbtidning.Med

dessa för ögonen grep sig eldsjälen Arne

Härner med hustru Eivor an verket att
regelbundet och i allra högsta grad engagerat och kan man lugnt påstå personligt
fdrgat, se till att DRIVERN blev vårt husorgan vad gäller RYA under nästan 10 år.
Eivor & Arne tog själva tillsammans med

tryckeriproffsen Kerstin och Gunnar
Ljunggren fram allt material; såväl textsom annons-.

De utförde ett jättearbete genom åren
och lade grunden för vad undertecknad nu
ska vara delaktig i att utforma: en fortsättning på ovan nämnda personers skötebarn.

Efter redaktion Hämer blev Thomas
Lorichs så ansvarig för tidningen men tyvärr kom det ut endast 3 nummer under
hans era som sträckte sig genom 1990.
Thomas ansåg sig inte ha möjligheter att
hjälpa till längre varför Lennart Engberg
helt på egen hand fick utföra No 1, 1991
och det kan inte ha varit helt 1ätt. Man bör
ha såväl vana och branscherfarenhet som
goda rådgivare för att kunna göra en tidning, det forstår jag redan!

Nåväl, Lennart har som sekreterare i
klubben ett otal andra järn i elden varför
han från början klargjorde att någon annan
måste ta över efter honom. Undertecknad
blev i slutet av augusti -91, kontaktad av

Alf Rodman och Lennart Engberg liksom
mina redaktionskollegor Anders Ekblom
och Henrik Engert och så är då redaktio-

går runt på 3,5
timmar. Bravo!

Nu spelar vi
snabb golf och
Du som inte kan

vill spela
snabbt - SLAPP
IGENOM- bakomvarandeparti.
eller

Alf Rodmon -1030
Ordföronde

Ha en skön golfhöst.

Alf Rodman

hcr ordet!

nen, kompletterad med Bosse Zinn som
tryckeriteknisk expert, igång med nästa
fas i DRIVERN's utvecklingsperiod.

Om den ska bli lyckad beror i allra
högsta grad på Dig, käre läsare och
klubbkollega. Utan dina synpunkter och
bidrag i text och/eller bildform står vi oss
slätt. Alla måste hjälpa till annars blir
uppgiften föga inspirerande.Var inte blyg
och skjut inte Dina tankar på morgondagen: Fatta pennan NU. Tyck till !!

Vad hoppas vi då uppnå
med vår medlemstidning?
Jo, första lektionen bestod i att läsa igenom ett otal, förlåt, stort antal medlemstidningar från andra klubbar för att få tips

om vad som normalt sett förekommer i
sådana publikationer.

Gemensamma nämnare finns av uppen-

underlätta för
vår duktige, all-

tid positive och
engagerade an-

nonsrekvisitör,

Arne Olehov.
Han har lovat

Sundström -1236

våra annonsörer Jim
4 nrlär och det Redoktör
har de betalat för. Vill vi komma tillbaka i
dessa bistra tider får vi allt se till att bjuda
till själva!
Således

blir målsättning No

1 : 4 num-

mer per år, sa Jan och så ska det bli. Men
kommande år ska dekommautmed jämna
perioder för att vi i redaktionen ska kunna
överleva och för att vi ska kunna komma ut
med aktuella "nyheter". Att nu i september
tala om ex. vis OMEGA-slaget som spelades i våras känns avslaget. Förlåt vitsen.

bara, ekonomiska skäl. Annonsmaterial
dominerar i regel över textmaterial. Tråkigt men antar vi, många gånger oundvikligt om man inte vill att medlemmen ska

Samtidigt är det givetvis en oförskämdhet
att inte alls nämna denna för RYA stora
institution somårligenbackas upp av Anita
& Lars Carlsson's UR & PRESENT AB.

subventionera ekonomin.

DRIVERN ska vara klubbens språkrör
för kommrttder gentemot övriga medlem-

Till vår glädje kan vi efter detta noggranna studium konstatera att vära
grannklubbar Vasatorp och Landskrona
båda har toppenalster i gamet via sin
"Vas atorparen" respektive "Golfdags ".
Båda är mycket trevliga och informativa tidningar som vi definitivt kan se som
föredömen. Grattis redaktionerna på dessa

klubbar!

Kortsiktigt kan vi så formulera vår egen
målsättning:
4 nummer per år var det ja. Vi får uppdraget att dra igång - utan erfarenhet - i september för utskick första veckan i oktober
och endast ett nummer har hittills i år

kommit ut. Att sikta mot ytterligare 3
nummer innan årsskiftet kan ses som

överambitiöst och är det sannolikt också
men man måste spänna bågen för att den
över huvud taget ska kunna brista.

Vi i redaktionen vill ge den ett försök.
Bågen alltså. Om inte för annat så för att

mar men också medlemmarnas forum gen-

temot styrelse och kommrttler. Alltså ber
vi samtliga medlemmar om aktivt bistånd
till att hålla liv i vår egen tidning. Vi kan
inte utlova att alla bidrag kommer att publiceras redan i kommande nummer men
att de ska publiceras i något sammanhang
det törs vi utlova. Dock kommer inget
utrymme att finnas för anonyma bidrag.
Vare sig i form av artiklar eller i form av
insändare, Namn och medlemsnummer,
under respektive bidrag, tack!

DRIVERN

ska

bli ett organ för utveck-

ling av vår gemensamma men

i

ögon-

blicket torftiga klubbsamhörighet om vi
undantar sommarens golfvecka när vi fick
en förkänsla av vad som verkligen kan
åstadkommas i form av klubbliv.
DRIVERN ska också komma med aktuell och detaljerad resultatbörs vad gäller
under föregående period genomförda tävforts. nösto uppslog
5
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N

Allers förlag ab

Tnft',fiirggtadn

t

Aller specialtidningar ab

lingar. Detta är speciellt angeläget då pres-

sen

i Helsingborg är synnerligen

njugg
vad gäller att publicera tävlingresultat.
Tyvär, tyvärr är en tävlingsledning helt i

händerna på en enskild, godtycklig
sportredaktör vad avser införandet av eventuella tävlingsresultat och det är inte ofta
som Rya's tävlingsresultat har accepterats

för tryck i exempelvis HD.
Alltså ska vi själva internt bättra oss i
dettahänseende. Av utrymmesmässiga skäl
måste vi dock vänta till Nr 3-91.

Vi i redaktionen ska verka för att ge den
redaktionella texten dominans över annonserna.

Svårt, men med er hjälp ska det gå! Det
är nämligen inte skojigt att kryssa mellan

annonserna i försöket att följa innehållet
en artikel det tycker ingen av oss.

i

Mycket bilder ska vi också jobba med.
Sidorna lättas därmed upp samt ska fotona

göra allas våra nunor bekanta för
varandra.Artiklar och insändare ska åtföljas av ett presentationsfoto (svart/vitt) och
har Ni inget tillgängligt så låt bara någon
av oss i redaktionen få besked om detta så
ordnar sig den frågan.

Slutligen vill j ag och mina nyförvärvade

kollegor

i

redaktionen tacka Lennart

Engberg och Per-Erik Persson för de råd
och gärningar ni bistått oss med vid tillkomsten av detta, för oss, första nummer
av DRIVERN.

Till alla er andra: kom igen med kritik,
synpunkter och önskemåI. Vi behöver all
hjälp vi kan få.

Vad så gäller innehållet önskar vi bara
attframtida "snack" om och synpunkterpå
RYA, dess ledning och skötsel månde
föras via DRIVERN hellre än bakskvaller,

Jim Sundström- 1236
91090s

som alltid är totalt improduktivt. Konstruktiv kritik är till allas vårt bästa inom
klubben.

RA GOLF AB -vqd är det?
Många medlemmar har säkert observerat,
att det vid sidan av Rya Golfklubb finns

något som heter Rya Golf AB, och förmodligen undrat över vilka samband som
finns mellan dessa organisationer. En kort
presentation kan kanske därför vara på sin

plats, speciellt som just i år Rya Golf AB
aktiverat sin verksamhet, varom mera
nedan. Här följer i kronologisk ordning
några viktigare punkter i klubbens och
bolagets historia:

t934:
Helsingkrona Golfklubb bildas. En provisorisk 9-hålsbana anlägges på Orby Angar
strax norr om vår nuvarande bana.

1936:
Klubben ändrar namn till Rya Golfklubb.
Samtidigt inviges den första riktiga banan
- t hål belägna i anslutning till vårt nuvarande klubbhus. Age Lundström, Hildesborg som då varklubbens vice ordförande,
hade dessförinnan köpt in den mark som
behövdes, vilket innebar attklubben kunde
arrendera den på förmånliga villkor.

1946:
Klubbens styrelse beslutar att Rya Golf
AB skall bildas för att möjliggöra ett förvärv av marken.

t947:
Rya Golf AB registreras hos Patentverket.
Enligt stiftelseurkunden skall bolagets
verksamhet vara att efter förvärv av mark
i golfsportens intresse äga och förvalta fast
och lös egendom.
Ett 40-tal intresserade tecknar aktier.

vilket gör det möjligt att köpa in den av
Age Lundström ägda marken.

1956:

t

965:

t989:

Markbolaget köper in de områden där nu-

Markområdena

varandehålen 8- 10 finns av HB Rydebäcks
Gård (Sulcus).

hål 6 och 15 är

där nuvarande

belägna

r969:
Marken där nuvarande hålen
köps av Sulcus.

1I-I4 finns

Sedan frågan om det juridiska förhållandet mellan markbolaget och klubben varit
uppe till debatt under några års tid, genomförs under är l9l3 vissa åtgärder som

till

att ge klubben ett avgörande

inflytande över bolaget och därmed även
över golfbanan. Den lösning som väljes är
att stiftelser bildas, till vilka aktieägarna
ombedes skänka sina aktier.

I stadgarna för

dessa stiftelser anges att
ändamålet för deras verksamhet skall vara

"att

aga

tillväg 1350för-

Bengt Sievers -1049
Ekonomi- och personol-

VATVAS.

frågor

Efter detta köp

1973:

syftar

samt

hela området öster om hål 6 upp

aktier i Rya Golf AB i Rya Golf-

klubbs och därmed golfsportens intresse".
Vidare gäller att Rya Golfklubbs sty-

relse utser styrelse

i

stiftelserna. Stiftel-

sernas styrelser utser representanter på Rya

Golf AB's bolagsstämma, som i sin tur
väljer styrelse i Rya Golf AB.
Efter välvilligt tillmötesgående från ett
stort antal aktieägare fullföljes bildandet

av stiftelserna, vartefter ägarbilden i
markbolaget ser ut på följande sätt:

Antal aktier:
Familjen Percy Bancks
Stiftelse för Rya Golfbana
Age Lundströms
Stiftelse för Rya Golfbana
Golfvänners
Stiftelse för Rya Golfbana

191

(=l4Vo)

sieringen löses bl.a. genom att aktiekapitalet i "markbolaget" fördubblas. Ett 50tal nya aktieägare tillkommer.

Diverse privata ägare

(=26Vo)
Totalt antal aktier

dantag för följande områden:
1) Marken kring häL2 som arrenderas av
Helsingborgs Kommun.

2) Nordligaste delarna av hålen 1,3, IJ,
och 18 som arrenderas av en lantbrukare i
trakten.

t99t:
Verksamheten i Rya Golf AB aktiveras
ytterligare, vilket bl.a. tagit sig uttryck i
följande:
1) Ett 49-ärtgt nyttjanderättsavtal träffas
mellan klubben och bolaget, där resp. parters rättigheter och skyldigheter specificeras. Avtalet innebär bl.a. att klubben till
bolaget överlåter rättigheten att sälja s.k.
hålreklam på banan liksom även att arren-

dera ut driving-range, golfshop och restaurang

till externa

arrendatorer.

2) Bolaget moms-registreras varigenom
avdragsrätt erhålles för ingående moms på
kostnader förknippade med ovannämnda
uthyrnings resp. försäljningsverksamhet.
3) En under många år pågående fastighets-

95

bildning slutföres varigenom all mark till-

hörig Rya Golf AB sammanföres
356

Summa

Klubben får en l8-hålsbana. Finan-

äger markbolaget hela golfbanan med un-

till

en

enda fastighet benämd Rya 5:6.

Bengt Sievers
642

228
870

GIöm ei årsmötet!

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

CARD@
lnvestment AB Cardo
Box 486, 201 24 Malmö
Telefon 040-35 04 00

BAMKFUELLT

För den som undrqr över banan och bonarbetqrnq!
grönytor. Bekämpning på hösten kostar
Jog Iät ollo mina
mqskrosor...........
Varför sprutades det inte mot masklosor i
våras? En bra fråga som kräver ett (bra)

Hålflytt 2hlgäng

arbetskostnad 2 ha/timma.

Bunkrar 8h/gång

För er som undrqr
Klippningqr och klipptider

De
Greenkeeper
osynliga
bonorbelolrno

SVAT.

Helsingborgs kommun kräver tillstånd

for kemisk bekämpning på ytor där allmänheten fritt får färdas, t.ex. golfbanor.
De medel som får användas på sådana ytor

fungerar bra från vår

till

sen höst. Ogräs

i

god tillväxt samt dagg gör sprutningen
effektivare.
PåRya ärhöstsprutning lämplig och ger

alltid bra resultat därför att då är daggen
riklig och maskrosoma har stor bladyta.
Höstbehandling gör också att vi tar kål på
fröplantor som kommer från närliggande

Tees 3 h/gång
Greener3 h/gång

lika mycket som på våren men ger bättre
resultat. Sprutningen kosrar 1500:-/ha +

Rolond Andersson -4273

Hela sommaren har vi klippt all ruff och
semiruff minst
1 gång/va, fairway 2.5 gänglva, tees 3
gång/va, greener 5 gång/va,
häl4-7 gång/va, bunkrar l-2 gänglva.

Så här mycke] tid går åt
Fairway 8 h/gång

Aven i år har vi fått höra att man aldrig ser
några banarbetare ute på banan, förutom
när de spelar golf. Detta till trots har vi haft
många tillbud med maskiner och banpersonal som har blivit träffade av bollar.
En omöjlig ekvation för er som inte "ser
några banarbetare".

Ruff 40 h/gång
Semiruff 16-20 h/gång

Hc)lsningar
Roland Andersson

Mats Biörk förbereder sprututrustningen.

Fofo:

EIis Niisson

Medlertts- och Ulbildningskommiltån
Finns det någon ulbildning
i golf på Rya?

och eftersäsongsmedlemmar som inte hade

grönt kort. För alldags- och vardagsmedlemmar ordnade vi kurser i juni och

Detta är vad vi
gjort i år och vi
är inte särskilt

Det finns en medlems- och utbildningskommittd. Gör den något för utbildning
och i så fall vad?

för för- och eftersäsongsmedlemmar ordnade vi kurser i augusti. Samtliga fick

nöjda med det

i år har följande

före

från våra medlemmar. Vi är

till

övertygade om
att de flesta av

Jo den försöker, och
glorts:

För att komma ut på golfbanan krävs som
bekant grönt kort. För att erövra detta
åtråvärda bevis fordras:
1. Deltagande i kurs för golfregler
2. Deltagande i kurs i golfetikett
3. Avlägga skriftligt prov i golfregler och

skriftlig information i god tid

kursdatum.

Juniorkom, ansvarar för grönt kort

-

golfetikett
4. Avlägga praktiska prov i långa spelet,
inspel, bunkerslag och puttning
5. Gå en golfrunda som åskådare med en
etablerad spelare (spelare med off.Hcp)
6. Kunna gå hål 1 -9 efter Hcp 54 och uppnå
12 poäng (= max 69 slag)
Vi hade då säsongen började 24 alldagsoch 14 vardagsmedlemmar samt 27 för-

JUruOrer.

- I början av juni försökte vi ordna en
utbildningskurs om 8 timmar för medlemmar med grönt kort (klubb Hcp). Vi skulle
få 6 medlemmar för att kunna ordna kursen. 2 anmälde sig.
- Söndagen den 25 majmellan
2

till där det behövdes.

vi

fått

Weste Eriksson -1356
Ordf. Medl- och Utb.kom.

oss skulle kunna

bli bättre spelare genom utbildning

10 och

och

träning.

Vi tror att de flesta
kl

höll Jimmy en mycket instruktiv Clinic.
C:a 2O medlemmar tog tillfället i akt och
fick se hur man kan hantera golfklubbor
och vad man kan åstadkomma med dem.
Sedan fick var och en en bollar och försöka
tillämpa vad Jimmy visat och han rättade
1

gensvar

tillfreds om vi kunde

av oss skulle bh mer
gå närmare vårt

Hcp,

kanske gå på det eller rent av kunna sänka
det. Nu undrar vi vad vi gör för fel i vår
uppläggning av utbildningen. Snä1la ni
som läst detta ge oss synpunkter och tips så
att vi kan bli bättre tlll 1992.
Weste Eriksson - 1356

FYRA

sÄrnA KoRr pÅ EN HAw STDA

VARFOR
investera igårdagens
larmsystem när
morgondagens redan finns?
Vårt system ger Er unika fördelar
medmycket hög säkerhet.

CHUBB

PASSAGEKONTROLL
rön en sÄxERHET

Har Du problem med Din

LARMANLÄGGNING?
Vi loser dem åt Dig!

25 ärs erfarenhet borgar för

vruönADtoN SoM aÅor SKyDDAR
ocH uNDERttÄLlrn.

kvalitet!

Kontakta oss för närmare information
VI KENS KONSULT & MONTAGETJÄNST
Tel. 042.1145 50

av FSAB Eorlkånd

lnstallatör

Mobil. O1Oo43 0582

ftleru lör mindre!

KOK& BAD
Fornminnesgoton l6

Helsingborg, Iel 042129
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Efter stor dramatik tog sig Mölle Golf-

Kristianstads-laget spelade bra och

klubb upp i elitserien, då slutomgångarna
av den södra första-divisionen avgjordes
på Rya 24-25 augusti. Trots att flera Eu-

ryckte åt sig en rejäl ledning, med hela l0
slag före Kalmar och 13 bättre än Wittsjö
och Mölle. Därmed trodde man att det hela
var avgjort, då det endast återstod en

ropa-tour-spelare fanns på plats, så var det
Mats Nilsson, Rya som blev bäst individuellt med ronderna 68 och 71 slag. En fin
prestation i den hårda vinden.
Det "amatörmässiga" hemmalaget avancerade från en 10:e till en fin femteplats
bland de 15 lagen.
Det började annars inte alls bra för Mölle
och Rya i foursomeomgången. En överraskning var här Söderås-paren som avan-

cerade fram

7l

till en sjundeplats

efter

och13.
Bäst var Wittsjö-spelarna Wille Forsbrand och Fredrik Holmqvist, med 68 slag
eller 4 under par.
Mölle-uppställningen Bob Bäckstedt/
Per Ive Persson var runt pä71, medan Jan
Tilmanis/Carl Magnus Strömberg, blev
något av en besvikelse med sina 79 slag.
Rya-paret John Grant/Johan Remmelgas
och Mats Nilsson[ens Magnusson scorade
75 resp.76.
I den följande singelomgången ville
Mats visa sig kunna matcha Wittsjö-parets
ronderna

spelomgång.
Men nu började Mölle-pågarna den stora
klappjakten. Först genom att Carl Magnus
delade rondsegern med Söderåsens Johan

Andersson, på 69 slag. Sedan följde
Bäckstedt och Per-Ive upp med par-ronder.
Det räckte precis med en J 6:a av Tilmanis
för att gå ifatt Kristianstad.
Laget från nordöstra Skåne hade tydligen drabbats av stora darren och förlorade
hela 13 slag till Mölle.
Särspel fick nu tillgripas, där de båda
foursome-paren från vardera laget gör upp
i "sudden death".
Första omspelshålet, det 17:e visade sig
som så många gånger fön vara direkt avgörande. Men visst satt nervtrådarna utanpå tröjorna.

Först var Per-Ive med sitt utslag uppe
och snunade i trädgrenarala innan bollen
studsade ut på rätt håll. Annu mer tur hade
det ena Kristianstads-paret, där en trädstam "räddade" ut bollen i hyggligt läge.

Den

putten

hade inte en 36handicapare va-

rit nöjd

med.

Aven Per-Ive
verkade skakis.

För hans putt
från under fem
meter stannade
halvannanmeter
kort.

Lennort Andersson

-l

103

Först missade HE
Carl Magnus, men sedan avgjorde rutinerade Bob Bäckstedt med att sätta i par-

putten och därmed tog sig Mölle upp i
elitserien.

Hemmapojkarna gjorde också en rejäl
uppryckning, denna sista omgång, där åter
Mats visade sig vara bäst (av Rya-spelarna)
med 71 slag, medan Jens och Johan kom in
medl4 slag vardera. Mr Grant var bara

slaget efter och därmed förvisades
till sjätteplatsen.

Söderåsen med ett slag

Åter kan ett fint Rya-arrangemang lägtill handlingarna. Men så förfogar klubben också över en ovärderligt rutinerad
gas

arrangörsstab. Allt fungerade perfekt med
snabb och överskådlig resultatgivning.
Aven banan och isynnerhet greenema
fick högsta betyg av deltagarna och visst är
vår bana en fin test isynnerhet om det
blåser en och annan vind.

Men vdr fdnns publiken??
Här hade nu medlemmarna chansen att se

fin golf med bland andra Europa-tourspelare som Wille Forsbrand, Magnus
Jönsson och Joakim Haeggman. Inte minst
kunde klubbens medlemmar vara med och
"heja fram" det egna laget, som här gjorde
en förträfflig insats.
Men publiken uppgick till knappt en
tredjedel som går och ser div. VI fotboll.
Ar det bara den egna poängbogeyn som

räknas ??
För i släptåget av tävlingen var det full
rulle på motionärema.
Lennart Andersson
- lI03 HE
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Foto: Elis Ni/sson
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foursomeresultat och kom in med bästa
ronden, 68 slag ett bättre än vad Joakim
Haeggman, Kalmar orkade med.

Mölle-paren träffade greenen med
andraslaget, medan motståndarna mi s sade.
Den ene i bunkern och den andre mycket

Johan Remmelgas var inte mycket sämre
med sin J l:a. Dar emot får de båda andra
Rya-representanterna inte godkänt, med
Jens på 79 och John John med 81 slag.
Mölle tappade mark trots att Per Ive och

kort.

Tilmanis svarade för var sin par-rond,
medan Bob Bäckstedt var ett sämre. Carl
Magnus fick nöja sig med 76.

De båda

Men det hela var ändå inte
slat]...
Först hade Tilmanis en till synes lätt putt
uppför från c:a sex meter, med lämnade en
retur till Carl Magnus drygt två meter kort
om hålet.

Mots Niisson ibunkern

Foto: Elis Ni/sson
11
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DAltsErutN pÅ FALsfERBo
GOLFKLUBB:

Fredagen den 23 augusti ca kl 09.30 på
morgonen skulle samtliga vara samlade
nere på Rya inför avfzird och senare träning på Falsterbo golfklubb, vilka omfattade Fredrika Schlasberg, Cecilia Bengtsson, jag (Michaela Friberg) och sist men
absolut inte minst, våran suveräne coach
Karl-JohanKruuse af Verchou som skulle
köra oss ner till Falsterbo.

Ingrid var tvungen att jobba lite,

så

därför kom Irene och Ingrid ner till Falsterbo lite senare och tränade själva då
istället.
Väl nere i Falsterbo, och efter den slitsamma träningsrundan hade vi bråttom

till

hotellet, eftersom Karl-Johan (som körde
oss) var tvungen att ta sig tillbaka till

Helsingborg och Rya för afi gä på en
middag, (han vann KM i Klubb 18, så han
skulle ju hålla ett riktigt stiligt tal).
Med sig tillbaka till Falsterbo tog KarlJohan sin dotter Eva. som varit hemma
under dagen p.g.a feber och illamående.
Ja, medan Karl-Johan hade kul på Rya
roade jag, Fredrika och Cecilia oss med att
låna hotellets privata cyklar och tog en tur
till Falsterbo (vi bodde i Skanör) för att äta

przza, (om dom nu kallar detprzzat!).

På lördag morgon var det i alla fall dags
med den riktiga tävlingen. Vi åt frukost
allesammans ca kl 07.00 och åkte från
hotellet cakl0l .20.
När vi väl kom ut till golfklubben var
det viktigaste att värma upp ordentligt, för
inte var det varmt ute.

Första rundan var en foursome och den
spelades av Irene och Eva, Ingrid och

Michaela.
Andra rundan var singel och den spelades av Irene, Cecilia, Michaela och Fredrika, (Eva hade en inflammation i armen).
Efter dom två första rundorna på tävlingen
hade vi åkt ner en placering och vi låg nu
på 6:e i stället för 5:e plats.
På lördagkvällen tog vi oss alla in till
Malmö och gick på en väldigt trevlig restaurang (Jag kommer tyvärr inte ihåg namnet).
Söndagens starter var en halv timme
senare än lördagens och vi fick därför sova
en halv timme längre.
Det betydde att frukosten serverades ca
kl 07.30 istället och vi åkte från hotellet ca

01.45.
På söndagen var det bara en singelrunda

och den spelades av Fredrika, Cecilia
Michaela och Eva (trots hennes arm).
Nu får vi inte glömma att nämna vår
andre coach, Mikael Friberg som på grund

n:#iy-'"?r#
och inte fick sitt
bagage på flygplatsen fick köra

hem
rill
Helsingborg och
hämtakläderoch

sen tillbaka till
Malmö (där han
bodde över nat-

Michoelo Friberg -2434

ten).Trots detta infann Mikael sig på golfklubben prick kl 9.07 när första Rya bollen

skulle gå ut, och inte nog med det, han
orkade dessutom gå caddy i l8 hål (Tack
för hjälpen, Pappa!!)
Efter 18 hål var det maten som lockade
och den slank ner fort hos alla.
Prisutdelningen hade vi knappast någon
nytta av, trots att vi slutade på en 6:e plats.
Vann gjorde Vasatorpspelarna som nästa
år flyttas upp till elitserien, (ett lag mindre
från toppen att kämpa emot).
Singels vanns av Margareta Bjurö från
Söderåsens GK. tvåa blev Maria Brink
från Vasatorp och trea kom Malin Burström
också från Vasatorp.
Nu har vi bara kvar att tacka Karl-Johan
och Micke för det fina coachandet vi fått
detta året och våra trevliga sponsorer, BEX
och Citrusfrukter som har hjälpt oss med
både kläder och frukter under tävlingarna.
Jättemycket tack från alla sex spelarna.

Michaela Friberg -2434

Domkomminån informerqr
Kärcr Dqmer!

klass.

Redan kalla nätter, nattsockorna på och
ledsna blommor i rabatten...
Vart tog sommaren vägen? Det blev
precis som vanligt: man hann ju inte göra
mer än en bråkdel av det man planerat.
Och golfsvingen som äntligen skulle bli så
fin ! Några timmar i veckan på drivingrange
och man skulle få uppleva hurusom kropp
och klubba blevo ett! Ack, ack, det blev
precis som vanligt. Men man har fått frisk

vågade vi inte erduda 2 speldagar. Det var

sultatetfrånAng-

ett fantastiskt prisbord vinnarna serverades och vi tackar än en gång våra generösa

elholm den 2l

luft.
Bland annat den 16 april, då vi startade
spelsäsongen med 5 klubbor+putter. Alla
har vi väl någon gång under den här tiden

till Christina Rodman,
som den kvällen delgav oss rikligt ur sitt
stora regelkunnande. Tyvän har det inte
skänkt en tanke

att deltagarantalet i veckotävlingarna har ökat. Det nya poängsystemet, som ger fler spelare pris än det
bidragit

till

gamla systemet, har inte heller skapat nå-

gon rusning

till

tisdagstävlingarna. Jag
vet, stämpeltvånget! Men det kan vi inte
komma förbi.
C:a 170 damer spelade på vår Nationella Damdag, där vi hade A, B och C-

I tron att banan skulle

byggas om,

sponsorer!

Planeringen av stora Damdagen,
"Caprice", bjöd på många glada skratt och
sådana hördes också i buskarna under sj älva
damdagen. Det föreföll som om även kväl-

len förflöt under stoj och glam. Vi har väl
aldrig hört så många skönsjungande damer som denna kväll!
16 juli spelades Annies Cup och segraren blev Kerstin Johnsson pä72 slag.

Electas vandringspris lockade 26 tavlande och Birgitta Johansson vann med
64! slag. Segrare av Margit Bergengrens
Hederspris blev Ulla Bång 70 slag.
Med 46 damer, temosar och bullar fyllde

vi en Egon Svenssonbuss för att göra vår
"Utflykt i det blå", 6 augusti, till Bjäre GK
bland Hallandsåsens blånande kullar. Trots
häftiga uppfriskande regnskurar spelade

vi riktigt bra. Görel Flinck vann sin klass
med 39 poäng!
Efter 3:e omgången i Seriegolfen ligger
Ryadamern apä 4:eplats. Vi ser med spän-

ningframmotre-

augusti och från
sista matchen på

Rya den 10 september.

Vid

Ch ri sti n o W i kströn- I 07 4

utgivningen av detta

Ordf .Domkommill6n

Drivem-nummer vet vi, hur det gick. Dess-

utom är spelsäsongen över, vi har hyllat
vinnarna i våra cuper och delat ut alla
presentkort, som eventuellt har bytts mot
glas.

Säkert var sup6n behaglig för smaklökarna och modevisningen lika angenäm

för ögat. Men om detta kan jag berdtta
mera om i nästa nummer.
Rya den 2618-91

Christina Wikström

GIöm ei årsmötet!
Den 28 november. Boka dagen!

I3
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TAYL'NGSKOMMITTEN

-Vqd är det? -Vqd gör de?
Jim Sundström har bett mig och förmodligen samtliga kommifi4'er att "fylla" nägra
spalter i Drivern. Här kommer vårt bidrag
med ovanstående rubrik som grund.

Tävlingskommitt6n och vad den gör
eller inte gör är det som kanske påverkar
klubbens medlemmar mest. Då tänker jag
på att vissa av oss vill inte tävla, och tycker
då givetvis att vi har alldeles för mycket
tävlingar. Den andra kategorin vill ha ännu
fler tävlingar. Som alla förstår är det inte
möjligt att tillfredställa ALLA på den punkten. Tävlingsprogrammet skall därför ses
som en medelväg.
Vi har i årets program och även förra
årets prioriterat slagtävlingar för klass A
och B. C klassen har spelat poängbogey.
En strävan har varit att ha söndagen som
tävlingsdag, samt att minimera antalet 2
dagarstävlingar.

Kommitt6n består att

ett 20 tal

golfentusiaster - när jag säger entusiast är
det precis rätta ordet. För vilka annars är
beredda att lägga mellan 30-40 timmar per
person under november och december för
att få ihop ett program för kommande
säsong. Till detta skall läggas all den tid

marknadskommitt6n använder för att hitta
sponsorer. Jag har gjort ett försök att beräkna hur mycket tid som åtgår totalt för att

bra för klubben -

banan

får

et tnmmas

planera och genomföra en säsong - tro't
om ni vill - det är inte mindre än ca 2000
trmmar.
Vad är det då somgör attnågramedlemmar vill hålla på med detta år efter år. Jo förmodligen för att vi har ROLIGT när vi
planerar, och ännu roligare när programmet genomförs med fulltecknat startfält.
Just det här med fulltecknat startfält fick vi

ju verkligen uppleva under Ryaveckan

-

över 900 starter - detta tycker vi bevisar att
medlemmarna på Rya vill tävla. Dessutom
är tävlingsverksamheten ett bidrag till att
öka klubbkänslan. Under Ryaveckan upplevde vi en fantastisk samhörighet - och
visst hade vi trevligt under festkvällarna.
I skrivande stund pågår genomförandet

av seriegolfen för herrar Div. I. Tyvän
inkräktar detta på övrigt spel rejält. Men
även Rya måste ställa upp. Det har varit
vår förhoppning att man i stället för att
spela skulle kunna titta på

fin golf. Det

är

ju inte var dag vi har 3 Europatour spelare
Administrativt är arrangemanget
stort och kan ses som en förberedelse för

på besök.

nästa års Ramlösa Open. Planeringen för

Ramlösa har redan startat med bl.a.
sponsorgolf. Att affangera Ramlösa vartannat år och kanske någon gång emellan
en annan tävling av elitkaraktär tror vi är

en

extra puts - tävlingssekretariatosv.

Sist men inte
minst får vi möj-

lighet att se fin
golf på nära

hå11.

Som alla har
sett har vi i år

nästanenbartan-

Lors Engerl'1284
Ordf. Tavlingskom.

vänt oss av resultatredovisning via TVskdrm. Detta är ett resultat av den investei ny utrustning på
datasidan. I dag finns 2 separata arbetsstationer + den gamla datorn som endast
har till uppgift att driva TV:n .Allt detta är
ihopkopplat i ett s.k. nätverk. Finessen

ring klubben gjort

med detta är att det går att arbeta med flera
program samtidigt. I samband med en even-

tuell kommande ombyggnad i klubbhuset
(vilket behövs) kommer systemet att byggas ut med flera monitorer, placerade på
vägg eller hängande i tak.
När detta läses återstär 4 tävhngar av
årets säsong - de 2 sista kan få snöhinder men låt oss hoppas vi kan genomföra hela
programmet.
Till sist vill vi framföra ett tack till våra
sponsorer, Utan deras medverkan hade vi
aldrig kunnat ha så fina prisbord. Samtidigt vill vi tacka Mia och Rita för allt vad
Ni ställt upp med.
Lars Engert - l284

Veckqn då Ryo levde upp
Rekorddeltagande i tävlingarna och väl-

medlemmar, och då inte minst mellan högoch låghandikapparna. Ett exempel är den
populära Scrambletävlingen där hög- och
låghandikappare kämpar sida vid sida och
där alla har möjlighet att dra sitt strå till

tet är fritt för förslag. Jag har fått

verka för att resultatet skall bli bra,
banpersonal, restaurang och tävlings-

stacken. Många gånger är det också
höghandikapparen som avgör genom att

vandeochattrak-

kommitt6, ställde upp på ett mycket engagerat och positivt sätt liksom våra välvil-

sänka en svår långputt.

besökta kvällsarrangemang med hög stämning gjorde att Rya golfklubb under en
intensiv sommarvecka levde upp som aldrig förr. Alla funktioner som måste sam-

liga sponsorer.
När Golfveckan för första gången utannonserades i fjol kunde man höra kommentarer som att "nu kommer ytterligare
ett arrangemang som stänger av banan en
vecka för oss vanliga sällskapsspelare".
Flera av tvivlarna har i år spontant sagt, att

i veckan och haft mycket
trevligt, och att man vill attarcangemanget
skall fortsätta på den inslagna vägen
Hänsyn togs ju också till sällskapsspelarna
genom att tävlingama utformades så att
det fanns möjlighet till sällskapsspel såväl
före som efter startförbuden.
I tävlingskommittdn har det slagits fast
att Golfveckan skall ha ett varierat utbud
med normala klubbtävlingar varvade med

man deltagit

laginriktade tävlingar, där de sistnämda
skall främja kontakterna mellan klubbens

r4

Aven kvällsarrangemangen skapade
mycket hög stämning och då inte minst på
lördagskvällen då samtliga festdeltagare
försågs med "skrammelburkar" från
Ramlösa. På något sätt kom vårt ursprung
åter i dagen då vi ohämmat greppade
skallran och saluterade det mesta, pristagare, födelsedagsbarn och sist men inte
minst närvarande och frånvarande banpersonal, som med gedigna insatser trollat

fram en bana av absolut bästa kvalitet.
Arrangemanget kallades Västindisk Af-

till ära uppträdde delar av
festkommittdn i speciellt anpassade

ton och kvällen

frågan om hur vi

skallkunnahålla

Golfveckan le-

tiv i

framtiden.
lngvor Jönsson -l 137
Självfalletmåste
de ansvariga se
till att skapa en så attraktiv produkt som
möjligt, såväl när det gäller tävlingar som
de "socialainslagen". Golfveckan skall bli
något som man ser fram emot och gör till
ett naturligt inslag i semestern. Med facit i
hand efter två Golfveckor har jag följande
synpunkter att framföra:

- Först och främst
kontinuerligt

ses

måste tävlingarna

över. Tävlingskommittdn

måste överväga om någon tävling bör bytas ut eller i övrigt ändras för att den skall
bli attraktivare.

kreationer. Särskilt uppmärksamhet rönte
Karl Johan Kruuse i sin bredbrättade, mexi-

- Enligt min uppfattning bör tävlings-

kanska hatt samt Lennart Kristiansson, för
dagen utstyrd i en mycket klädsam bastkjol!! Kanske borde satsa på en
golfmaskerad eller liknande nästa år. Fäl-

verksamheten och festanangemang hanteras av två olika kommittder. I år 1åg hela
ansvaret på tävlingskommittdn som ju har
tillräckligt att göra med att administrera

vi

i
I

tävlingarna, samt med att hålla kontakt
med sponsorerna för att prisborden skall

rangen och ett temporärt uppsatt avlastningstält. Det är också viktigt att få ett

- Det vore också trevligt om vi kunde
presentera några egna underhållare som

bli

t.ex. musikanter, sångare, stand-up

- Vid kvällsarrangemangen fungerade

fungerande högtalarsystem så att en talare
kan tala i normalt röstläge och ändå få
kontakt med alla närvarande.

köketbra. medan man kunde konstatera att
restaurangutrymmena som vanligt innebär en begränsning. Det största problemet
är kommunikationen mellan den egentliga

en Golfvecka är att arrangera lotterier.
Inom Rya har vi flera välvilliga företag

så bra som

möjligt.

restaurangen, sällskapsutrymmet samt det
under Golfveckan inhyrda tältet. En medlem har så vitt jag vet presenterat ett förslag, vilket bl.a. innebär att man byter ut

den fasta fasaden mot sjösidan mot en
skjutbarfönstervägg. Detta skulle göra det

möjligt att få full kontakt mellan restau-

- Ett sätt att finansiera affangemanget

comidians etc. Om du inte själv känner dig
mogen för att stå på scen så har du kanske
talangfulla barn - eller föräldrar!

i

som sponsrar såväl tävlingar som golfhåI.
Jag ar övertygad om att det finns flera
potentiella sponsorer som skulle kunna
bidraga med lotterivinster till Golfveckan.
Genom utlottning av några värdefulla vinster på score-korten skulle vi kanske kunna
locka ytterligare startande till tävlingarna.

Under årets Golfvecka noterades över 900
starter, vilket skall jämföras med fjolårets
ca 600 starter. Nästa år blir säkert många
fler som planerar semestern så att andra

juli-veckan vikes för Golfveckan, Låt
gemensamt hjälpas åt att göra den

till

en

oss

ny

minnesvärd tillställning.

Ingvarlönsson-

Il37
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Mgirknodskommitt6n
informergrr
Marknsdskommmittån en
väsenllig del ov RYA's
verksamhe].
Kommittdn består av sex gladaherrar, som
i och för sig inte skulle ha något emot att se
några iddrika damer bland sig som kunde
stimulera diskussionerna om vårt marknadsföringsarbete. Det är ett tufft jobb
som kräver stort engagemang och entusiasm men som samtidigt är roligt och stimulerande. Finns det några som skulle
tycka om att jobbamed oss ärni välkomna
att höra av er.
Vi övertog en bra fungerande verksam-

het med stabila reklamköpare som bas,
men naturligtvis har det skett förändringar
under åren.
Marknadsföringskommitt6n
dag består av två stycken veteraner, Jan Pålsson

i

och Lennart Kristiansson, övriga är ganska nya men för den skull icke orutinerade
i gamet. Anders Engström duktig både
som golfspelare och reklamman, Hasse
Ohlsson säljare och i bland skaplig golfare, Holger Lund dataman och låghandikappare, Arne G Olehov marknadsman och lagom duktig i golf svarar för
sammanhållningen av kommitt6n.

Vad gör vi då?
Jo, en av våra viktigaste uppgifter är att se

till

att reklamen runt banan säljs varje år.

Antingen

vi

skaffa nya kunder eller får

behålla vära" gamla" läggs det ner ett stort
arbete på att få det hela att passa ihop. Vi
strävarhelatiden efter att ge våra sponsorer
mesta möjliga för sina reklampengar. Att
skapa harmoni mellan reklamen och banan år en väsentlig del att arbetet och vi ser
gärna att v ära medlemmar, reklamköpare
och greenfreegäster lämnar synpunkter på
hur ni uppfattar banreklamen.
Under året har vi förnyat alla reklamskyltar, placerat ut damteeskyltar, satt upp

en ny anslagstavla vid klubbhuset. Till
nästa år hoppas vi kunna förnya samtliga
teeskyltar.
Andra uppgifter ar att sälja alla annonser

i Drivern, en icke alltid

Detta har

så

lätt uppgift.

vi, tack vare positiva

golf-

intresserade företagare, också lyckats med.

I runda tal ger dessa två, plus några
övriga reklamintäkter klubben ett tillskott
på ungefär fyrahundrasjuttiotusen kronor
per år. Dessutom får tävlingskommitt6n
ett handtag då och då genom att vi hjälper

till att skaffa

tävlingssponsorer och ordna
pnser.
Ramlösa Open, är en annan stor aktivi-

tet, som normalt ger en del pengar till
klubbkassan. Trots många timmars hårt

flera backar och

semesterbyar

varande är det
fotbollen som

arbete blev det tyvärr inte så i år. Som alla
till träffades forra året en överens-

känner

kommelse mellan Rya och Vasatorp

golfklubbar om att tävlingen skulle
sammarrangeras och att man skulle alternera mellan Rya och Vasatorp. I år var det

Vasatorp som var värd och bar huvudansvaret för tävlingen. Vi kan väl inte med
bästa vilja i världen påstå am vi blev glada
över nettot. Man känner en stor besvikelse
över att allt detjobb som vi presterade gav
så

lite tillbaka.

Vi måste

se över förutsättningarna

r

problem. Förnu-

till

nästa år när Rya skall stå som värd för
tävlingen. Kan man förvänta sig att resultatet inte blir bättre än i år måste man
ifrågasätta om vi skall fortsätta med denna
typ av ScT-tävling. Insatsen måste alltid

ställas i relation till resultatet. Avtalet
mellan klubbarna och Ramlösa AB gäller
i princip till och med 1994. Avtalet är
förhandlingsbart.

Sponsordagen en höidpunkt
för reklomköparncr.
En mycket lyckad tillställning den 22 augusti när våra tjugosex "hålspånsorer" var
inbjudna till den traditionella golfdagen.
En på alla sätt lyckad dag. Strålande väder,
glada golfare, fina resultat och god mat
gjorde att aIIa trivdes.
Resultaten blev också bra:

brottas med de
största ekonomiska bekymren.

Enskilda sporter
kommer också r Arne G. Olehov -l 154
framtiden att slå Ordf. Morkn.kommitt1n
huvudet i taket och mycket talar för att det
blir golfen som kommer att ta stryk nästa
gång.

Vilka golfklubbor klqro,r sig i
fromtiden?
Som alltid i en vikande marknad så är det
"de bästa" som klarar sig. Klubbar som av
olika anledningar har låg attraktionskraft

kommer i problem.
Marknadskommitt6n som redan börjat
analysera dessa frågor har presenterat en
åtgärdslista till styrelsen för diskussion.
Det är vår övertygelse att Rya golfklubb
skall behålla sin position som en av de
främsta golfbanoma i Sverige men då måste
samtidigt majoriteten av våra medlemmar

vara beredda på att engagera sig för ett
fortsatt gott liv för klubben.
Arne G Olehov - 1154

Hole
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I DIN-X

80 poäng
80 poäng
B0 poäng
IV LARSONS HERRCENTERSO poäng
Närmast flaggan pä 4:an
Lars Hilton som tävlade för LJ-TRYCK

II GULDVARUFABRIKEN
III HOTELL KARNAN

Närmast flaggan på 16:e

Kurt Marklund som tävlade för LARSONS

HERRCENTRUM
Hidden hole som var bästa gemensamma
poängen på 1:an
Kabi Pharmacia Therapeutlcs
Lena Skyttman, Monica Wallter och Thomas Ericsson

Några ord om frqmtiden.
Marknadskommitt6n är väl medveten om
det hot som finns omkring oss. Fenomenet
med golfklubbar som kommer i svårigheter är ännu okänt i Sverige, men ingen
nyhet internationellt. Både i England och
USA gick man för några år sedan igenom
en verklig,golfpärs, med hundratals nedlagda banor som följd. Vi har i Sverige
själva upplevt något liknande när det gäller anläggningar för squashspel och utförsåkning, ddr den kombination av dålig
snötillgång och hård konkurrens försatte

in one

Björk
Mats Nilsson
Björn Flinck
Mats

hål

nr

4

hål nr 14
hål nr 14

nr 4
Ulf Andersson hål nr 4
Holger Lund
hål nr 2
Nils-Åke Sigfrid hål nr 4
Christian Pålsson hål nr 6
Lars Malmgren hål nr 14
Rickard Persson hål nr 16
Carsten Magnusson hål nr 4
Ragnar Boltenstern hål

1l

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

behöver för hemmiljön finns har
hos oss på F ärghuset.
Och dätalar vi inte baraom farg
och tapeter.Nej h^r finns naturligtvis också golv kakel, badrumsinredningar och mycket annat.Rara
för att göra det hela lite enklare
finns här också en hel avdelning
med hushållsartikl ar 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 trådgärdsarbetet
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 når man lär
tid. Självfallet finner du också
hammaren hår hos oss på Färghuset i vär järnavdelning tillsammans
med skruvmejslar, tänger och
borrrnaskiner. Precis så som det
skall Yara når man är välsorterad
och fylld av 1.000 ideer.
Så välkommen till oss på Färghuset när du sakraar den sista spiken.

ÄucnHotMsviicEN 2t o TEIEFoN 042-12 60 60
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Följande fem
bästa i varje klass

fick priser:

Oldboyskom min6n infor merd r
Med en artikel av Folke Mueller inleder vi
en serie om Rya tegelugn, tegelbruket och
dess historia. Rya tegelugn är också namnet på den tdvling vilken Folke var med att
dra igång. Denna tövling riktar sig till de
golfare soru kallar sig oldgirls resp.
oldboys. Den nordväst-skånska leran gör
sig återigen till känna som material för de
priser somde bösta"Jlickorna" o('h" pojkarna" erhöll som priser i tävlingen.

RYA TEGELUGN har vi kallat en mixed
greensome för äldre. Tävlingen har denna
bakgrund:

Vår tegelugn på Rya golfbana har satts
i gott skick igen och dess bevarande till
eftervärlden är säkrad genom att den re-

gistrerats som kulturminnesmärke hos
Riksantikvarieämbetet. Klubbhusets äldsta
del, den som ligger närmast och parallellt
med Oresund är jämte tegelugnen de enda
byggnadsdelama som är kvar av tegelbru-

ket. Detta hade en kort blomstringstid
mellan årenl880 - 1920 ochvar ett i raden
av tegelbruk, som 1åg tätt på Skånekusten
mycket tack vare förekomsten av lera lämplig för tegelbränning.

Rya tegelbruk spelade egentligen

en

underordnad roll. Med sina 6 arbetare
kunde endast lokala behov tillgodoses.
Men en hel del äldre hus på Råå, vars
väggar skiftar vackert i gröngult med en
dragning åt grått bär än i dag sitt tysta
vittnesbörd om att de bränts i ringugnen på
Rya.

Idag är Rya tegelugn unik för att den,
som enda kvarvarande, bev arats som minne

för eftervärlden.
När Rya golfklubb är 1954 köpte gården och det nedlagda bruket av den sista
tegelmästaren Johan Ludvig Jönssons änka

Kristina, övertog golfsporten med sin
idrottsförening förvaltningen av denna
jord- och tegelbrukskultur.
Kuststräckan från Orby ängar i norr till
Rydebäcks gård i söder, är alltså inte vilka
strandängar eller vatten som helst.

Där våra golfbollar

i

dag studsar,

saltängarna mellan flommarna och sundet
där Kristina och Johan Jönssons kor och
hästar har betat, är idag hål nr 1-3.
Vattnen, vars djup uppslukar våra golfbollar - leran hämtades där ifrån - finns
idag kring klubbhuset, brukets bostadshus. Likaså de små sjöarna Du slår över på
hålen nr.4,8 och 10 är gamla lertäkter.
De sålunda skapade vattansamlingarna,

jämte de ursprungliga strandflommaffIa
har bevarat områdets säregna karaktär och

Klass

kunnat hålla kvar ett mångfacetterat växt, djur- och fågelliv.
Så t.ex. har ett hägerpar varje år hittat
tillbakatill sina "fiskeplatser" i dammarna

vid

S:an och 10:an.

A (hcp-

40)

Ar det månne

guldfiskarna som lockar?

För att återgå till sambandet mellan
Naturen - Kulturen och Golfsporten, så
uppmanade mig Göran Ohlsson själv gammal Ryaspelare numera verksam i Svenska

Golfförbundets Oldboysektion, att Ryaklubben skulle ta upp id6n att golf är en
både lustfylld och nyttig motionsform väl
ägnad som friskvård på äldre dar.
För att stimulera detta skulle Rya Golfklubb ordna en tävling för damer över 50
och herrar över 55 år.

l.pris
Margit Danielsson och Ingvar
Danielsson
hcp20 (Rya GK)
40 poäng

Folke Möller

-1037

Ryo GK OB-kom.

2.pris

Sonja Lunsjö och Axel Lunsjö
hcp 15 (Söderåsen GK)
38 poäng

3.pris
Ingrid Westrell och Ivan Näslund hcp 19
(Mölle GK)
38 poäng
4.pris
Barbro Hernås och Gunnar ljörnebo hcp
14 (Vasatory GK)
37 poäng

5.pris
Helgi Remmelgas och Rune Albihn
hcp 17 (Rya GK)
37 poäng
Klass B (hcp 4l-66)

Tävlings- och Oldboyskommittdernapå

klubben föreslog då formen mixed
greensome i två klasser, och för att bredda
deltagandet inbjöds Skånes och även an-

dra golfare att deltaga.

1.pris
Eivor Arnekull och Bengt Arnekull
hcp 21 (Rya

GK)

42 poang

2.pris
Lillemor Berg (Tegelberga GK) hcp 30
Bo Persson (Hyllekrokens GK) 42 poäng

Priserna skulle enbart utgöras av konsthantverk i form av lergods från trakten.
Uppdraget gick till två tidigare medlemmar i Rya GK konstnärerna Anna-Karin

3.pris
Eva Aulin och Curt Aulin
hcp 25 (Tranås GK)

41 poäng

4.pris

Palmgren och Karin Mtiller-Lindberg. I

"' ^

B ert

"

;ä",

samarbete med Helsingborgs museum har
de båda konstnärerna på egen hand plane-

;ä

rat, formgivit och bränt ett tjugotal konstföremåI.

Elsa Larson och Roy Larsson
hcp 32 (Landskrona GK)

Först har godset bränts som vanligt i ca
1000 graders värme i en vecka, sen blev
varje föremål överdraget med olika glasyrer och på nytt upphettat till 1000 grader
under en kortare tid. Därpå i glödhett tillstånd doppat och begravt i färskt sågspån.

Intresset för tävlingen och dess originella priser var ej att ta miste på, och

äJ

5.pris

?fi:ää

38 poäng

avsikten och förhoppningen är att den skall

kunna samla ett ännu stöne antal äldre
golfare kommande år att tävla om Rya
Tegelugn.
Rya GK OB-kom.910902

Tillvägagångssättet kommer från den
urgamla, j apan ska Thdceremonien, vid

"o"ooo'

Folke Miiller

vil-

ken dryckesskålarna tillverkades på platsen. Godset mörktonades och metoden
kallas RAKU-bränning
Som första och andraplats i båda klasserna fick pristagalna t.ex. tegelugnar i
miniatyr med det välvda taket, som
avtagbart lock.

Tävlingen "Rya Tegelugn" genomfördes för första gången fredagen den 30
augusti 1991 och hade samlat ett l}-tal
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TRANSPORTER
,.r LAGRINGINTERNATIONELLA
_ DISTRIBUTION - TULLSERVICE
#*
SPEDITION

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

NTS SOM BILSPEDITOR
är en av Sveriges största inter.
natione lla bilsped itorer och exped ierar varj e vecka

Nordisk Tiansport

ca. 1.OOO utrikesbilar via den nya Ättekullaterminalen i Helsingborg. Merparten trafikerar
kontinenten, men ett stort antal bilar betjänar
även Norden.

vi har idag trafiker över hela
världen, inklusive egna direknrafiker till och från

kompetens, och
såväl

\TAREHOUSING
Lagring och godsvård ingår som en viktig service.
Med större leveranssäkerhet och minskad egen
lagerhållning kan Du frigöra kapital for mer produktiv verksamhet i Ditt foretag.

Tekniska losningar, inte mirst med ADB-anknytning, kompletterar det personliga engagemang som alltjämt utgor grunden för fortoendefu

NTS SOM SJOSPEDITOR
Under de senaste åren har vi satsat berydande
u$ecklingsresurser frr att även bredda vår sjö-

USA som Fjänan Gtert.

llt och framgångsrikt speditionsarbete.

Valkommna att kontakta oss på ovanstående
nummer, e[[er varför inte titta upp till oss. Vi finru
på Stenbrovägen 15, Helsingborg.

NodskT:ansport
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J uniorkomminån
Junior-Nylt

klass 2 /pojkar

Nu har tävlingssäsongen avslutats så när

1

som på Juniorserien. Sista omgången spe-

2 Fredrik Jönsson

las på Rya den 14 september. Rya ligger
tvåa i serien och lyckas vi bara hålla den

3 Bjöm

placeringen med hjälp av Cia, Michaela,

Patrik, Mats, Christian, Dick och Johan
Lindberg, så blir vi uppflyttade till division I.
Så svinga lungt och vi håller tummarna.
För juniorerna började säsongen med ett
3 dagars träningsläger på Mogenstrup Kro

i

Danmark. Anders Samuelsson berättar

mer om detta.

Årets program började i maj med Syd-

och Skånetourerna. Dessa tävlingar "36
hål slag open" spelas över 5 omgångar.
I år fick juniorerna känna på hur det är att
spela i ihållande regn. 4 av 5 gånger bjöd
vädergudam apä detta tuffa väder. Michaela
Friberg, som sänkt sitt hcp rejält i år, deltog
i Teentouren, där hon på en tävling slutade
på en 4:e plats. Tack vare den placeringen
gick Michaela vidare till finalen som spelades på Stockholms Golfklubb, Kevinge.

16 st av Sveriges bästa tjejer tävlade och
trots att Michaela gjorde bra ifrån sig räckte
det inte till seger. Men mycket bra gjort

Andreas Cheander

klass

Lilja

l/pojkar

Engert
2 Christoffer Johansson
3 Otto Hermansson
1 Johan

klass 1/flickor
1 Louise Friberg
2 Rebecca Boltenstem
3 Louise Nordgren

6 måndagar har knattar och juniorer
täviat i Topprint Cup på hemmaplan, i
klasserna: 3-hå1 slag, 9-hål pb, 18-hål slag
och 18-hå1pb.

Vinnare i de olika klasserna blev:

3-hål slag

2 Björn

bästa

3 Fredrika Schlasberg

Föreningsbankens Cup:
klass 4 /pojkar
1 Mats Kinberg
2 Martin Berg
3 Andreas Samuelsson

klass 3 /pojkar
1 David Wahlgren
2 Olof Samuelsson
3 Fredrik Nilsson

om en finalplats.

Ewo Boltenstern -1966

Finalen spelas

föräldrar, som har hjälpt till att köra våra
ungdomar kors och tvärs i Skåne.

1

Michaela Friberg, Helena Nilsson och
Andreas Cheander kvalade in till regionsfinalen, men där blev det stopp.

uppdelade i 4
grupper tävlar

klass 2/flickor
1 Helena Nilsson

2Daniel Skagmo

och riksfinal.

till 13
är är Knatteligan. 40 lag
iorer upp

36-hål matchspel. Rya missade sluttävlingen med 1 poäng och hamnade på en
god2:a plats. En fin prestation. Tack alla
som var med och spelade och tack till

Skånetouren blev Caroline Boltenstern
4:a totalt. Där har man inget finalspel.
Knattamas och juniorernas 1:a tävling
för säsongen var Föreningsbankens Cup.
Ca 40 st deltog i de fyra klasserna. De två

ur varje klass gick vidare till
gruppfinal och sedan vidare till regions-

En annan stor-

tävling för jun-

klass 3/flickor
1 Michaela Friberg
2 Fredrika Schlasberg
3 Caroline Boltenstern

ändå, Michaela.
I

informerdr

Daniel Johansson

18-hål pb
1 Fredrik Jönsson

Lilja

9-hål pb
1 Louise Friberg
2 Louise Nordgren
3 Johan Engert

I

FEMklubben, där sista omgången

spelades i Mölle,lyckades vi inte alls. Full
storm, svåra flaggplaceringar och tvålhala
greener gjorde att Mölle gick förbi oss och
vi blev sist. Det ärbaraatttanyatag nästa
år.

Tjejligan är en nystartad tävling som i
år spelades 2 gånger. Första omgången
gick på Bosjökloster. Flickorna, 4 st
knegade runtförst 1 8 hål slag och sedan 18

hål Foursome i hällande regn, hagel och
blåst. Tjejerna var blöta in på bara kroppen
men trots det visade alla upp ett glatt
humör. En delad andra plats tack vare
Caroline Henckel och Rebecca Boltensterns frnaJ6

i Foursome.

Slutspelet gick av stapeln på Rya. Trots
Helene Bengtssons 71:a Malin Bergs 74
och Fredrika Schlasb er gs

7

9 och

Foursome

paret Caroline Boltenstern och Fredrika
SchlasbergsT4.5,kunde vi inte knappa in
de20 p som Wittsjös starka lag ledde med.
Vi klarade en andra plats med god margi-

18-hål slag
1 Mats Kinberg
2 Fredrik Nilsson

nal. ETT STORT TACK

3 Olof Samuelsson

Hösten närmar sig och ettfåtal tävlingar
finns kvar att spela. Juniorserien, som jag
nämde förut, Junior SM, Skol-SM, KM
och Margit Bergengrens vandringspris för
flickor som vi återupptagit. Jag hoppas
alla ställer upp.
Ewa Boltenstern - 1966

Tyvärr har deltagarantalet i klasserna 3hål och 9-hål minskat. Vi lerarnu med ljus
och lykta efter de yngsta knattarna och
även efter föräldrar som går markörer.
Tack skall Ni ha, Ni som ställt upp.

till

dem som

skänkt de fina priserna.
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INREDNINGSLOSNINGAR
för varje kunds speciella behov

UNIK UTSTALLNING

i två plan med chefs-, konferens- o kontorsmiljöer

TOTALI NREDNINGAR
miljöer med mattor, gardiner, armaturer och utsmyckning

ERGONOMIMÖELER
komplett program av stolar och bord

RING OSS! vi tan berätta

mer.

MALMÖ

o+o-ra rs oo
Utställning: Flygplansgatan 9

H
ASKI

ELSI NG BORG

042-14 44 7s

Utställning: Furutorpsgatan

14

VI REPRESENTERAR DE MARKNADSLEDANDE
MÖBELTILLVERKARI\IA

tol. kontor & offentlis miljö

L)Lrx@xrnAcr filorg9nS rh

Arrn

rönsÄKRTNGSBoLAG ÄR INTE LIKA

Din försökringsmon pö WASA:
Lcrs Olsson, WASA Försökring F.lelsingborg, direkttel 042- lB B9 03

Träningsläger för iuniorer!
Onsdagen den 8 maj åkte ett tjugotal förväntansfulla juniorer och ledare till ett tre
dagers träningsläger i Danmark. Instruktör på denna resa var John Grant.
Färden ställdes till Mogenstrup Kro och
intill liggande Syd Själlands golfbana.

Mogenstrup Kro visade sig vara en
mycket trevlig Kro med fantastisk mat.
Golfbanan var trevlig med fina träningsmöjligheter. John såg till att det blev en
varierad träning varvad med 1 8-hålsrundor
på banan.

På fredagen blev det en utflykt till
Storströmmens golfbana. Denna golfbana

Ett

göng iuniorer som infresserot

ser

var betydligt tuffare med smala skogshåI.
Lördagen ägnades åt träning samt som
avslutning en 1 8-håls slagtävling.
Vädret var under hela lägret toppen fint.
Jag tror att alla som deltog på lägret instämmer med mig att det var ett mycket
lyckat läger.

100:-50:50:25:25:25:25:-

25:25:-

Lars Thorsson

115

Leif Ohlsson

l1
249

rl4

Inga Järnum
Staffan Larsson
Gunnel Nymberg

t37

LenaZinn

60

Per Jerlebo
Lennart Johansson

Birgit Näckberg

235
15

juli

1991

214
105
61
231
10
217
190
59
f44
155

Helene Pålsson
Lennart Malmqvist
Karel Matejka
Lennart Kristiansson
Hasse Schiller

Eivor Svensson
Kaj Eksten
Stefan Sunesson

Christer Wåhlstedt
Marianne Sievers

Ander s Somue/sson

-I3
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JUnrorerna.

Supporter klubsådana här trevliga arrangemang för
Juniorkommittön
Anders Samuelsson - 1329

som instruktör.

skoll

göro

Compulergöngef med priser, slående från vönster, Fredriko Schlosberg,
Nik/os Sfernheden, Andreos Somue/sson, Michoelo Frtberg sittonde
Dovid Wohlgren och OIof Somue/sson

t99t!

Supporlerklubb
Hasse Schiller

Ett tack till

Som avslutning vill jag rikta ett tack till
John Grant som ställde upp och följde med

på nör John visor hur mon

10
247
196

dande.

ben som gör det möjligt för oss att ordna

Ryo GK:s
100:- nr

som kämpade
bra och hade på
alla sätt ett mycket fint uppträ-

Bra träning, trevliga golfbanor, bra instruktör, fint väder, roliga 18-hålsrundor
och en mycket fin gemenskap.

ett inspel

Dragning 15 maj I 991

Etttackockså
alla juniorer

till

Dragning

15

100:- nr

100:50:50:252525252525:-

juni

1991

116
45
233
30
220
187
111
48
224
I

Margareta Ström

Ann-Christin Vallentin
Bo Sperling
Helgi Remmelgas
Kerstin Olsson

Kjell Jönsson
Monica Dahlgren
Lars Vallentin

Birgitta Bergsten
Insvar.Iönsson

l5 augusti

1991

196 Lars Thorsson
36
Folke Miiller
29
Kjell Nyström
f57 Gunilla Skagmo
236 Gunnel Sundström
227 Berty Fröberg
51
Lars Jellnor
134 Britt Jerlebo
218 Kenth Sternheden
49
Ewa Boltenstern

Resultat och referqt från årels finalspel den 28 september,
kommer i nästq nummer qv medlemsbladet.

Juniorkommittån

som jobbar med klubbtidningen vet att det finns
massor av medlemmar som
har id6er och åsikter om olika
saker i klubben. Skriv ned
detta och skicka in det till
kansliet så tar vi in det i nästa
nummer av klubbtidningen.

Vi

Vi i redaktionen skulle

också
önska attvtkunde ha en insändarsida i tidningen, en sida
som gjorde det möjligt för
medlemmama att föra en de-

batt om olika företeelser på
klubben.
Om ni har något som ni skulle
vilja ha in på en sådan sida så
lämna in det på kansliet så
finns det med i nästa nummer.
Redaktionen

23
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D
Lär

N-s

dig reglernq på din egen banq 8:e hålet på Ryo, regel 24
REGEL 24,
tillverkat
föremå1,

definition.
Anm.

Banans

gräns går vid in-

sidan av outmarkeringen. En

boll är out of
Christino Rodmon -103i,

bounds när hela

bollen ligger utanför. Det är bollens läge som avgör. Ej
stans eller sving.

A. Om A inte kan slå sin boll p.g.a.
staketet kan han droppa inom 2 klubblängder med 1 slags plikt dock ej närmare
hålet.
Som bollen ligger kan det vara svårt. Han
måste då slå om sitt slag med 1 slags plikt.
B. Spelare C har samma valmöjligheter
som A, och kan antagligen droppa inom 2
klubblängder utan att komma närmare
hålet.

8,8 rlÅer

C. B:s boll är inte out. Han får spela
bollen där den ligger eller, om outmarkeringen hindrar honom, droppa enligt samma förutsättningar som A och B.
D. D:s boll är out. Han måste slå om
slaget med I slags plikt.

Staketet är outgräns och står liksom
övriga outmarkeringar ej på banan. Fri
dropp för "tillverkat föremåI" kan aldrig ske för outmarkeringar. Ej heller
får dessa flyttas.
P.S. Skulle A:s boll lika intill staketet får
han, med risk att göra sig till evig ovän

med greenkeepern, slå bollen igenom
staketet D.v.s stå utanför banan och slå

motstaketet'D's'

christinctRodman
Foto: EIis Ni/sson
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även en golfare måste
måla och tapetsera
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Stöd vqrq sPonsorer
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