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ORDFORANDEN hqr ordett
Vod ör Ryas siäl?
I varje klubb finns en känsla för vad klubben står för. Det kan vara en stenhård

idrottslig inriktning för att bli känd som
den klubb som har de flesta segrarna med

den bästa eliten. Det kan vara klubben
med den stora ungdomssatsningen. Det
kan vara den företagsinriktade klubben
som säljer mesta möjliga tid till företag.
Det kan vara klubben som vämar om

varje detalj framstå som den traditionsrika
klubben. För att det ska lyckas så måste
alla sträva åt sammahåll ochi alla åtgärder
som vidtas ska alltid kvalitet och tradition
finnas med i beslutet. Denna profilering av

vår klubb kommer i så fall att beröra alla,
allt i från hur vi utformar våra byggnader
till hur vi klär oss vid vårt golfande.

som är Rya? Det kan inte vara fel att arbeta

mot högre kvalitet och låta vår klubb i

kvalitet.

På varje ort med flera golfklubbar blir
det ofta så att klubbarna anses stå för olika

saker, även om man
verksamhet.

i alla har en likartad

Rya har alltid ansetts stå för tradition
och kvalitet, något som de flesta medlem-

marna varit mycket stolta över.

Varför inte ta fram och förstärka det

en

n1n8sv1s anser
också kommunansvariga att vår

golfklubb är

en

stor tillgång för
kommunen.För-

Alf Rodmon
Ordföronde

utom den friskNu till vår golfbana, som utan tvekan är
en idrottshistorisk anläggning och därmed
följer kravet att sköta och utveckla banan
så att den alltid upplevs som "den gamla
fina banan". Det gäller bland annat attv ara
rädda om de växter vi har och inte föra in
för området nya främmande sorter. I ambitionen att göra något bra finns risken att vi
handlar fel om vi inte slår vakt om ett
historiskt kunnande. Exempelvis planterar in fel trädsorter. För att underlätta för
framtida ledamöter i styrelse och kommittder så måste vi därför utarbeta en Ryamanual som ger vägledning i tradition och

golftraditionen.

Rya är

pärla, förhopp-

vård som golfandet innebär så är Rya att-

raktiv för företag och turister. De sistnämnda ger oss genom greenfeeintäkterna,

som motsvarar ca 1000 kr, lägre medlemsavgift per seniormedlem.
Bäste medlem, kom igen med Din syn
vilken riktning vi ska fzirdas med Rya.

på i

Vi

ses

på årsmötet.
Alf Rodman
Ordförande

Förslog till stddgeändring
Från en av våra medlemmar har det kommit påpekande om att nuvarande ordning
med val av styrelse vid årsmötet i november är mindre lämplig, eftersom ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljas
först c:a ett halvår senare nämligen vid
årsmötet i maj. Ett omval av styrelse skulle
teoretiskt sett kunna ske trots att det längre
fram visar sig att den omvalda styrelsen
inte beviljats ansvarsfrihet.

Styrelsen kommer därför att föreslå

i november 1991 vissa mindre
ändringar i klubbens stadgar innebärande

årsmötet

att valet av styrelse och revisorer flyttas
från höstmötet till vårmötet. Enligt sradgarna skall detta äga rum under april eller
maj. Om stadgeändringen blir genomförd
kommer styrelsen i görligaste mån att förlägga mötet till april innan den egentliga
golfsäsongen har börjat.

Styrelsen har haft kontakter med
Svenska Golfförbundet som rekommenderar oss att genornföra ändringarna snarast möjligt.
Berörda paragrafer i nuvarande och föreslagen utformning kommer att finnas

tillgängliga

på

årsmötet

och
även på kansliet
i godtiddessförmnan.

Slutligen kan
nämnas att det Bengt Sievers
krävs 213 majoritet för att genomföra en
stadgeändring.

På styrelsens uppdrag
Bengt Sievers
Ekonomi- och personalfr ågor

Kollelse till årsmöte
Medlemmarna i Rya Golfklubb
kallas härmed till årsmöte
torsdagen den 28 november 1991
kl 19.00 i Raus församlingshem, Kielergatan 25, Råå.
Föredragningslistanredovisas nedan. Styrelsens förslag om investeringar, medlems- och andra
avgifter, samt budget for kommande verksamhetsår finns liksom övriga årsmöteshandlingar
tillgängliga på kansliet fr o m den 1 5 november. Medlem, som önskar få handlingama hemsdnda
per post kan meddela önskemål till kansliet före den 15 november.

KM-tecken och diverse andra priser från årets golfsäsong kommer

att utdelas efter årsmötet.

Välkomno!
Styrelsen

Föredragningslistq
för årsmöte i Ryo Golfklubb
199
1. Mötets öppnande samt fräga om mötet

behörigen

utlysts.

l-lI-29

har

8. Val av ordförande samt ledamöter av styrelsen. (Utgår vid godkänt stadgeändringsförslag).

2.Yal av ordförande och sekreterare för mö-

tet.

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fastställande av röstlängd för

att

mötet.

6.

Diskussion om klubbverksamheten.
6.1. Den -eångna säsongen.
6.2. Kommande säsong.

period för styrelseledamöter m fl.
Se artikel på annan plats i Drivern).

10. Allmän arbetsplan för kommande verksamhetsår.
11. F'astställande av maximiantal för klubbens aktiva spelare.

5. Fastställande av föredragningslista.

7. Försla-q om stadgeändring (ändrad

9. Val av revisorer och revisorsuppleanter. (Utgår vid godkänt stadgeändringsförslag).

mandat-

12. Fastställande av budget samt medlemsoch andra avgifter för 1992.
13. Behandling av övriga frågor som
upptages av styrelsen eller som av medlem
skriftligen anmälts till styrelsen senast l99IIl-21, dock ej frågor av ekonomisk natur.

BAMKFUELLT

För den som undrqr över bqnan och bonarbetarna!
Banan och hösten

l99l

\ktuella klipphöjder:
Ruli 100 mm
Se

miruff 50 mm

Fairrvay l5 mm
Tee & Foregreen 10 mm
Green 4,5 mm

Vintergreen l0 mm

Under oktober och november kommer
greener och tees att hålpipluftas, hjälpsås
och dressas. Vi kommer att ha -ereenerna
öppna så länge vädret tillåter.

Flaggpiaceringarna kommer att bli närmre
kanterna än vanligt, ca2 m in på green.

I

nästa num-

mer kommer jag

att skriva

om

greengräs, rot-

Ruffarna kommer att klippas efter den av
styrelsen antagna klipp-planen dvs 6- 10 m
bred semiruff. resten som "ansad ruff'.
Klipphöjder som ovan. Detta gäller t o m

mellan banor

Ramlösa Open.

NV-Skåne.

1992

djup, näring och
ett samarbete

Rolond Andersson
Greenkeeper

-

i

PS. Laga nedslagsmärken. DS.

Arbetet med att lägga ut sand i bunkrama
kommer att fortsätta under hösten & vin-

Hälsningar
Roland Andersson

tern.

Bonkommin6n
Ovriga arbeten
utföres närväder

Borg .Olle Dahlgren, Olle Pettersson

- förbättringar på andra tee:s
- dräneringsarbeten i bunkrar mm
- ytterligare inhägnad utmed gång och cy-

samt med hän-

Imformerar:

kelväg
- förbättringar på övningsområden
- förstärka och förbättra kör- och gångvägar
- asfaltera P-platsen vid tegelugnen

på banan.

är idag bestående av:
Roland Andersson, Ingrid Axelsson, Hans

- Beslutade förbättringar är färdigställda.
- Nya greener och tee:s öppnas tillfullo
först nästa säsong.

- utvidgning av damm vid 4:ans green-

Avsikten är att ombyggnads- och förbättringsarbeten ska utföras i egen regi.
Under vintern bör de arbeten som fordrar
stora masstransporter, t ex l3:e tee utföras.
Först till hösten ska greenområdena påbörjas och färdigställas så att 7:an är klar
för spel våren -93 och 10:an våren -94.
Torvodlingen bör påbörjas omgående så
att vi så fort som möjligt blir självförsör-

område

jande på greengräs.

- Kommitt6n kommer årsvis att äska medel
för förbättringar på banan. Inför 1992 vill
vi förbättra följande:
- anlägga en torvodling
- bygga om 7:ans greenområde
- bygga om 13:e tee
- bygga om 1O:ans greenområde

Du som haver banan kär
gör Dig gärna det besvär
att Yar tuva, som Du vänder
lägg tillbaks med egna händer.
Gräset kommer gräset gär,
men en tuvgrop den består
Cttat ur Greenbladet 3l9l

och vind tillåter
syntagentill spel

vifortsättermed olle Petfersson
information i
nästa nummer av Drivetn om:
- iordningställande av banan införRamlösa

Open
- övningsområden
Vid pennctn, ordföranden i bankommittön

Olle Pettersson

Stonford- sludent innehsr
bonrekordet på Ryo
65 slag från gul teelll
Mecl ctnledning av Johan's banrekord som

sattes under UNI MEDIA Wide Open i
somras bad jagJohanatt preserttera sig lite

närmar

e

för medlemmarnl.

Johan's hlygsamhet förhinclrat' Jtottctm ott

I stället för skola blev det nu tjänstgöring hos Kungen på den småländska

slöare och jag
kommer att be-

högplatån och då fick jag en känsla av art
värden kanske hade fler skådeplatser att
bjuda på än Rydebäck. Det smög sig nog
in lite småländskt blod i ådrorna under
vistelsen i Växjö, varför instinkten ledde
mig att folja i Karl-Oskars fotspår och ta

höva ett år till.
Med dagens ar-

Därför gör jog det: irtgert stuclent
har någonsinfått stipendiunt för' crtt studera
på STANFORD haserat pci iclt'ottsliga me-

mig över "Ossianen".
Lemmeltåget drog

riter

nordöstra Florida där Mats Nilsson fanns

sciga det.

endast.

till

Jacksonville i

på plats sedan ett år. Emedan kalaset

Och

jag trrtr mig reto otl

clet är' ganska

länge sedan Johan tog golfett på alltför
stort allvar. Studienta |rur.t''öretrcide i hans

bekrtiftar att rekordet inte rot' en slump!

darna och sen gick det raskt utför.

r irt g

at' ba

ru'

e

ko r de

t.S

am-

"

Rcdaktörcn

Under tiden på Nicolaiskolan gick livet allt
sin lilla gång. Jag hade inte ens en avlägsen
fundering på att läsa utomlands. Det fanns

väl ingen anledning att gå över ån efter
vatten, resonerade jag. Och det finns det ju
inte heller, egentligen.
Men det blir ju aldrig som man tänkt sig.
Studentexamen blev väl som alla andra
skolavslutningar förutom att det inte fanns
någon skola i sikte på andra sidan lovet.
Och sen hade man ju dessutom en mössa
man kunde bli av med.

på

att fortsätta mot en "Master of Science"
och på så vis vänta på bättre tider. Men det
är väl ingen id6 att ägna för mycket tid till
sådana funderingar, för det blir ju ändå
aldrig som man tänkt sig.

skulle

tidigt som hans hisfot'iska" golfresultat

int e Jör

jag tänkt lite

Johon Remmelgos
Bonrekord: 65 slog

vara ett år var det bara att lägga ner den
svenska inställningen till utlandsresor. Det
hela börj ade bra. "Det v ar ju enkelt" tänkte

jag då jag vunnit den första tävlingen,
"veni, vidi, vici". "Hybris", tänkte gu-

fall. V ilket

betsmarknad har

Under detta år hade vi en nyanställd
coach vid namn Chili. Denne Chili insåg
aldrig att jag och mina svenska kompisar
kunde prata engelska och han begränsade
sig därför till att använda vad han trodde
var svenska ord. Han kommenterade sina
slag med "wawa" när bollen gick i vattnet,
"monkey no" när den gick ut i skogen och
"monkey yes" när den gick ut i skogen,

träffade ett träd och kom ut igen. Vid
"monkey no" sjönk han oftast ihop som en
säck av besvikelsen och bröt ut i ett lågmält, långdraget "monkey no", medan han
vid "monkey yes" sken upp som en sol,
pekade ivrigt på träden och tjattrade
"monkey yes" i olika tonarter. Kronan på
verket var att Chili mot slutet av året tog
alla pengarna och stack. Första året i Florida blev alltså inte den succ6 jag tänkt
mig men efter löfte om en bra coach nästa
år, samt den svenska surströmmingspremiären, blev ett år två.

Andra året gick betydligt bättre, men
om man håller hyfsad studietakt på ett
Junior College är det dags att packa,efter :
två år. För att få ett scholarship på en ny
skola skickade jag brev till en rad univer- .sitet, där jag tyckte att det borde finnas ett
ömsesidigt intresse. Jag besökte Louisiana
State University och the University of
Maryland och var länge inställd på att läsa

vid University of Maryland. Men, som
sagt var, det blir ju aldrig som man tänkt
sig. Och nu har jag lapat sol i Kalifornien
i åren tvenne.

Johan Remmelgas

r

983

l:a Rydbcros Cup ( Banlekord 68 slag). Vasatorp
l:a Gurli & Sture Hanssons Vpr , Tylösand
198,+

2:rr SV I ngre junirrrer. Jönkripin!
Ultagen att spela SKLM fbr Svcrige, laget 2:a
r

985

l:a Torekov Open, To-ekov
SM yngre juniorer, Kristianstacl
2:a EM Boys, Troia Portugal. lagct 3:a
Av EGA uttagen alt reprcscntcra Europa vid kontinertmatchen (Storbritannien & Irland rnot E,uropa)
2:r Viken Open. Viken
.1:e

l 986
4:a Torekov Open, Torekov
1:a S:t lbb Open, S:t lbb
1:a KM, Rya
l:a The Firrnish Amateur OpeLr, Tali, Helsinki
9:a Belgian International Juniors. Royal Club du
Belgique, Bruxelles, laget l:a
I :a Höstpokalen. Båstad
l:a Viken PING Open

t9tt7

l:a JCC Cup, Båstad
l:a Peugeot Amatcur Classic, Prunevellle, Frankrike
l:a lndian Rrver Invitational, Meadowood, Ft Pierce.
Floricli'r
r 988
9:a SM Match. Jönköping
2:a Today InvitationaL, Royal Oak, Titusville, Florida
2:a Pllnr Beach Community College Invitational,
PGA National, Palm Beach Garder.rs, Florida
3:a Gator Bowl Collegiate, Amelia Links, Arlelia
Islancl. Florida

I

989

,1:a Suntree Jnvitational. Suntrce, Melbournc. Floricla
.1:a Brunswick Invitational. JekylJ Islancl, Ceorgia
I :a Västkustträffen. Skaftö
Franska Oppnar Arnatör mästerskapen. Chantilly
2:a Pionccr Electronics Deser:t Classic. Mission Hills.
Palm Springs, California

z1:a

l99t)

-

199 l
| :a Saclanrento State lnvitationul, Rancho Murieta,
Sacrlmcnto. Califbrnia
Banrekord Rya (6-5 slag)

l:a S:L 1bb Open. S:t Tbb
2:a Gislav-ed Open, Isaberg
3:a Elitrrönsh'ing, Båstad Nya

Nu läser jag till en "Bachelor of Science

in Chemical Engineedng" vid Stanford
University i Palo Alto, som ligger ca 4O '
Johon Remmelgos (hcp 0) efter rekordrundon
65 brulloslog - 43 poöng lillsommons med
Oscor Sundström (hcp ö) som sköt 44 poöng

minuters bilfärd söder om San Francisco.
Jag borde egentligen vara klar nu efter
fyra år, men skånskt blod flyter allt litta

l1

Dornkomminån informers r
Sedan jag senast fattade pennan för några
till er i Drivern, har vi fått njuta av

Nästa år kan bli avgörande för detta vand-

Det var en otro-

rader

ringspris: Judith Areskoug och Maret

ligt

härlig Brittsommar och ronder på golf-

Remmelgas har vunnit priset två gånger
var och för att få behålla det krävs tre

match.

banan, då man kunnat spela bararmad och

dito -huvad. Åh, så ljuuvligt! Vilket också
getingarna tyckt . . .Damernas spelsäsong
avslutades programenligt den 24 september. För alla er Damer som inte var med,
vore det kanske av intresse att höra, vad
som ddr tilldrog sig.
Under dagen spelades poängbogey och
på kvällen avåts en härlig skaldjursbuff6,
under vilken vi samtidigt fägnades av anblicken av Boutique Annchens trevliga,
användbara kläder. De där slimmade
långbyxskalsongema kan man ju inte ha
vid golfspel, för var ska man lägga pegs,

reservbollen, bilnyckeln, näsduken,
greenlagaren etc. etc

?

Innan vi gick till bords hade den stora
prisutdelningen ägt rum.
Förra årets pristagare i Poängjakten såväl som Indras Cup, Judith Areskoug, fick
se vandringspriserna vandra över till 1991
års vinnare:

Poängiakten: Irene Kruuse af Verchou.
Vandringspriser i Poängjakten är två vackra
silverljusstakar, som under ett år ska putsas av Irene.

Indras Cup: Irene Kruuse
I Indras Cup är

af Verchou ! !
vandringspriset en silveruas.

RYA GK: s
Finalspel
Den från

i

28/9 l99l

april påbörjade, men

i

, VåregenEclectic, som döptes till PINGEclectic, vanns av Brita Linander med 60
slag.

Först när sista

bollen var inne,
vrsste vl utgången. Ystad-

Chrislino Wikslröm
Ordf .Domkommitt6n

damerna slog oss

Margit Bergengrens Hederspris,

en

silvervas, vandrade från Brita Linanders
förvar till Ulla Bångs.
Förra årets pristagare i Annies Cup, Märta
Lind6n, lämnade silverpokalen vidare till
Kerstin Jonsson.
Därefter delades presentkort ut till pristagama i säsongens tävlingar fr.o.m. den
3011 . Lät mig påminna om att dessa kan
bytas mot glas, bollar, varor i shoppen
eller som delbetalning hos Annchen t.o.m.
den 30 november. Glasen finns förvarade
hos mig.

Naturligtvis kan presentkorten sparas

till nästa säsong.
Vidare kunde meddelas att Rya-laget
hade stor framgång i sista deltavlingen av

Seriegolfen, som gick av stapeln på Rya
den 10 september under ganska rysliga
väderleksförhållanden. Endast en spelare
av 96 deltagare gick under sitt hcp och det
var vår egen Judith Areskoug, 68 slag!

med

I poäng!!

Vid säsongsav slutningen framförde j ag
å damernas vägnar ett varmt tack till Bengt,

Inga-Lill och Berit för all hjälp och jag
hoppas detta nu läses av dem. Ett lika
varmt tack till Lillan Abramson, som gör
det så fint för oss i damrummet! Vi ägnade
även banpersonalen en öm tanke.
Sist vill jag i min epilog tacka alla damer, som med vänliga och uppmuntrande
ord stöttat oss i damkommitt6n under året.
Det betyder kolossalt mycket!
Så småningom börjar planeringen inför
1992. Vi uppskattar verkligen om ni vill

bidraga med åsikter och id6er! Förslagslådan hänger kvar i damrummet och
våra telefonnummer hittar

ni i tävlings-

programmet.

På återseende!

Christina Wikström
Ordför i DK

Supporlerklubb

p.g.a.

miserabelt väder avbrutna finaltävlingen,
hade på nytt fastställts tilllördagen den 28
september. De 70-ta1et anmälda hade kanske, med viss oro för vädrets nyckfullhet,
farhågor om ännu en blöt final.
Men tävlingsdagens morgon började
med strålande höstsol och svag vind. Att
det påverkade humöret på spelarna positivt redan från början behöver väl knappast nämnas. Sådana förutsättningar gör
dagen och arbetet trivsamt och lätt, också
för tävlingsledaren.

Redan

inteckningar.

spännande

första bollen anslog Ewa

Boltenstern en inspirerad ton. Ewa tog en
klar ledning både i antalet poäng (40), och

"Närmast Hål" på I6:e (I44 cm). Naturligtvis var Ewa glad. Fast säg det glädje
som varar beständigt. Jo, det fina vädret
bestod, men i slutbollarna passerades Ewa
av Lars Fredrixon, med ett slutresultat på

42 podng, samt Leif Bång och Birgitta
Bergsten i "Närmast Hå1", 122 respektive

126 cm. Konkunensen strax under de
första placeringarna var mycket hård.

Vi

Några få spelare var dock inte helt nöjda
med sina för dagen låga poäng, men en
tillbakablick i tidigare års finalresultatlistor
avslöjade faktiskt en stadig förbättring. Så
Ragnar B, med flera: ni spelar upp er för

portermedlem-

varje år!

marna

!

Vid den avslutande prisutdelningen såg
prislistan ut som följer i förkortad form:
1 Lars Fredrixon
42p
2 Ewa Boltenstern
40
3 Mikael Friberg
38
4 Bo Lindberg
31

5
6
1
8
9

för

den

Sven Olofsson

gångna säsongen. Ert stödärtill
stort gagn för våra duktiga juniorer.
Ett nytt Supporter-år pågår redan nu, med
finalspel i april -92, dir plats finns för
ytterligare ett antal nya medlemmar.
Juniorkommittön
Sven Olo.fsson

12 Knut Malmberg

35

Birgitta Bergsten

samt alla Sup-

JI
36
36
35

2

genomfördfinal,

3l

Margareta Ström
Gerd Sandberg
Ir6ne Kruuse af Verchou
Bertil Ekstrand
Sven Persson
10 Hans Fröberg
11 Thore Johansson

"Närmast hål"
1 Leif Bång

tackar deltagarna för en väl

35
35

122 cm
726 cm
13

Ryo Golfreslqurqng - en
verklig ]iilgång för Klubben
:..

Av

de tre år som tjejerna drivit restaurangen, har detta året utan tvekan, varit det
bästa. Det är också det första året som de

drivit restaurangen helt själva. Det är först
och främst på lunchserveringen som de
hämtar sina största intäkter. Genom åren
har det blivit fler och fler icke golfande
lunchgäster, som stressade letat sig ut till
Rya för en god bit mat och lite frisk havsluft. Andra delar som höjer deras omsättning är beställningar, exempelvis luncher
och middagar i samband med f-öretagsgolfEn sfor

blondod vor def, 1o, söger Mia.

Strax efter lunchrusningen den här härliga
oktoberdagen, fick jag äntligen möjlighet
till en pratstund med vår krögarduo Rita &
Mia. Dessa hårt arbetande unga damer har
allt annat än tid till att under dagen sitta
ned och prata. Det är väldigt mycket att stå
i, om man bara är totalt fyra stycken, som
skall sköta allt från potatisskalning och
städning till matlagning och servering.

Just denna underbara "indiansummerday", var det sådan rush att dagens rätt tog
slut strax innan 12.3O-slaget. "Oktober
som vi trodde skulle bli en månad då vi
hade tid att varva ner-". sa Mia & Rita
nästan samtidigt.
Tillsammans med Mikael och Carina
samt under vissa perioder ytterligare några
anställda, driver krögarna Mia Winnerstam

och Rita Tollesson verksamheten. Eftersom det inte är fråga om några rätter på
menyn där man utgår från något annat än
riktiga råvaror, arbetas det från tidiga
morgonen till sena natten. Under augusti
har Rita och Mia räknat ut att de arbetat
326 timmar. . . . vardera!!!

affangemang. Aven privata fester och beställningar där servicen kan omfatta såväl
tillagning av mat som servering.

:

kunna erbjuda
sina gäster att

]+

njuta av deras
goda mat från

Anders Ekblom

:_

idan och
samtidigt få en själslig upplevelse i form
av ett vackert Oresund.
sj ös

- En annan förbättring de hoppas på är

i restaurangen. Stolarna och borden har gjort sitt, förutom att
de Zir väldigt klumpiga och tar stor plats.
När denna artikel nu publiceras harrestauran-sell slagit igen för säsongen. En säsong
ett nytt möblemang

som Mia & Rita är mycket nöjda med.
Deras försök med att låta oss gäster betala

i

Det dessa tvåkrögar-damer är mest glada
över är den ökade tillströmningen av medlemmar. Flera än på länge har i år gästat
vår klubbs fina tillgång, restaurangen. Att
vår restaurang är en väldig tillgång kan

förvä-e och få konsumera för 20o/o mer,
blev rnycket positivt bemött. Dels har vi
gäster fått lite extra rabatt samtidigt som
restaurangen fått ett välbehövligt lik-

inte nog påpekas. Restaurangen är en verklig nödvändighet för att klubben skall kunna
ha en klubb-anda.

Denna konstruktion är något som säkert

Rya-veckan var också ett årets 91ädjeämne som flickorna gärna talade om. De
gav mycket beröm till en välorganiserad
vecka med trevliga affangemang. En fortsättning nästa år, hoppas både restaurangen
och redaktionen på. Vår krögarduo tycker

att samarbetet med klubben även i övriga
delar fungerar bra. En punkt, där de skulle
vilia ha förbättringar, är bl.a. ventilationen, som de anser är undermålig.

Till klubben har de inkommit med några
önskemål inför nästa års säsong.
- En ny uteservering är ett av dem. Nu när
4:ans tee är tramflyttad, skulle de vilja

viditets-tillskott

i

början av

säsongen.

återkommer nästa år.

"Kiosken" vid åttans tee, som fungerat
bra i år. har inte funnits med i Rita & Mia:s

utbud. Den har drivits helt utanför
restaurangens re-ui. av Carol Grant. Nu när
l99l års säson-e siun-eer på sista versen
och trots att vinter_qolfen väntar på oss, så
längtar väl de flesta av oss på att våren
snart skall vara här' igen.

Kring påsktid. i slutet av mars, slår
restaurangen upp portarna igen. Då kan vi
återigen träffas för en macka, ö1, Ramlösa
eller nå-son kr,rl inarisk läckerhet hos Mia &
Rita. Har vinterns vila gjort svingen lite
stel, -qlömmer vi det snabbt, då vi möts av
restztlran-qpersonalens glada och varma
leenden.

Mio Winnerslom öngor på!

För årets säsong ber redaktionen att få

fiarnfora ett hjärtligt tack till Rita & Mia
med personal samt önska dem lycka till
säsongen 1992.
Anders A Ekblont
Mio fixor

t4

örfsoppon!

Foto: Eli'g Nil'g'cott

lngo suro miner hör infe:
representetivt för Ryo golfresfourong.

Mio och Mikael

Mikoel hor

Carole Gront - olltid glod och serviceinriklod
kioskinnehovorinna vid 8:ons tee med hungrig
kund.

Mio Winnersfom och Mikoel Tollesson;
tuå glodo nunor

i

köket.

r5

o

Arsrqppor] 199 I från Ryas
OB-kommin6
$kåneserien för OB
Rya har haft två Veteranla_s.två Oldboyslag och ett lag Yngre Oldbol's med i ordi-

narie seriespelet.
Vidare har en n1' kate-eoti, J5 år och
Aldre Veteraner. spelat på försök i en
särskild division. R1'a har haft med ett lag
och de andra Aldre Veteranernas lag kom
från Flomm en. Lj un_uhusen, B arsebäck och

Söderåsen.La_stär'lin_qarna spelas som
slagtävling utan handicap, dvs endast

spelarnas bruttoresultat räknas i lagtävlingarna. Varle lag får ställa upp med 6
spelare, av vilka de 4 bästas bruttoscorer
räknas in i la-gets resultat. Det lag som

ställer upp med färre an

4

spelare i

spelomgån-een får 0 poäng, oavsett hur bra
deltagarna än har spelat.

För att uppmuntra de individuella
spelarna delas det ut ett scratchpris för
bästa bruttoscoren samt ytterligare 5
nettopriser, där handicapen räknas in.
Over 200 slagspelsronder har våra spelare avverkat på 30 andra golfbanor i Skåne

och 6 ronder på Rya när vi

hade

hemmamatcher. Vi hoppas att lagledarna
och deltagarna skärper sig inför 1992.Ett

allmänt önskemål om grupplektioner på
våren för Jimmy Grant vill vi gärna realisera. så att

vi kommer bättre förberedda

nästa år. Vi har anmält max. antal lag inför

1992, två lag i varje kategori och ett lag
Aldre Veteraner.
Slutresultatet av 1991 års seriespel blev

följande:
Veteranernas förstalag, som spelade i

VET Div 1 blev 6:a och flyttas ned till
Div 2.
Veteranernas andralag blev sist i VET
3 V men får stanna kvar i Div 3.
Oldboys förstalag, som spelade i OB
Div 1, var framgångsrikast och belade en

Div

tredjeplats som gav bronsplakett. Laget
får givetvis spela i ettan nästa år också.
Oldboys andralag blev femma i OB Div
3V och spelar i samma division nästa år.
Yngre Oldboys missade plaketterna denna
gången och kom på fjärde plats i YOB Div

1 men spelar

i

ettan nästa år med vårt

förstalag.

Hoppas

vi kan mönstra ett nytt

starkt

andra YOB-lag 1992.
Till lagledare och spelare ett stort tack
för ert bidrag till att vi alla får glädje av att
få spela på andra banor än hemmabanan
och för den fina form av friskvård som

golfen är.

Ladies & Genllemen
Vid sidan om Skåneserien har tävlingar
för äldre golfare på Rya omhuldats särskilt

genom Lillan Abramsons fredagstävlingar
för Ladies & Gentlemen.

Denna behjärtan svärda verksamhet har

pågått redan flera år och har blivit en
institution för äldre Ryagolfare inte bara
för själva tävlingsdelen, som varieras med
olika tävlingsformer, utan också den sociala gemenskap och klubbanda, som Lillan sätter en personli-e färg på. Hennes

uppfinningsrikedom med olika kringarrangemang, överraskande priser och utykter till andra golfbanor hoppas vi håller

fl

l

slg.

Tävlingarna hålles i stort sett varje spelbar fredag hela året igenom. Klubben och
särskilt vi äldre golfare av båda könen är
Lillan ett stort tack skyldiga.

Rya Tegelugn den 30 augusli
var en ny tävling för klubbens Oldgirls och
Oldboys. Den har redan omnämnts i förra

numret av Drivern och refereras därför
inte vidare här. Om Du ej var med i år, gör
det nästa år!

Ambassador Cup - en Rikstävling för golfare över 50 år
Denna, av Svenska Golfförbundet sanktionerade tävling, hörsammades av ca 160
klubbar.

Kvalifikationstävlingen på Rya spela-

juli i fyra klasser:
Damer klass A hcp 0-25 och B 26-36
Herrar klass A hcp 0-18 och B 19-36.
Maret Remmelgas vann Damernas Aklass med 41 poäng
Inga-Maja Andersson vann Damernas
B-klass med 38 poäng
Ake Johansson vann Henamas A-klass
med 42 poäng
Bertil Persson vann Herarnas B-klass
med 35 poäng
Sammanlagt hade Rya alltså speihcp 80
med 156 poäng
Skulle detta räcka till en finalplats bland
de 10 bästa klubbarna i Sverige?
Vi hörde inte något från SGF på länge och
trodde att det var väl andra som var bättre
des söndagen den 28

omlands. Budet

gick då ttll 2:an

Bengt Sievers.
Denne var för-

Folke Möller

OB-kommitl6n

hindrad att ställa
upp, varför budet fick gå till 3:an Lennart
Svensson. Uner tiden hade emellertid Åke
signalerat att han visst skulle vara med i
Stockholm och tänkte spela den 3 och 4
oktober på Drottningholm. Då såväl Maret
som Inga-Maja och Bertil tackat ja och
planerade samåkning kom Rya att repre-

senteras

av de fyra klassvinnarna

i

kvalificeringen.

Hur det gick?
Vi låter Bertil Persson själv berätta:
"Resan upp gick på 6 timmar. Vi kom fram
sent, så något provspel på banan var det
inte tal om, utan vi bara installerade oss på

Bromma Flyghotell.

Vädret var fint och Drottningholmsbanan såg inbjudande ut första tävlingsdagen, och jag gick själv på 36 poäng. Ake
kompletterade bra så våra bästbollpoäng
blev 39. Flickorna malde på bra och samlade ihop 31 poäng, vilket gav sammanlagt
70 poäng. Efter första dagens spel låg tre
klubbar lika på 70 poäng. Dessa var Botkyrka, Falköping och Rya. Det var för bra
för att vara sant. Skulle det hålla? Så kom
andra finaldagen. Den blev dramatisk!
Flickorna mötte starkt motstånd och låg
under med 5 poäng när ronden var slut.
Falköpingsdamema hade34 mot Ryas 29
poäng. Detta rapporterades till hemama
när Rya låg 5 poäng fore Falköping och
Bertil ställdes inför uppgiften att på 18
green ha en ca meterlång putt för en extra
poäng och därmedkunna avgöra matchen.
Det pirrade i maggropen, sade Bertil, men
jag satte den i hål, och i det ögonblicket
kände vi oss som Svenska Seniormästare
7991."
Vandringspriset, en gigantisk silverpj äs

överräcktes

till

laget, som också får sitt

namn ingraverat på en bricka att fästa vid

silverbucklan. Varje lagmedlem fick en
replik av priset för egen del. Ambassador

då.

Cup-trof6n kommer givetvis att visas upp

Men en vacker dag kom ett telefonsamtal från Stockholm, som berättade att vi

för klubbens medlemmar på instundande
årsmöte, då ni också får tillfälle att hylla

var med bland finalisterna, som skulle

vårt framgångsrika oldgirls- och oldboyslag.

göra upp den 3 och 4 oktober 199I.
Ett bekräftande papper visade att det var
fyra andra klubbar, som hade samma 156
poäng som vi,men vi kom med tack vare
handicapmetoden.
Så gällde det nu att kontakta de lyckliga
klassegrarna. Det var ej Iatt aIt få tag på
Ake Johansson, som enligt uppgift var ut-

Folke Mtiller

11
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- Året då Ryo fick

t8 hål

"Sidovattenhinder, enligt def. l4 för hela
banan Oresund", stod på Rya Golfklubbs
scorekort, som var färdigtryckt till invigningen av vår 18-hålsbana,l95J.
Men, det var, som alla förstår, långt
innan våra fantastiska politiker kom på
den tokiga id6en att belägga den fina
naturstigen med asfalt. Detharhänt mycket
på detta tredje hål genom åren. Då inte
minst när spelama slicade sina bollar ner
på stranden. Det slaget döpte snabbt Nisse
Hoff till Bellevue-skruv, med tanke påvad
som finns i den riktningen på andra sidan
sundet.

Vår

pompa och ståt.Själva invigningsslaget

av de starkaste

fönättades av borgmästaren och Rya-medlemmen, Lars-Gunnar Ohlsson, och det
blev också TV-filmat. Något ganska ovanligt på den tiden, detta att massmedia ägnade sig åt något så exklusivt som golf.

minnen från den

Det var framförallt golfentusiasten på
Sveriges Radio, T G Wikbom, som lyckaes
få med snuttar om golf både i radio och
TV.
B

anarkitekten Ralfer Sundblom svarade

för utbyggnaden och anläggandet av de
nya hålen.De fem första hålen är nästan
helt oförändrade. Nuvarande sjunde var

middagen har
undertecknad

från veteranen

Lennorf Andersson
HE

TheodorAncarcronas tacktal och kämfulla
framtidsförhoppningar till den kommande
generatonen.
Sedan invigningstävlades det under fyra
dagar, därRya-profiler som Olle Wattborg,
K A Bunke, Jan Stenport, Nisse Knutsson,

Maj Guggenheimer, Anders Amilon, Ma-

rianne Gripwall,
Bergengren, Jan

Ulf

Olsson, Margit

Erik Hedbrandh,

Bo

Lindstrand, brö-

tidigare

medlem och DM-

derna Stig och

vinnare, Jonas Fri-

Lennart Svensson

berg, hade slicat
sin boll ända ner i

urerade

med flera fig-

ifrån träffade han

en av landets po-

puläraste banor

centimetern från
hålet. Vid ett an-

och redan året ef-

ter rnvlgnlngen

nat tillfälle skulle

hade SGF förlagt

Göran Guggen-

både en

heimerförsöka sig

JSM hit. Etthisto-

risktSvensktMäs-

terskap spelades

och börjat back-

här 1959. Rya var

svingen kom en
våg och tog med

under många år
den "mesta Mästerskapsbanan" i

sig bollen några
decimeter. Vilket
härligt luft- eller
skall vi säga vattDet försto riktigo klubbhuset.
enslag, det blev.
Ett av den tidens
ett mycket bra fem-par-hål på drygt 460
mandomsprov var att driva över fortet,
meter. Sedan tog den nya avdelningen vid,
som i och för sig inte var så märkvärdigt.
där åttonde spelas som i dag. Därefter
Men vi blev en aning häpna, när vi fick se

som var på besök i Sverige och bland annat
tränade vår första SM-vinnare Marianne

Gripwall.
Detta fina seaside-hål har fått mycket
beröm genom åren, inte minst då den
trefaldige British Open-vinnaren Bobby
Locke besökte vår bana. "Ett av de bästa
golfhålen utanför de brittiskaöarna", tyckte
han.

Invigningen av de 18 hålen var förlagd
till Kristi Himmelsfärdsdag 1951, som de
knappa 250 medlemmarna firade med

dam-

landskamp och

påattgöraombravaden, men när
han tagit sin stans

Det skulle visa sig vara en engelsk pro,

prislis-

Ryablev snabbt

pinnen och bollen
stannade endast

en spelare "driva green" på detta relativt
långa fyr-par-hå1.

i

toma.

vattenbrynet. Där-

landet. . .
Lennart
Andersson

HE

följde ett av landets bästapar-fyra-hål längs
bäcken, dogleg höger, på 390 meter. Efter
sockertoppshålet (par-tre) vände banan, så
man spelade nuvarande 10:e och sedan

till ett av
banans äldsta, det 16:e. De båda sista hade
nionde innan man gick över

Vödrets mdkter
"?cotdera! Det uan uzadza an+n fuV

'eol"
"^4iroia/eto" Oä/.aoaa, e/ren

al,

helt annan sträckning.Nåja, banan blev

Tata

högtidligen invigd, med bland annat prominenta gäster som Danska Golfunionens
president, Mogens Brefeldt och Gunnar

äa 4/a4ä fuaataalajzz d4r..o/ 4o4'4dz

Edstrand, som representerade Svenska och
Skånska Golfförbundet.

kä/'t

pi

äcnnazaao 7:e lee. Ou<n ucig<a
äid 64zZ dzzta äåla

S:az. ö

/at ttd//q'&zn!!

ta

uaa.dzZah.

Den här festliga dagen avslutades på
Parapeten, där v år ordförande Allan Börj esson jämte fru Annie presiderade med sed-

vanlig bravur och oöverträffat gemyt. Ett

I9
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I

är nästan slut.

Det är dags att

summera.

t"
I

l"

i

skall studera och arbeta i USA under 1992.
så vi hoppas att några av våra yngre spelare

att ta vara på de
erfarenheter som
nåtts under året.

Juniorlaget som bestod av Michaela

skall kunna ta deras platser. De som i

Friberg, Cecilia Bengtsson, Caroline
Boltenstern, Patrik Bäckbom, Mats

första hand kan komma i fråga är Fredrica
Schlasberg, Andreas Samuelsson och Olof

Vidare tittade

Kinberg, Johan Lindberg, Christian Lindblad. Dick Palmer och Marcus Sternheden
blev 2:a i div II av juniorserien. Det innebär att vi tillsammans med Vasatorps GK,
som vann serien. finns med i div I nästa
säsong. I singelspelet håller vi div I klass,
men i foursome-spelt når vi inte upp till

Samuelsson.

kom medönske-

Tävlingen om Marianne Berggrens
Vandringspris har spelats på nytt i år.
Endast flickor får deltaga och i år vann

mål inför

Lotti Andersson på fina 67 slag netto.

I JDM blev Michaela Friberg 4:a i flick-

samma fina standard. Foursome är något
som vi inför nästa säsong måste träna.

klassen. Tävlingen spelades på Kristianstads GK i Ahus.
Den 2 oktober samlades juniorerna i

Dick och Christina blir överåriga för
spel i juniorserien nästa säsong. Cecilia

satsningsgrupperna med juniorlaget på
golfklubben för att summera 1991 och för

Hole

'Våra juniorer kommer genom ett samar-

HIO-kort. Om Du köpr ett HIO-kort av
våra juniorer, så hjälper Du oss att finansiera vår juniorverksamhe t. HlO-kortet
kostar 300:- och gäller ett helt år. Om Du
under detta år gör HIO så erhåller Du en
resa till HAWAII. Octopus svararförkostnaderna för ett finalspel på Hawaii under

framåt.

nästa
säsong. Mer trä-

Kenth Sternheden

ning, träningslä-

ger och hjälp
med tävlingsplanering var några av de
önskemål man hade.

Stora hcp-sänkningar har skett under
den gångna säsongen, vilket tyder på att
träning och uppläggning har varit rätt.
Kenth Sternheden

- Minst I

in One-kort

bete med Octopus Business Center att sälja

man

markör samt intendenten/

tävlingsledaren på den klubb man gjort
HIO skall signera scorekortet och sedan

vecka 6 varje år, vilket innebär resa, logi,
greenfee samt vissa måltider.
På följande sätt kvalificerar Du dig:
- Man gör Hole in One, enligt svenska
Golfförbundets definition vad som är en

HIO, underkortets giltighetstid. Man skall
vara minst 2 i bollen och det gäller både
tävlingar och sällskapsrundor över hela
världen.

skicka in det till Octopus Business Center,

Gjuterigatan 19, 652 21 Karlstad.
- Banans SSS skall vara minst 68.
- Man måste minst göra en normal 9hålsrunda.
Tag kontakt med vårt kansli eller några

av våra juniorer, så hjälper de Dig.
Informationsfolder finns på kansliet.
Kenth Sternheden

Medlerrts- och Utbildningskommittån
Tieier - Iodies
Varför är ni

så

tillbakadragna och låter er

hunsas av oss män, åtminstone på
golfbanan? Varför tar ni inte tillvara era
möjligheter att framföra era synpunkter?
Vad jag åsyftar är kvinnlig verksamhet
bl.a. iklubbens styrelse och olikakommitt6er. Slå upp sidor 2 och 3 i matrikeln så
förstår du vad jag menar.
Styrelse, suppleanter och revisorer re-

presenterar 25 personer. Endast en

KVINNA och hon är i egenskap av

damkommitt6ns ordförande av hävd styrelsemedlem.
10 kommittder varav en är damkommittd
och denna styrs av 7 tjejer. Ovriga 9 kommitt6er har 48 ledamöter varav 6 är kvinnor.
Jag vet att ni tjejer kan och vet väldigt
mycket och ni behövs som stimulans och
komplettering. Ni ser ofta saker och ting
på ett annat sätt än vad vi män gör. Inte
minst inom vår sport, golfen. En golfbana
har en gul och en röd tee och det gör att det

delvis är två olika banor och det måste
man beakta och ta hänsyn till. Jag har
spelat från röd tee en gång för skoj skull
och kunde konstatera skillnaden. Prova
själv, det är en upplevelse. Ni damerkan ju
spela frångul tee utom över de hål där
vatten kan vara ett för svårt hinder. Lägg
fyra slag till ert HCP så får ni ser hur det är.

Ni män som läser det här, prova från röd
tee. Spela på fyra slag mindre än ert HCP,
det är vad äldre gentlemän får göra då de
spelar från röd tee om de vill.
Ett litet exempel på vad tjejer kan om de

verkligen vill. Det finns en grupp i vår
klubb som bedriver en fin verksamhet

och kommittder.

Vi har

t.ex.
Drivern, som du
just nu håller i din
hand. Den vill vi
absolut ha kvar.

utanför klubbens organisation. Den kallar

Den har fört en
tynande tillvaro

sig Ladies och Gentlemen och dit är alla

det sista året men

välkomna som är över 55 år. Den har
funnits i 5-6 år och kallas skämtsamt för
färdtjänstgolfen. Nu leds den av Lillan
Abramson och Astrid Höckne på det allra
fömämligaste viset. Det ni, där ser ni vad

kvinnor kan. Ryktet säger att man i damkommitt6n har en fin verksamhet och det
säger inte så litet, för jag tror att det är
svårare att tillfredsställa damer än herrar,
åtminstone inom golfen. Ni kvinnor är ofta
väl så kritiska som vi män. Det är kanske
så även med kvirrandet. Ar det inte samma
sak? Nej. Kritik kan vara både + och-, men
den framförs och är därigenom på sitt sätt

alltid positiv. Kvirrandet som inte framförs

till

berörda parter är emellertid skit-

snack bakom ryggen på dem kvirret avser.

Kvirr bör bort från Rya och ni som hör
något sådant be hovsamt personen i fråga
att omvandla dettill konstruktiv kritik. Det
finns så oändligt mycket mer ni damer kan
göra för klubben än att gå med i styrelse

nu är den för-

Weste Eriksson

Ordf. Medl- och Utb.kom.

hoppningsvispånyttfödd. Skall den bli vad vi vill ha den till
måste vi alla hjälpa till lite till kvinns
(mans). Skriv lite och berätta eller framför
synpunkter. Minns ni Buhrspråket? Nog
var det roligt att läsa Ann-Mari Buhrs
artiklar, hon är tyvärr inte längre med i
klubben. Hon måste på något sätt ersättas.
Nu stundar ett årsmöte i november och då

skall styrelseledamöter väljas och sedan

skall 1992 års kommitt6er bekvinnligas
(bemannas). Drivern beräknas utkomma
med ett nummer till i år. Fatta NU pennan
och skriv. Manusstopp till det numret, är
den 15 november.
TJEJER - LADIES visa vad ni kan. Gör
mig glad.

Många hälsningar till er alla från
Weste Eriksson

2t

D
Lör

N-s

dig reglerno på din egen banq 9:e hålet på Ryo, regel 24:2
Din boll

har

l. Leta reda på närmaste punkt där Du fritt

Lättnad gäller stans, sving och boll.

hamnat bakom

kan stå och svinga utan hindrande inverkan av trädet med stödpinne, dock ej när-

DU HAR ALDRIG RATT TILL FRI

stödpinnar= till-

mare hålet. Denna punkt kallas

verkat föremåI.

bollpunkten.

Du får droppa

2. Lyft bollen och droppa den inom

Givetvis behärskar Du alla typer av slag,
så med ett kort järn lyfter Du elegant

ett av träden med

Dig fri

från

1

dennaolägenhet,

klubblängd från bollpunkten, givetvis ej
närmare hålet. Nu är Din stans, sving och

utan plikt, enligt

boll fri frånhindrande påverkan, menknap-

följande:

past Din spellinje.

SPELLINJE.

bollen över träden och lägger den vid
flaggan. Eller. . .
Christina Rodman

Christino Rodmon

9,E

rrÅLrl-

KEGUL Z4"L

C
J

o
A>=hdrPu'NKr

5v lrye
/t

co
3l^d.l 5
eo

\
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Tävlingsresultot

Resespecialisternas eftermiddag
pb greensome

1.

April

Gore Tex Trophy 18h slag A+B 18h pb

Vårpropaganda 18h pb greensome

klass C

1.

2.
3.

Lindberg, Johan
Lindberg, Kalle
Friberg, Mikael
Friberg, Louise

51 p

51p

Norrlöw, Olof
Nonlöw. Mariann

1.
2.
3.

Omegaslaget 36h foresome slag

2.
3.

Omander, Johan BokGK
Magnebranth, Per SöGK
Henriksson, Johan FIGK
Santesson,

145
141

Ulf RonGK

Krantz, Mikael VtpGK
Lundberg, Mikael

72
13

Dine, Christian
Fröberg, Hans
Fröberg, Berty

AT
t46
148

C-klassen
1. Pålsson, Helene
2. Sandberg, Gerd

10

Kockum, Ingrid

66

3.

6l

3.

39
38

Bengtsson, Henrik

B-klasen
1. Fredrixon, Lars

2.
3.

Thunberg, Jonas

Areskoug, Judith

C-klassen
1. Åkesson, Ingemar

2.
3.

Löfkvist, Ulla
Sandberg, Gerd

Volvo cup 2 mannalag Herklass,
Damklass
Herrklass

l.

2.
3.

Lindblad, Christian
Jerlebo,

Ulf

Noren, Tommy
Gullstrand. Lars
Palmer, Dick
Björk, Mats

Damklass

1.

2.
3,

Kruuse af Verchou, Irene
Axelsson, Ingrid
Johansson, Jenny

Henckel, Caroline
Remelgas, Maret
Jönsson, Astrid

18h pb 4-

128

Malmsten, Nicklas
Malmsten, Stefan
Wanfors Hall, Barbro
Persson, Inger

126

Härner,

124

Arne

2.
3.

r44

2.

3.

Olsson, Lars
Olsson, Jan

Jerlebo,

I44
145 1. Vallentin, Lars
l4l 2. Linander, Brita
3. Nestenius, Thomas
j 5 C-klassen
jl
1. Flinck, Görel
j0 2. Lindahl, M
3. Pettersson, Gunny

Generationstävling AWP
1. Kristiansson, Gunilla

2.

B-klassen

66

2.
41 3.
40

Rickard
Johan
Grant, John

Kristiansson,

3.

69

l0
39
38

3l

FUNKAB Flagtävling A, B, C

42

Eriksson. AnnChristi
Härner, Arne

6l
68
69

42
40
38
65

66

67

Fröberg, Berty
Gullstrand, Lars

69
69
69

Ulf

A-klassen
1. Persson,

Sundström. Oscar
Engert, Lars
Nilsson. Helena

1l

Augusti

A-klassen
1. Falkenbäck, Roland
2. Wåhlstedt, Christer

3.

Nestenius, Thomas

Antonssons scramble 4-mannalag
1. Kinberg, Mats
Kristiansson, Lennart
Gullstrand, Kitty
Engert, Kerstin

Rukkaslaget 18h sl klass A+B 18h pb

t43

Lindberg, Anita

69

10

Engert, Hans

klass C

I4I

Persson, Niklas
Engberg, Fredrik
Pedersen, Preben

C-klassen
1. Odemo, Nils
2. Horrocks, Joakim
3. Jakobsson, Sonia

Härner, Patrik

Juni
Icaslaget 36h Klasser A, B, C
A-klassen
]. Frohlund, Per
2. Bengtsson, Cecilia
3. Friberg, Mikael

A-klassen

B-klassen
1. Persson, Lilian

Hindemith, Claes
Åkesson, Ingemar

mannalag
1. Remmelgas, Johan
Sundström, Oscar
Jerlebo, Ulf
Olsson, Per

2.

4l

Tretornslaget l8h sl. klass A+B 18h pb

42

Engström, Elsie

Uni Media Wide Open

1.
2.
3.

42

Magnusson, Monica

1.
2.
3.

Juli

B-klassen

Zinn, Bo

12
12

A-klassen

Levin. Per
Nilsson, Philip LaGK

Alf

Axelsson, Ingrid

Knutsson, Lars

147

t46
t46
t46

Rodman,

t0

Frigoscandiaslaget 36h Klasser A, B, C
Lindberg, Johan

43

Flinck, Björn

Zinn, Olof

RYAVECKAN 7-13 juli

1.
2.
3.

Gunilla

8h

klass C

C-klassen

1.
2.
3.

3.

l2

B-klassen

Moi

1.

A-klassen
1. Lindberg, Johan
2. Henckel, Johan
3. Palme'r, Dick

2.

Kristiansson,

1

Kristiansson, Johan
Lindberg, Bo
Lindberg, Johan
Sandberg, Gerd
Sandberg, Jan

SFL-äkta makar 36h fs pb
1. Tjernström, Orjan LaGK

2.
3.

135

136
136

80

Tjernström, Kid

Hindemith, Stephan

80

Hindemith, Evy
Olehov, Arne G.
Paulsson Olehov, Berith

80

19:e green
19:e ruff

lS:e i hål

B-klassen

1.
2.
40 3.

Linander, Curt
Linander, Brita
Engström, Elsie

20:e green
19:e i hål
19:e green

C-klassen

31 1.
1_ 2.
Jt
3.

Helena
19:e green
Björn
19:e greenbunker
Pålsson, Louise
18:e green
Nilsson,

Lilja.

25

Seplember
I slag Cancerfonden Partävling

Trygg-Hansa Classic A, B, C, D
A-klassen

1.
?-.
3.

Frohlund, Per
Lindberg, Johan

Flinck, Bjöm

B-klassen
1. Sundström, Jim

2.
3.

68

7t
1t

Thunberg, Jonas

10
10

Ekstrand, Bertil

t0

Bertilsson, Ulla
Lundberg, Lars
Hero, Elisabeth

67

70
10

D-klassen

1.
2.
3.

Gullstrand, Lars
Arvidsson, Olof

36

Bång, Ulla

34

35

A-klassen
1. Danielsson, Ingvar RYA
Danielsson, Margit
2. Lunsjö, Axel SåGK
Lunsjö, Sonja

Näslund, Ivan MGK
Westrell, Ingrid

40
38

38

B-klassen

1.

2.
3.

3.

Arnekull, Bengt RYA
Arnekull. Eivor SåGK
Persson. Bo HkGK
Berg, Lillemor TeGK
Aulin, Curt TGK
Aulin, Eva

Dine', Billy
Dine', Christian

44

Åkesson, Ingemar
Akesson, Börje

43

Kristiansson, Johan
Kinberg, Mats

Triangelträff 36h fs sl. 2-mannalag

2.
3.

Rosdahl, Jan
Andersson, Agne

Henckel, Johan
Hindemith, Claes
Svensson, Kaj

1.
2.
3.

Bäckbom, Patrik
Kinberg, Mats
Lindberg, Johan

150
153

156

Klubbmästerskap Yngre Oldboys 36
hål

42 1.
2.
3.

Flinck, Björn
Eliasson, Anders

r63
r64

Lund, Holger

t61

148 Klubbmästerskap Oldgirls

1.
148 2.
3.

152

Svensson, Rune

86
89
91

Klubbmästerskap vet. 18 hål

1.
2.
3.

Seplember

18 hål

Engström, Elsie
Remmelgas, Maret
Frohlund, Anne
Karlsson, Lennart
Bowall, Arne
Miiller. Folke

83

92
92

Klubbmästerskap Herrar I 2 häl

Rya Tegelugn Oldboys, Oldgirls A, B

3.

2.

1.

C-klassen

l.
2.
3.

1.

Klubbmästerskap Juniorer 36 hål

42
42

4l

1.
2.
3.

Nilsson. Mats

288

Sandberg, Jan
Grant, John

299
301

Klubbmästerskap Oldboys 36 hål

1.
2.
3.

Andersson, Curt Ebbe
Engberg, Lennart
Frohlund, Per

t70
r13

t76

Klubbmästerskap Damer 36 hål

1.
2.
3.

Kruuse af Verchou, Irene
Friberg, Michaela
Schlasberg,Liselotte

PRESSTOPP
Vinnare
Topprint C.rp*

156

3-hå1 slag

r62
173

David Johansson
*se f.ö. sid

2l

nr

2 l99l

KIubbmäslqre

o

z
LIJ
IJ

o

LL

På bild från vonsfer: Lennort Korlsson, Mots Ni/sson, Potrik Böckbom, Curf Andersson, B1örn Flinck.
På bilden soknos: Elsie Engström, lr6ne Kruuse af Verchou
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Massbrev

BEGRANSAD

Avsändare:
RYA GK

EFTE,RSANDNING

Vid definitiv eftersändning
sänd tillbaka tidningen med nya
adressen här nedan

Stöd

våra sponsorer - sPonsorernq stöder oss!

I

OsKAltsKA

10

J&W

1I

FRIGOSCANDIA

12
13

2
3

4
5
6
7

I

^lt

\/-vo-r-ornnNs AB
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15
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NB

NORDBANKEN

@

M
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JN-REPRO AB
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I
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1

& SCHULTZ
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äsmt
Pultinggreen

Pl 5500
255 90 Helsingborg
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