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"fadder" för att få hjälp med sitt inträde i
golfvärlden går det bra att kontakta Christina Wikström (tel 222141) eller Wesre
Eriksson (te\26 12 30)
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Jim Sundström och Bo Zinn.
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Arne G. Olehov

Juniorkommitt6n ordnar utbildning och
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Tryckning
Pingvinpress Grafiska AB, Råå

Upplaga

Utkommer vecka 18. 1992

Mqnus- och annonsstopp

eller på telefon 26 l2 30.

31 Mars 1992

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

nu senast hade RYA fram-eån-9 med

"SM i 4-mannalag över 50": AM-

BASSADOR CUP f991. Så no-e har vi
rika traditioner att br'_u_ea vidare på under
I avsikt att belika _uolfspelet son sådant
sår,äl som samvaron inom kiubben för
kommande _senerationer så borde vi satsa
på både bana ocl-r klubbhus. Samt inte
minst vidarer-rtbildnin,s av alla inom klub-

ben velksamma kon-imittder. Det finns
id6er bland klubbens medlemmar hur vi
med lelativt enkla medel och inom ran-ien
för nuvarande "skal" skulle kunna bi'gga
om klubbhuset på ett trivsamt, men inte
slösaktigt och lyxi gt, samvarobefrämj ande

Bankommitt6ns intentioner är vid detta
laget allom bekanta.

och så UT!

högsttraditionsgora.

Kansli/Reception 042-22 0l

så

fråga om snabbframkallning av Grönt Kort

attviharmeden

Telefon:

Och

sivt slussas in

ströms artiklar i
dettanummerav
DRIVERN kan
vi alla enas om,

Pl 5500, 255 92 Helsingborg

gångar som Riksmästare Mor

Och nya medlemmar behöver succesi vår verksamhet på ett
professionellt och för golfetikens utveckling positivt sätt. Det får inte bara vara en

Efter att ha läst
Anderssons och

Adress:

Kruuse af Verschou haft dubbla fram-

sätt.

bl.a. Lennart

RYA GOTFKLUBB

Kalmars under 80-talet och just nu forefaller det som om Kalmar tillsammans med
Vasatorp kommer att toppa åtminstone
början av 90-talet. Och vi ska inte _slömma
alla de framgångar RYA haft på spinnsidan! SGF's Elitmärkeutdelades redan 1 953
till Annie Börjesson, stil1 -eoin_e strong!
Marianne Bergengren förärades därefter
1961 samma hedersbetygelse och 1978
var det så dags igen via Viveca Hoff.

resten ar, 90-talet.

Har nå-eon önskemål och/eller svnpunkter'
som berör r,år _solfl(lubb är Weste Eriksson tacksan-r för ett samtal antrnsen på Ry a

Nösfo nummer

der 7O-talet överträffades sedermera av

I "modern tid" har töserna Irene & Eva

övrigt

1200 ex.

och långa.

Landskronas un_udomsverksamhet un-

DR'YERN
utkommer med 4 nr per år.
Redaktör &
Redoktionella ärenden

siktig planering och framförhållnin-s. Anbli alltför djupa

nars riskerar vågdalama att

dagens golfinflationistiska samhälle
ska vi vara stolta över vår klubb. Samt bör
vi vara beredda på att satsa av oss själva för
att det traditionella ska bestå. Att satsning
innebär emellertid krav på resurser, såväl
humana som finansiella. Man kan i längden aldrig komma långt med hjälp av snålskjuts endast!
Beakta vilka golfspelare vår vackra golf-

bana fostrat genom åren. Lennart radar
upp ett antal namn urvårjuniorverksamhet,
som bidragit till att RYA namnet förts ur i

storagolfkretsar...
Vår sentida juniorverksamhet har kanske inte varit lika framgångsrik men all
idrottslig verksamhet går i vågor. Generation s skiften och kontinuitet kräver lång-

Golfen innebär som helhet så mycket,
mycket mera och detta måste vi låta våra
nya medlemmar få en insikt i! RYA bör i
egenskap av en av våra mera traditionsrika
golfklubbar i landet vara med och styra
utvecklingen. Inte bara passivt följa den.
Och det kostar insatser!
Tag upp den handske som Anders Eng-

ström nu kastat ut. Kom in med DINA
synpunkter på vad DU anser att klubben
ska satsa DIN medlemsavgiftpå. Hur skulle
DU önska att klubben investerar DITT
bidrag?
Redaktörn

aa

ORDFORANDEN hcr ordetl
Tack

för l99l

Aven om årets golfsäsong startade trögt,
genom den kalla våren, så har mycket golf
spelats under året. En fulltecknad golfvecka

visar att det finns ett stort intresse för
tär'lin_sar i trivsamma former. RM mor och

dotter och Ambassadör cup gick till Rya
genom mycket fina spelarinsatser. Vi
bockar och gratulerar. Resultaten från de
olika seriespelen är också mycket bra.
Att det mesta fungerat så väl inom klubben beror naturligtvis på fina insatser från

till kanslipersonal. En grupp

banarbetare

som vi inte får glömma, är alla de som
frivilligt och oavlönat ställer upp i våra
kommitt6er. Tack vare deras insats kan vi
hålla igång en mycket storverksamhet och

inte minst en omfattande tävlingsi
och runt klubbhuset tack vare vår
verksamhet. Snyggt och trevligt har vi
klubbvärdinna.

Hur stor skulle inte medlemsavgiften

bli om vi skulle betala för allt frivilligt
arbete. Så stort tack till alla Er från oss
medlemmar.
1992ar det vår tur attha Ramlösa Open.

Vi kan inte belastaväraordinarie kommittder med denna stortävling utan här krävs

en helt separat organisation. Spelare och
sponsorer har efter varje tävling uttryckt
sin förtjusning över vår bana och vårt sätt
att sköta en så stor tourtävling. Givetvis
ska vi inte göra dem besvikna, utan visa
upp vårt kunnande. För att få ett fint flyt i

organrsatlonen

krävs

många

goda krafter och
jag serframemot
en lång rad av
medlemmar som

omgående an-

mäler sitt intresse till vår in-

Alf

Rodmon

Ordföronde

tendent Bengt A.
Jag önskar också lycka och framgång

för alla vintergolfare, och vi andra som
väntar tills det blir vår och varmt och vilar
oss i form, hoppas att Ni inte får en alltför
frostig och snörik vinter.

Med önskan om ett gott golfår 1992.

Alf Rodman

Vi hölsqr vårq under 199 I nytillkomnq
medlemmdr välkomnq till Ryo GK
Ahlström, Malin

Härner, Camilla

Roxenstein, Lvzette

Bygatan 18, 255 91 Helsingborg
Andersen, Eva
Box 646, 25106 Helsingborg
Bengtsson, Christer
Ljungdahlsgatan 20 253 67 Helsingborg
Boreson, Birger
Halalid 1A,252 33 Helsingborg
Engert, Hans
Spårögatan 49,251 32 Rydebäck
Enström, Helena

Gasverksg atan 328, 252 44 Helsingbor_e
Ryttmästaregatan 5A,254 53 Hbg

3 5 Odåkla
Siewers, Jan
Lokattsvägen 37, 161 31 Bromma

Johnsson, Jörgen
Tjärögatan 108,251 32 Rydebäck

Grubbagaran 10B, 254 44 Helsingbor_e

Jacobsson, Birgitta

Stjernfeldt, Eva

N. Långvinkelsgatan 4,252 20 Hbg

Tjärögatan J 1,251 33 Rydebäck

Ljungberg, Ursula

Thorefeldt, Ann-Marie

Högastensgatan 8, 252 32 Hbg

Stenhuggarev 8, 254 84 Helsingborg

Malmqvist, Anita

Thorefeldt, Susanne
Stenhuggarevägen 8,254 84 Hbg
Thunberg, Jonas
ulvögaran 43,251 31 Rydebäck

Stenbacken 3 B. 416 72 Göteborg

'ljärögatan 100, 253 1 2 Helsingborg

Malmqvist, Jenny

Möller,ån-ss-satan 4, 25 4 35 Helsingbor-e

Tjärögatan 100, 253 72 Helsingborg
Nielsen, Måns

Frösö,eatan

7

4, 251 30 Rydebäck

Sofiagatan 54 H, 416 12 Göteborg

Hassler, Anton

Nilsson, Malin

Stensögatan 46,251 32 Rydebäck
Hedberg, Lizzie
Västergårdsgatan 5l ,256 64 Helsingborg
Hedberg, Rune
Västergårdsgatan 57 ,256 54 Helsingborg

S:a Stenbocksgatan 83,252 47 Hbg
Persson, Anna
F'ärjemansgatan 22, 254 40 Helsingborg

Rosin, Pia
Stagneliusgatan

l,

254 39 Helsingborg

Konsliet informerdr
Adressändringar.
Glöm inte meddela kansliet om Du byter
adress. Vid utsändning av Drivern nr 3
kom ca 25 st tillbaka p.g.a. felaktig adress.

Dubbelt medlemskop.
Ar Du medlem i två eller flera _eolfklubbar
måste Du meddela vilken som är Din
hemmakiubb. Hemmaklubb har betydelse
i två avseenden - vilken klubb en spelare
representerar i tävlingar och vilken klubb
som ansvarar för spelarens handicap.

Sjöholm, Mikael

Ljung, Christian

Eriksson, Göran L.

Gårtner, Peter

Vårvinds-e atan 20, 260

En spelare får under en säsong bara representera en klubb. Detta har främst betydelse för elitspelare, men berör alla spelare
som spelar tävlingar på främmande banor.
Endast hemmaklubben äger rätt att skriva
ut hcp-kort och endast hemmaklubben äger
rätt att rapportera medlemmen till Svensk
Golfs prenumerationsregister.

Dags olt lämnq in

hcp-korten.
Tänk på att alla Gröna kort och hcp-kort

Vallentin, Charlotta
Styrsögatan 1,25J 30 Rydebäck
Wennerström, Maud
Torngatan 4,252 34 Helsingborg
Westerlund, Andreas
Orebrogatan 28, 252 50 Helsingborg
Odman, Jonas
Vejbyslätt 295 . 260 83 Ve.jbystrand

skall lämnas in för revidering före årets
slut. De måste utbytas mot nya även om
ingen förändrin-e skett. Sänder Du inte in
Ditt hcp-kort måste vi anta att Du även är
medlem i någon annanklubb ochhardenna
som hemmaklubb. Man får endast ha ett
hcp-kort och Du får alltså inget från oss.

Med vänlig hdlsning
Bengt Arnekull

Intendent
PS.

Klubbens postnummer är numera 255 92
DS

BAMKFUELLT

För den som undrar över bqnan och bonarbetqrnq!

Med tanke på
väder och vind
har det varit ett
bra år för banan.
Greenernas

standardharför-

bättrats sedan
1990, tack vare
50 cm tjäle under februari månad. Våra gamla

fina matjords-

Rolond Andersson
Greenkeeper

-

greener packas samman av tramp och ma-

skiner, vilket får till följd att vattnet sjunker undan långsamt och syrecirkulationen
minskar. Näringen, som tillförs _sreenen.
stannar i ytskiktet. Gräsplantan kan l-rämta
all sin "mat" i de översta 5-7 cm av _greenen.
vilket ger ett grunt rotsystem. Det ,urunda
rotsystemet _eör att plantan inte l'rar nagon
störe reserv att utnyttja. när den stl'essas
av klippnin_sar. spel m.m.
Rotdjupet kan ökas med djup luftnin_s av
_sreenen. En sådan åt_särd är en t),p av

konstgjold andning och har

in_qen bestående effekt. En djLrp tjäle undet vintem _sör

underverk på jordgreener. Den uppluckrin-e av jorden som blir efter tjäle eller'
luftnin_e tbrsvinner dock _ear-iska folt på

"trampet" på
-erund av det ständi_sa
greenerrra. För varje år utan kall r-inter

blir

jorden alltmer kompakt.

Mer om greener i nästa nummer.
Rolond Attclerssort
Greertkeeper
Från vönster: nyo putfing-green, nyo 8:on,
green 5, green l6
l. Putting-green: Sådd i noi/iuni l99l

uppbuggnod enl, USGA-metoden
Nyo 8:on: Sådd i oktober/november
uppbyggd enligt USGA-metoden.
3. Green 5: Ombyggd i barion ov S}tolet
gomlo grösef åferonvöndes. Uppbyggd ov

2

motjord.

4. Green lö: Orörd. Uppbyggnod ov motlord,
lero och "legelslenskross".

Vinlerspel
För att underlätta för alla våra vintergolfare kommer det att finnas flaggor på
r inte t'sreenerna hela vintern, även då ordinarie greener är i spel. Det är viktigt att
ni som \pelar följer regeln.

Spel

fr

gr"ener som är vito qv frost är förbiudet

Det blir da lätt för er att flytta spelet till ordinarie greener då frosten släpper.
som arbetar på banan önskar er trevliga golfrundor på "frostnupen" bana.

God Jul

& Gott Nytt Å,

önskar Roland, Mqls, Ebbe och Dick

Vi

Höstrappor] från tävlingkommitten
Golfsäson_een är för de allra flesta slut.
Förberedelser fbr vintersäsongen pågår för

Vi kan blicka tillbaka på en
omfattande tär'lingssäsong med både elitoch klubbtär,lingar. Intresset för våra
tär iinesaffangemang har varit stort, vilket
fullt

på banan.

gir etvis är-elädjande. F.n. pågårinomkommitt6n en grovplanering av nästa års pro_sram. Redan nu kan vi säga att RYAVECKAN går av stapeln vecka 28. Planera semestern! Vår strävan inför 1992 är
att minska antalet dagar banan är belagd

med startförbud. Detta betyder att vår
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Nuvqrande index

lfit

index

1

t6

11

)

15

13

3

J

1

4

I2

I1

5

18

15

6

l

7

a

golfvecka tillförs mer resurser och kanske
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Ett önskemål från många har varit att återgå

till tidigare

ordning dvs udda index på

första 9 och jämna på sista 9. Detta för att

få

slagen jämnt fördelade. Tävlings-

kommittdn har tagit fram ett förslag, vil-

ket varit på remiss hos elit- och bankommitt6erna. Förslaget föredrogs i styrelsen den 4 november, som beslutade i
enlighet med förslaget, att nya index skall
gälla fr o m nästa säsong.
Underlaget, som vi haft att arbeta med,
är dels den hålstatistik som finns från våra
klubb- och elittävlingar och dels de rekommendationer Golfförbundet ger betr.
hålens längd, precision m.m.

Ttivlingskommittön november I 99 l
Lars En,qert

Bonkommin6n
1992 är det åter dags för Ramlösa Open.
Då gäller det att omvandla vårparkanläggning till en golfbana värdig en tävling på
svenska touren.
Nå_sra medel för att bygga in svårigheter har r i för närvarande inte, enda sättet är
att släppa upp ruffarna och på detta sätt öka

banans sr åri_ehets-erad. Förhoppningsvis
kan vi kanske få en blåsig tävlingsperiod
som 1'tterli_sare ft)rsr,årar vår bana.

Från bankommittdns sida kommer vi
inte att sätta in extra resurser och övertidsarbete inför Ramlösa Open utan detta får
ske via medlemsinsatser i form av bunker-

krattning, städnin_e av tees och tömning av
papperskorgar m.m.

Banan kommer att skötas som inför
vilken tävling som helst. Efter tävlingen
kommer ruffarna att hållas nere och delvis
klippas bort efterhand som resurserna tillåter.

säsong. Vidfrost
spelas på vinter-

Ovningsområden inför 1992
Ovningsgreen vid klubbhus - endast puttnmg
Ovningsgreen vid 18:e - puttning, pitch
och chip övningsgreen gamla 5:an - pitch,
chip och bunkerslag

Område öster range
bollar

a

- inspel med egna

Ovningsgreen vid baracklägret - slopas

Vintergolf l99l /1992
Greenerna hålles öppna t.o.m.

greener. Som
alla säkert har
lagt märke till så
harviklipptupp.
luftat och dressat vrnter_sreens-

områden. Den
vakne har säkert
Olle Pellersson
också la,et märke
till att detta inte
har skett för hål 4, detta hål kommer att
spelas på _eamla 5:an under vintern.

Vagnförbud kommer även denna vinter

jul-

och
nyårshelgen om vädret tillåter. Förutsättningen för detta dr att en radikal förbättring sker vad betraffar lagning av

nedslagsmärken. Vidare kommer hål-

placeringar att sökas så 1ångt utåt
greenkanterna sommöjligt, med andra ord

platser som normalt inte nyttjas under

att tillämpas.

I nästa nummer hoppas jagfä visa skisförbättringar och ombyggnader om
årsmötet så beslutar, samt informera om
mätning av banan, indexändring m.m.
ser på

Vid pennan, ordföranden i bankommittön
Olle Petter,\son

Kqn vi görq Ryo GK till en

ännu bäItre golfklubb?
Kan vi göra Ryo till en ännu
bänre golfklubb?

att Rya inte bara är en

I förra numret av Drivern efterlyste ordföranden en debatt om klubbens framtid. Här

ting speciellt att erbjuda.

kommer ett inlägg som förhoppningsvis
väcker både känslor och debattlustar. Lät
oss börja från början:

Förändring för qtt kunnq
priorilera investeringar

Medan föreningsverksamhet i regel följer stadgar och tämligen klara riktlinjer för
den operativa verksamheten, så brukar det
vara sämre ställt med förhållningsregler
för det som vid en ytlig betraktelse kan
hänföras till "tycke och smak".

För en golfklubbs del kan man säga att
"tycke och smak" har med banans utformning i stort och smått att göra. Likaså hur
klubblokalerna, klubbmärket och scorekortet ser ut. Till detta kan läggas hur
klubbens anställda agerar mot medlemmar och greenfeegäster. Det finns tusen
och en saker av den här typen som aldrig
regleras i klubbens stadgar,men ändå sammantaget utgör klubbens "id6" , alltså det
som gör att man tycker bra eller illa om en
viss klubb.
Jamen, räcker det inte att golfspelet som
sådant är den id6 som klubben samlas

kring?

För överlevnadenpå sikt gäller det alltså

sig av klubben -

golfklubb bland alla

och vad de i

andra, utan att klubben har en id6, någon-

själva verket får
ut av den.

För ett par decennier sedan kunde no-s en

Diskussionen gäller inte bara klubbens
konkurrenskraft, utan också möjligheten
att skapa en ideologi som kan strama upp
klubbens verksamhet och långsiktiga investeringar. Den planerade ombyggnaden
av banan

föll, enligt min uppfattning, bl

a

på att den stora investeringen inte kunde
sättas in i ett störe sammanhang. Var det
verkligen just detta som klubben bäst behövde satsa 7 miljoner på?

Ar det inte

tvckas fantastiskt att vår fina klubb en dag

skulle bli av med sin långa kölista. Jag
sä_ser inte att det kommer att bli så, bara att
risken finns. Slutet på en högkonjunktur
kommer ör'erraskande för de flesta. Mycket
tyder på att problemet är allvarligt:
Utbl'_e_enaden av banor som inte enbart
styrs av behovet. utan av böndernas despe-

rata situation. Sportens relativa mognad i
landet, vi spelar lika ml,cket golf nu per

I dag är läget annorlunda. Andra klubbar, även i Ryas närområde, har komn-rit
ifatt. Så vad är det idag som gör att R1,3
skulle behålla sina medlemmar så m1'cket
bättre än grannklubbarna, om golfboonen

stannar upp och samtidigt en storklubb

Hqr Ryo något som ondra
inte hor?

nämnare för hela klubbens verksamhet?
Tänk om man kunde följa ett givet mönster varje gång man skall förändra banan,

varje gång man diskuterar policies för
anställning av personal osv.

En golfklubb

är

mer än

Det räcker inte längre med

För en gammal Rya-medlem kan det

mästerskapsbana med en välkänd elittävling, Martini Open.

taget, utan sammanhang? Borde man inte
försöka att se på klubbens verksamhet i ett
lån_gsiktigt helhetsperspektiv och kanske
komma fram med någon sorts gemensam

präglas golfen av stora värden utöver själva
tävlingsmomentet. Klubblivet samt de

Dagens golfklubbar håller på att segla in i
en tuff konkunens om golfspelarnas gunst
och sponsoremas pengar. Med storstädema
som undantag, så kommer alla som vill att
kunna bli medlemmar i en golfklubb. Och
många kommer att kunna välja och vraka
mellan klubbarna.

ben var väl etablerad och hade en

växer upp alldeles intill?

siälva golfspelel
I jämförelse med många

vdrd en golfklubb bland
alla ondrq.

Rya-medlem, på frågan om vilken klubb i
området som var "bäst", sträcka på si_e och
säga "Rya" med en viss självklarhet. Klub-

vi på Rya. liksom de
flesta klubbar, löser våra problem ett i
så att

Visst räckte det på trettiotalet när klubben startades. Men det räcker inte längre.

crt+

Anders Engsfröm

Klubbutrymmen som omklädnadsrum.
klubbrum och restaurang är knappast bättre
än hos de flesta klubbar. Den traditionellt
goda kvaliteten och putsen på banan ställer
inte längre klubben i särklass, övri-ea banor

ar pä väg att komma ikapp. Träningsmöjligheterna är vid jämförelse med våra
konkunenter i närheten inte på något sätt
exceptionella. Banan håller inte längle sin
plats som en bland de främsta mäster-

andra idrotter

skönhetsvärden och ekologiska aspekter
som stårpå spel i sambandmedklubbarnas

skapsbanorna.

Om ny utvecklingen delvis tycks

ha

seglat ifrån Rya, har vi då inte något som

fortfarande är unikt?

förvaltning av byggnader och stora

Jo, utan tvekan: Banans natursköna läge

markområden, är kanske väl så viktigt ur
samhällets och många medlemmars synvinkel. Börman inte skapaen policy också
för den verksamhet som ligger vid sidan
av själva golfspelet?

vid Sundet med utsikten från landborgen,
och de omdiskuterade sjöhålen med sin

Vilka golfklubbar klqrar sig i
fromtiden?
Som alltid i en vikande marknad så är det

"debästa" somklarar sig. Klubbar som av

klassiska framtoning. Den är en av regionens äldstabanor ( 1936), och den atmosfär
som ofta präglar en -qammal bana -eör sig
påmind när man första -eån-een spelar här.

Sammanfattningsvis skulle man kunna
säga att R)'a visserli_een är en fin
-eammal
bana. men i ör'ri_et saknar klubben profil.
Och det är just detta ja_e vill åt. Jag tror att

kommer i problem. I vad består då "attraktionskraften" för en golfklubb? Här några

Rya har nå_eot som in_een annan klubb i
närheten har. och ja_s tror att man kan göra
nå-eontin_e mvcket mera av detta. Utnyttjar

förslag:

man de inneboende värden som finns i

1) Banans kvalitet, vilken bl a kan uppde-

banan. så skulle vi kunna bli ännu mera
konkurrenskraftiga under kommande år,

olika anledningar har låg attraktionskraft

las i layout, puts, naturskönhet.

2) Klubbutrymmenas framtoning, kvali-

då det verkli-een kommer att behövas. Samtidi,et som mån-{a medlemmar kanske skulle

capita som de klassiska -eolfnationerna
(som redan har sett sin _eolf-baisse med
tusentals nedlagda banor). För första

tet och ändamålsenlighet.
3) Klubbens inriktning och skötsel, alltså
styrelsens och kommittdernas arbete, vilken är nära förbunden med "stämningen".

gången har försäljningen av nybörjar-set

Denna har

bl a att göra med det som

Hur skulle man kunna förstärka Rya

börjat dala.

majoriteten av medlemmarna förväntar

Golfklubbs id6? Diskussionen som följer

trivas ännu bättre i sin klubb.

Vilka uMecklingsvägdr finns?
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som är medvetet hårddragen för att illustrera möjliga utvecklingsriktningar.
1) "Tävlingsklubben". Krav vid sidan av
banlängd och greener med samma Stimptal, bl a en hängiven medlemskader som
varje år är villig att göra en stor arbetsinsats, utrymme för publik, parkering, stora
klubbhusutrymmen för spelare, funktionärer, media m fl. Ullnabanan när den
byggdes kan räknas hit.
2) "Den sociala klubben". Krav bl a stora
sällskapsutrymmen med avancerad restaurang samt en utåtriktad medlemskader,
stadd vid god kassa och representationsplikter. Kanske kan man räkna Lidingö

till denna typ.
3) "Nybörjarklubben - familjeklubben".
Krav bl a goda träningsmöjligheter för
och Barsebäck

många samtidigt, samt en medlemskader
där en stor andel ar knattarljuniorer. De
flesta nya banor inkl. det tidiga Vasatorp
är exempel på en sådan klubb.
4) "Den traditionsrika klubben". Krav bl a
gammal, klassisk bana, bevarandetav tra-

ditioner inklusive traditionella klubblokaler, samt en, möjligen något äldre,
medlemskader. Tycker att Falsterbo, Hovås
och Viken, hör till denna kategori.

Ryas förutsältningar
Jag menar att Rya inte har förutsättningar

att fördjupa sin profil

i

enlighet med

punktena 1,2 eller 3 ovan. Klubben har
inte utrymme för en riktig stortävling och
medlemmarna ställer inte upp, det visar
Ramlösa Open-utvecklingen. Det är vidare tveksamt om man kan skapa de omfattande klubbutrymmen som krävs under
pkt 2. Och de Ryamedlemmar som passar

in på pkt 3 verkar bli alltmer sällsynta.
Aterstår pkt 4 "den traditionsrika klubben".

Det enklo

ör det sköno. Scorekortel för vörldens

mest kändo

bono, St. Andrews OLd Course i

Skottlond.

Visionen

och greenfeegäster:
Banans detaljutformning bör bygga på
en ekologisk helhetssyn. Trädridåer och
buskage måste bestå av den flora som är
kännetecknande för den strandnära fäladen.
Bunkrar bör vara fyllda med sand som

påminner om den som finns under
grässvålen och på stranden intill. Allt detta
för att förstärka intrycket av att klubben
funnits på platsen under lång tid. Vid modifiering av ban-designen skall banarkitekten ta hänsyn till hur golfbanor byggdes för 50 år sedan.

Banans skötsel

t

ex avseende bevatttill "den naturliga"
seasidebanans karaktär, dvs banan
skall, så långt det är möjligt utan att
ta skada, tillåtas bli torr på somma-

ning skall anpassas

ren.

Teemarkeringar, vägvisning, papperskorgar, reklamskyltar osv måste
få en utformning och placering som

harmonierar med den traditionstyngda framtoningen.

hör ihop med detta: brevpapper, scorekort,
tee-skyltar, skyltar vid infart och klubbhus
mm. Sammantaget bidrar en traditionstyngd utformning av dessa starkt till klubbens framtoning.

Ytterligare en id6 i traditionens spår är
att styrelsemedlemmar och den anställda
personalen bör kunna identifieras när de är
på klubben (särskild kavaj, tröja med klubbmärke) så att medlemmarna vet vem man
kan vända sig till med sina frågor. På så
sätt kan vi få ännu bättre service. Vad
gäller anställningspolicy och val till sty-

relse och kommrttlcr bör följaktligen
servicekänsla vara

ett av de främsta

kriterierna för engagemang.

Om man kan formulera en långsiktig
och logiskt grundad policy för klubben, så
bör man också kunna ge alla medlemmar
denna information. Jag tycker alltså attvar
och en som ansöker om medlemskap på
Rya, ska få klubbens programförklaring i
sin hand.

Av utrymmesskäl måste jag begränsa
exemplen, men det är inte svårt att förstå
att man genom att följa id6n "tradition"
kan finna en given lösning på de flesta
frågor, från utformningen av den minsta
lilla klubbnål till avgörande frågor som

K I ubbhus och andra byggnader exk [u bbutr.vm men interi ön.
anpassas till vad traditionen bjuder.

bandesign och nya byggnader.

Här är t ex Falsterbo Golfklubb ett
föredöme. Overhuvud taget måste

Upp

leriört. och

man ta stor hänsyn till estetiska värden vid utformningen av byggnader
och andra fasta anläggningar.

Klubbmärket har ett starkt symbolvärde och bör förändras. Nuvarande märke, som efterträdde ett gammalt emblem, associerar ej till en
Jomes Broid vor lönge professionel på Wolton Heoth,
en klossisk Londonbono som sefl likodon ut i över
hundro år.

till en klubb med gamla anor.
Med klubbmärket följer alla de ting som
cierar bättre

Så här tycker jag att man skulle kunna ta
vara på Ryas inneboende värden, så att de
blir ännu mera uppenbara för medlemmar

traditionstyngd klubb. Detta gamla
emblem, Ryas ursprungliga märke
med ordet "Rya" i gammal skrivstil
och i guld mot en grön botten, asso-

|ill debafit

Det jag nu sagt handlar alltså om "tycke
och smak" men också om Rya Golfklubbs

möjligheter att stå stark när golf-boomen
klingat av.

Ar detta rcttvag? Skicka ditt inlägg till
"Drivern" antingen du håller med, eller
tycker tvärt emot. Kanske finns det helt
andra sätt att utveckla klubben, så att den
medlemsmajoritetens
ögon!
Anders Engström

blir ännu bättre i

13

AQIUA VITAS

Av rohonRemmeleos

Som klubb i klubbenfinns på Rya en illus-

"I see no reason why thou shouldst

ter samling låghandicappare, som kallar
sig TEAM BAJT.

superfluous to demand the time of day,"
sade Fredrik Engberg, O.B.E.. Och då det
visade sig att kronometem inte ens visade

Ursprunget eller The Inner Circle, står
att finna i komponenter från det RYA-lag,
som l9B0 under auktoritär'coaching av
DRNERN' s nlrtat'ande Redaktör , se grade
i Knatteligon (sid 19, DRIVERN No l,
1980).

Enligt stadgarna gäller för innercirklar
Ulf " Vitas" Jerlebo,FredrikEngberg samt
J

ohan Remm

e Ig a

s

att s lå b olle n me d maxi

-

mal BAJT eller s.k. back-spin.

En fjör'de eker i Knattenavet, Oscar
Sundström, som i Jörbigående
omnämns i nedanstående arti-

rätt tid drog vi en oundviklig

be so

slutsats:

klarinettkometen var nervös.

Ordföranden, ryttmästare Ulf Vitas
Jerlebo, rullade in på sin velociped på
bästa ordförande cum ryttmästaremandr.
"I say, frightfully hot today, chaps," sade
Ulf, ochhängde av sig sintvättäktaTweedkavaj. "Quite," sade Oscar Sundström,
klarinettkomet, och hängde av sig kavajen. "Quite," sade undertecknad hofrätts-

kel, klarade aldrig inträdes( tir
fili g belastnin g ), varför han aldrig åtnjutitfullt medlemskap iTEAM BAJT. Hanfick
ål e de s ens am bi lda C RT S -C

Ovan nämnda
ylletröjor gick i
brunt och grått
och väckte på så

vis ingen upp-

Johon Remmelgos

märksamhet; så
ej heller de diskreta svarta knickersen.
Men då han gled ner i ett par välpolerade
Aristokrat-skor brast menigheten ut i jubel.
Själv varjag iförd enrandig kostym från
Louis Pougnet de Rouen och ett par mycket

var smyckad med en vinröd slips,

som skulle visa sig vara mycket
i samband med
spikskorna i samma färg.

vägvinnande

lub

Efter posering hos hovfoto-

RoyalTop-Spin.

graf Lennart Engberg påbörjade
vi vår pilgrimsfärd. Först bar det
till Helsingcrona Golfklubb där

En gång per år spelas tradi-

rionsenligt TEAM

dyster framtoning.

snabba myggjagare. Den vita
skjortan, delvis dold av västen,

proret

s

Greven kontraderyttmästarens klatschighet
med en stilrent

BAJT

CHAMPS på Helsingborg G.K.
i Viken.

vi skulle hämta

den anrika

Ostmackan, som där funnits till
allmänhetens beskådande under
gångna året. Vi förkunnade vår

Redaktörn

identitet och vårt ärende i
receptionen, och kunde slutligen
ge oss av med trof6n i famnen.
Traditionsenligt slöt vi vid lunchtid upp på ätten Engbergs ägor. I
år hade vi som gästartist bjudit

Ankomsten till Viken inleddes med en sedvanlig sejour i
Gamla Viken för att undvika de

in Oscar Sundström. klarinett-

jublande folkmassorna som vanligen kantar riksväg 111 under
denna dag. Vi besökte Thores
där vi dmnade inmundiga maffiga

komet. Oscar lämnade intet åt
slurnpen och gavs en eloge för

sin mundering och utrustning,
ty han hade till och med anskaffat nya klubbor dagen till ära.
Dockhade han i ett ögonblick av
entusiasm proppat hela sj u klubbor i sin svarta bärbag, varför

bakverk samt rykande Ljungstrandare. Givetvis var det semesterstängt, men med moralen
stärkt av denna abstinens for vi
vidare. Efter att ha gjort en av-

han blev stämplad som en
materialspelare.
Vi synade debutantens klädsel grundligt. Hjässan var prydd
med en rutig keps som matchade
Sten Broman-strumpoma, och
tillsammans gav de det hela en Johon sönker sin putt på Lons Green
mycket stilren och ändamålsenlig ram. Till en början ansåg vi dock att notarie, och hängde av sig kavajen. "Quite",
hanses violettaktiga plus-fours var en aning
sade Greve Fredrik, och drog på sig ytteri djärvaste laget, men de fann sig ändå väl
ligare en ylletröja, "quite."
tillrätta tack vare den konventionella inramningen. Den formella vita skjortan skaVitas hade valt en mer drastisk linje i
pade ett nästan Rembrandtskt ljusdunkel
fråga om kulör, och satsade friskt med att
och lyfte så fram den djupblå skimrande
matcha beige Manchester-knickers med
västen. Västen var pyntad med en blänen blåaktig skjorta. Inslagen av rött och
kande guldlänk, som ledde ner i fickan och
grönt i slipsen tedde sig tämligen omotivemynnade i en antikverad rova.
rade, men fann sin plats då även de

Oscar fingrade på sitt fickur som om
minuter voro pilsner och sekunder snapsar.
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matchande ullstrumporna togs i beaktande.
Huvudbonad saknades.

stickare för att beskåda en ståtlig
mölla markerade vi ett stopp på
Conditori Oresund, och såkunde
det vinröda ekipaget slutligen
rulla ner för Golfbanegränd.
Odyssden var ett faktum.

Hittills hade solen lyst med
sin närvaro, och vinden med sin frånvaro.
Men väl ute vid Vikens vindpinade klitter

blåste nordvästen styvt. Dyningama rullade in den tångtyngda luften. Solen gick i
moln. Vädret var redo.

Vi bytte till stabilitetsfrämjande skor,
till portalen via stengången.

och gled ner

Det blev lite trångt emedan vi där möttes
av en kvartett fiktiva Irländare vid namn
Frtzpatnck, Fitzhugh, Fitzmeah, och

O'Nesizefitzall. "T op o' the morn"',

sade

vi, och vräkte återstoden av vårt apanage

i

därför avsedda vita kuvert. För att känna
oss som hemma bekantade vi oss med
klubbhuset, och drattade i vanlig stil näsomkull på stålmattan framför den öppna
spisen, våra stabilitesfrämjande skodon
till trots. "Raskt vidare mot kottrangen,"
kommenderade ryttmästaren då vi känt
tan

oss som hemma ett tag.

Uppvärmning är vanligtvis ingenting
för gedigna spelare, men eftersom de i år

till

och med hade samlat kottarna i högar

tyckte vi att det var dålig stil att avböja
inbudan. Ett tjugotal kottar smattrade i
träplanket

till ackompanjemang

av ett an-

tal 'jolly good's, och då vi kände formen
anlända gjorde vi ansats mot ettans tee.

"Right ho," sade ordföranden och förklarade partiet öppnat. Han besteg utslagsplatsen, och lade sin Penfold Ace på

kullen av sand han just format med sin
darriga hand. Ordföranden höll stilen och
slog en låg slice. Jag höllstilen och slog en
sJ ice. Greve Fredrik höll stilen och slog
en boll out of bounds. Oscar Sundström,

1åg

klarinetkomet, slog sin Spalding Dot rätt
ut på treans fairway.
Själv spelade jag en gulnad Dunlop 65
nummer sju, med en blå sjua och skriften
Dunlop utförd i skrivmaskinstext. Denna
boil hade med åren biivit så gammal och
spröd att den redan efter tre hål var så illa
åtgången att den ej längre var duglig för
spel. Skalet var borta på sina ställen och
gummisnoddar stack retligt ut ur smilgroparna. Detta gjorde att den flög både åt
höger och vänster. Jag beslöt mig för att
byta till den alltmera gängse Penfolde Acen,

men fann att även den gjorde alldeles

... och t rosk tokt mot nösto hå|.

Men som i alla stortävlingar avgörs
mästerskapet på de sista nio hålen, och på
upploppet var spänningen olidlig. Med
endast fyra hål art gå 1åg Ulf och Fredrik
lika. Ulf sänkte en trettiometers chip på det
sjunde hålet för ett under bogey. Raskt
vidare mot åttans utslag. Även där rullade
Ulf i bollen för ett underbogey, och nu såg
det dystert ut för Fredrik. Endast hanses

klädsel var dystrare. Själv var jag långt
efter. Efter att ha gjort ett under bogey på

även det sista hålet hade

Ulf

slutligen

segern i behåll. Vi avslutade i god kondition efter 18 hål, och tackade för ett trevligt
partl.

Vi drack th6 under värdskap av ordföranden, ryttmästaren, och under prisutdelningen kunde Vitas äntligen släppa
det leende han burit på ända sedan nian.
För att fira segern hällde han upp ett glas
vatten, kallade det snaps, och tömde det i
ett svep.
Aqua Vitas.
Johan Remmelgas

oplanerade kursavvikelser. Det måste
alltså ha varit klubborna det var fel på.
Spelet fortgick i god kondition ända
det femte hålet där Fredrik tvingades
att notera ett över bogey på grund av en
mycket försmädlig stymie. Det var ett
riktigt litet rävaspel för alla avvaktade
de andras misstag. På det åttonde hålet
gavs dock en indikation om slutresulta-

till

tet. Ryttmästaren och Greven fick fin
höjd på sina utslag, som sökte sig till den

finklippta delen; så även klarinettkometen. "Flas," sade den lyckosamma
trion, för de hann inte säga 'flaska' förrän min boll träffat liksom ända in på
klubban., gjort en bråd gir åt höger,

träffat ett träd, och hamnat cirka tjugo
alnar bakom utslagsplatsen. Jag chippade

mig fram på den lilla stigen, och kunde
en förlorad boll senare notera en nia på
detta 'the postage stamp.'
Efter nio hål spelade, ledde Ulf Vitas
Jerlebo pä 43 slag, nio över bogey, tätt
följd av Fredrik, 46, och undertecknad,
47. Oscar Sundström, klarinettkomet och
tillika materialspelare, hade 3l . Där ser
man hur mycket endast en extra klubba
i bagen kan göra.

Johon, vinnore 88, 89 och
90 överlömnor oslmockon lill

9l

-års vinnore, Ulf .
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Trsditions- och frqmgångsrik
Juniorverksqmhet på Ryo GK
"Att handlägga juniorfrågorpå Rya utsågs
Lennart Andersson ". står att läsa i ett
styrelseprotokoll från fgil.Detta var också
till en mera ordnad junior- och
ungdomsverksamhet, som så småningom
skulle bli en av de mest omfattande (och
första) i landet.

början

Tidigare var den yngre generationen
mest

i vägen och det höjdes till och med

röster om att juniorema vann för mycket

priser och att deras tävlingsdeltagande
skulle begränsas.
Nåväl, arbetet kom igång på allvar 1962,
en juniorkommittd bildades. Jag fick också
nådigt tillstånd av styrelsen att inbjuda och
arrangera en störrejuniortävling, men först

efter den ordinarie säsongen, för att inte
störa de äldre medlemmarnas inrutade
mönster.

Den 15 oktober, 1962, avgjordes den
första upplagan och det blev succ6 direkt.
Redan första året ställde klubbar som
Stockholm, Göteborg, Linköping, Halmstad, Köpenhamn, Rungsted, med flera
upp med hela lag. Tävlingen spelades dels

som individuell slagtävling över 36 håI,
men också som en lagtävling för tremannalag.
Segern debutåret

gicktill

det årets JSM-

vinnare Tony Lidholm i kamp med bland
andra etablerade landslagsspelare som bröderna Claes och Johan Jöhncke. Lagtävlingen vanns av Köpenhamn.

Något ovanligt var också att man hade
sponsor till en tävling av det här slaget.
Vår dåvarande medlem Harry Malmqvist

ställde upp med en smått fantastisk
prissamling och bjöd dessutom samtliga
deltagare på frukost och lunch.
Hela femman som startavgiften utgjorde

gick

till

den fortsatta ungdomsverk-

samheten.

Dagen före tävlingen avgjordes också
den första kampen mellan Stockholms och

Ryas juniorer. I det segrande Rya-laget
deltog bland andra Tony Lidholm, Jan
Stewenius och Ulf Råvik ( numera inten-

Nisse Knuts-

son var också

Lennort Andersson HE

pappatill alndets
första " golf-linje ". Det var Sundsgårdens
folkhögskola som nappade på förslaget,
där Nisse blev tränare och Krister Kinell
projektledare. Redan första året blev skolan Europamästare för skollag på Irland.
Laget bestod av: Göran Knutsson, Per
"Nipe" Jönsson och Peder Herrström.

Under en lång följd av år var Ryas
Internationella Juniortävling den stora
generalmönstringen, inte bara i vårt land
utan även för Danmarks bästa juniorspelare.

Den som verkligen satte fart på verksamheten var Nisse Knutsson, som också
gjorde Rya till en mönsterklubb för vårr
uppväxande släkte. 1970 startade "Nisses
Skola", där han samlade ihop juniorerna i
olika grupper från de yngsta knattarna till
de mera avancerade spelarna. Hans träningsläger med en liten tältstad i kanten på
vår nuvarande drivingrange var omåttligt
populära. Ur dessa kullar växte sedermera
flertalet av Ryas bästa spelare upp.

Den främste av dem alla blev Nisses
16-åring gick denne jättetalang till slutspelet i JSM
och 1978 vann blonde Göran den finaste juniortiteln i

Europa, Franska Oppna.

Tack vare detta fick han
förtroendet att
året därpå i en utmaningsav förbundet

match möta världsstjärnorna Howard Clark och
Seve Ballesteros.

Den minnesrika kvällen

på Bokskogens golfbana
inför flera tusen åskådare
satte denne respektlöse junior från Rya sina berömda
motståndare på plats efter
strålande spel ( 69 slag ).

Vilken sensation...

De båda följande åren
blev Göran SM-vinnare.
Göron Knutsson, Stor Grobb 1984, tor torv inför Hons Mors,

coddy.

lar.

dent i Hässleholms G.K. )

egen son Göran. Redan som

personlig

1958-1959 vann

sinabådaSM-tit-

Foto: Kolle Lind

Ryas ende manlige SM-vinnare var då fortfarande junior. Junior var också Marianne Gripwall, då hon åren

1962 : Tony Lidholm svensk j uniormästare.
Silver i JEM (lag)

1963: Ny JSM-vinst för Tony, som också
var tongivande i det svenska lag som för
första gången vann ett JEM. Bengt Jansson ungsomslandslagsman mot Danmark.

1965-1967: Både Bengt Malmqvist och
Hans Weinhöfer var med i ungdomslandslaget.
1969:. Halva ungdomslandslaget bestod

av Rya-spelare. Torbjörn Arvidsson,
Viveca Hoff och Karin Miiller fick förtroendet. Aven Jan Rube (då Mölle) debuterade internationellt i denna kamp.
1970: Rya fick en ny Europamästare för
juniorer, Torbjörn Arvidsson. Torbjörn
hade tidigare under säsongen finalbesegrats

av Olle Dahlgren (då Falkenberg) i JSMfinalen.
197 l: JSM-vinst för Torbj öm. Syster Lotta
debuterar i ungdomslandslaget. Viveca
Hoff gör sitt första junior EM (brons).

1982: Peter Bäckbom spelar i ungdomslandslaget mot Norge-Finland och Danmark.

1989: Eva Kruuse vinner en av de stora
europeiska juniortitlarna, Belgiska öppna
och är med i det segrande laget. Eva har
också varit mycket framgångsrik i Colgate
Cup (Föreningsbankens Cup) med bland
annat två finalvinster.
Men juniortraditionerna har också följts
upp av bland andra Mats Nilsson och Johan Remmelgas. Frågan är om någon
svensk klubb genom åren haft framgångs-

rikare juniorer. En ny

kull står nu för
dörren för att föra de fina juniortraditionerna vidare. Ett avancemang till
div. I hälsas med tillfredsställelse . . .
Lennart Andersson, HE
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Juniorutbyte]:
Stockholm GK- Ryo GK
En hdrlig tradition
klubbmatc

som

filler

30 år

cir

llan Ry a o ch S t o c kho lms
Gotfttubb, Kevinge. Å'ret 1962 startade
Ryas Internationella juniortävling. I samband med denna kom Peter Irilordwall (numera kcind golJbanearkitekt) och Lennart
Andersson överens om att samtidigt spela
he n me

en lagmatch, dagen före den stora
juniorttivlingen. Denna klubbmatch har
sedan spelats varje år. Fyra foursomematcher (3 pojklag och I flicklag) under
lördagenföljs upp med åtta singelmatcher
dagen efter. Alla mcttcher spelas open,
d.v.s. utan hcp-beräkning.

Dagarna 18-20 oktoberbegav det sig igen.
Den årliga och mycket populära matchen
mellan Rya och Kevinge ägde rum. Detta
år spelades den på Rya i höstens tecken

med blåst och kyla. Detta var nog till
fördel för Rya-spelarna för som väl bekant
ärharinte stockholmare god handmed den
skånska havsvinden och om de sedan ska
möta ett starkt skånelag, ja, då kan det ju
bara gå på ett sätt.
Stockholmarna ställde detta år upp med
ett mycket starkt lag som innefattades av
två scratchspelare och fyra andra låga singel
handicappare, så på pappret såg de ganska
överlägsnaut. Men, somvi allavet, avgörs
inte golf på pappret utan på banan, vilket
stockholmarna bittert fick erfara.

I

matchen mellan Rya och Kevinge,

som för övrigt har pågått sedan 1962,
brukar man spela en foursome-match på
lördagen följd av singelmatcherna på sön-

Vi hade bestämt att alla spelare
skulle samlas på Rya klockan 08.00 på

dagen.

lördagen för gemensam frukost men efter
fredagkvällens välkomstfestligheter ändrades denna tid

ofrivilligt till 08.55.

Förstabollen skulle slåut 09.07 såtiden
blev pressad, men vi klarade det.

Efter denna första dag tog Rya led-

söka förklara

ningen med 3-1.

hur

Vårt teamwork var exceptionellt bra
och vår hårda träning inför denna för oss
Rya-spelare så viktiga match gav utdel-

blev ett faktum

nlng.
På kvällen hade John-John, ankaret i
laget, beställt bord på SFL. Där avnjöt vi
en utsökt och stärkande fläskfil6. Turandet

följdes upp med besök på discotek
Zanzlbar, där vår kulturella mångfald fortsatte ända in på småtimmarna, då några av
stockholmarna ville bege sig hemåt. Om
detta berodde på vanlig rrörthet eller på
luftombytet vill jag inte spekulera i men av
de bleka ansiktena att döma morgonen
därpå var det nog en kombinationseffekt.

Starttiderna denna söndagsmorgon var
desamma och det var nog restaurangens
bästa dag på året ekonomiskt sett vad
gäller juiceförsäljning. Spelet satre igång
och efter sex hål gick allt enligt planerna.
Rya ledde nästan alla sina matcher men i
golfvänder det som bekant snabbt så efter

tolv hål var vi nere i fem av våra

sex

matcher och det började se mörkt ut.

Skulle vi förlora på hemmaplan mot
några stockholmare? Knappast tänkte vi
och bet samman. Efter sexton hål var det
på det viset, att vi var tvungna att dela en
match till för att vinna och vårt enda hopp
stod till Dick Palm6r. Problemet var, att
han var dormie ner med två hål kvar att
spela. Spännande? Minst sagt. Efter lite
möda och en sänkt sjumeters på sjuttonde
var Dick bara ner med ett. när ett hål
återstod att spela.

På artonde fick Dick en misslyckad
drive, medan hans motspelare Johan
Omegård fick en mycket bra. Med 210
meter kvar och lite lätt motvind tar Dick

upp sin driver på fairway och smäller in
den två meter bakom
flaggan. Johan miss-

lyckades med sitt
andraslag och la det
till höger om green.
Därifrån chippade

försinamedspelare: "Den dj-n

inte hur man

kan

missa en sådan putt!

Han sänkte

även
denna för easy birdie
och totalvinst för Rya.
Logbild från Ryo Stockholm GK, Kevinge I 8-20 oktober l99l
På bilden soknos: John Gront och Oscor Sundslröm somf Sussone
Sperling

-

Efteråt står Johan

Christion Lindblod

bajsade in med drivern mitt på plattan, o
sen flukar han matchputten!"
När matchen var till ända, begav vi oss av
till tåget och vinkade av våra vänner från
huvudstaden och vi Rya-spelare ser fram
emot att åka upp till Stockholm nästa höst
för att bevisa att denna vinst inte bara var
en tillfällighet.

Christian Lindblad

PS. Vi Rya-spelare vill också tacka
Juniorkommittdn för att detta trevligaevenemang kan genomföras varje år. DS.

Resultolt:
A. Foursomedelen:
Oscar Sundström[ohn Grant Kalle Jacobsson/Flenrik ?
Johan Lindberg/Christian Lindblad

811

-

Fredrik Richter/Pelle Jacobsson 213
Patrik Bäckbom/Dick Palm6r Martin Roosflohan Onegård
3ll
Susanne Sperling/Michaela Friberg Cecilia HastÄ(atja Nylund
2lr
Rya - Stockholm GK
3lr

Indiwduellt:
s/l

Oscar vs. Kalle
John vs. Pelle
Johan vs. Henrik
Christian vs. Fredrik
Patrik vs. Martin
Dick vs. Johan
Michaela vs. Cecilia
Cecilia Bengtsson vs. Katja

Rya - Stockholm

GK

012

0lr
213
416

all square
5/1

2lr
3

u2-4t12

Totqlt:
Rya - Stockholm GK, Kevinge 1991:

6U2-sU2

RåIt men hiänligt:

han in den en decime-

ter ifrån hål, men vad
hjälpte det. Dick ver

tragedin

"Zan ?fl4tt a4ztot ea, ?t4aA/, a
/4n
?aru ".4eoia/zn" Oätazara, aa

arcd
äan

ana

6a"utz nr4 a4rlal 64a

/44,"

Roaz ao 7 o'elazä E"r"
,
"/t
44ada?n444/a,
Redaädn"o

med röda ögon och är
i full gång med att för-
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Elitkomminån Informerdr
Efter ytterligare en fullbordad säsong kan

man blicka tillbaka med tillförsikt på
återväxten. På damsidan har Michaela
Friberg och Fredrika Schlasberg utvecklats starkt och fått en hel del tävlingsrutin.
Inom damsidan ser vi också fram emot de
många lovande juniorerna. Insatsen i div.
I med en 6:e plats är stark med tanke på den

stora andelen unga i laget. På herrsidan
blev det en 5:e plats. Och på pappret hade
vi ett lag som kunde ha vunnit serien. Men
nu började det inte så bra på Växjöbanan.

Alla

spelarna hade problem på

greenerna. Man fick inte i någon boll!
Annars var väl inte spelet så illa. Resultatet blev i alla fall en 11:e plats. Så spänningen var stor inför andra omgången på
hemmabanan. Den inledande foursomen

började lite osäkert, men båda våra lag

duktiga spelare,

hade eagle på 1 1:an. STARKT! Men på de
två single-omgångarna fick man verkligen

Rya

se vad Rya-eliten kan och då speciellt
Mats Nilsson med 68 och 71 - bäst individuellt. Inte mycket sämre var Johan
Remmelgas . Vi avancerade till en 5 :e plats,
vilket var en stark upphämtning. Vi skall

inte glömma Johan Lindberg, Patrik

Bäckbom och Mats Kinnberg, som har
gjort stora framsteg under året. Och som
vanligt från Eva och Irene Kruuse: en stor
insats i RM två generationer.
Varför skall vi nu ha en elit på Rya?

Vill

vi inte alla vara stolta över vår klubb och
ha en bra bana att spela på? Eliten är vårt
ansikte utåt, som åkerruntpå golftävlingar
och representerar Rya. Rya har haft många

som har gjort
till en av de

mer kända klub-

barna.

Men
många klubbar

har

sprungit

ifrånRya. Banan Olof Norrlöw
är för lätt. Bra
spelare växer ur stora utmaningar. Banan
är i mycket fint skick, men man skulle
kunna förbättra den genom att göra
bunkrarna lite större, så de kommer i vägen. Ar ni rädda för att lära er spela bättre
golfeller är det bara hcp som räknas?
Tack för det fina gångna golfåret!
Olof llorrlöw

Roppor] från årsmötet
Höstens årsmöte genomfördes den 28 november på Raus församlingshem, under
cirka ett 70-tal medlemmars medverkan.

säsongen skaffade Rya

ca 807o av

sponsorerxa i Ramlösa Open.

Ordförande Alf Rodman sammanfattade den gångna säsongen och nämnde
bland annat om klubbens framgångsrika
segrar i en del stora tävlingar, golfveckan
i juli medtrevliga arrangemang ochmånga

Alf Rodman hoppades på atr så många
medlemmar som möjligt ställer upp i arbetet med vår stortävling.

deltagare, avtal med Jimmy Grant som
innebär att Rya skall anställa ny pro 1992

En ny regelbok är att vänta fram på vårkan-

Säsongen som kommer
ten samt att SAF-ordföranden, tillika

m.m. Ordförande betonade allt det fina

skåningen, Ulf Laurin var nominerad som

arbete somheltideelltlägges ned av många

ny ordförande

medlemmar och som tillsammans gör

var några av nyheterna inför 1992.

I

till

Svenska Golfförbundet,

000-tals timmars arbete.

Banans fina kondition fick ett flertal
medlemmar att ta fram sina förråd av superlativ. I dessa instämmer naturligtvis
Driverns redaktion och sänder dem vidare

till Banchefen, greenkeeper Andersson &
Co.

Säsongen som gick
Årets upplaga av Ramlösa Open gick som
bekant av stapeln på Vasatorp och gav Rya
ett överskott på endast ca 4.000 kr. Enligt
planerna är det Rya som nästa år står för
värdskapet av Ramlösa Open. Arne G
Olehov, ordf. sponsor- och marknadskommittdn redogjorde för det stora arbete
med att sälja sponsorpaket. Den gångna

Sladgeändring
Styrelsens förslag till ändring i stadgarna
antogs efter diverse diskussioner med 213
majoritet. Som en följd härav valdes den
sittande styrelsen om i sin helhet fram till
vårmötet, som enligt de nya stadgarna
skall hållas innan mars månads utgång.

Styrelsens förslag dntogs

område samt nedröstades med stor majoritet ett förslag om en höjning av medlemsantalet.

Positivq till invesleringor?
Många kloka ord sades denna kväll av
såväl styrelsen som en del medlemmar.
Anders Lindborg menade exempelvis att
tyckte
investeringar, av såväl bana som klubbhus, var positiva och ställde sig kanske
inte bakom det mindre antalet medlemdet stora fl ertalet medlemmar kanske

mar, som gjorde sin stämma flitigt hörd på
mötet.

Nils Pålsson med flera framförde önskemål om en långsiktig finansieringsplan.
koppla_d till styrelsens åtgärdsplan för 90talet. Arsmötet beslöt att ge styrelsen i
uppdrag att till vårmötet lägga fram en
sådan plan.

Till diskussionerna kring denna plan
skall även det överraskande förslaget från
Karl Evert Wahlström betr. nytt medlems-

S tyrelsens förslag till nya medlems avgifter,
budget för 1992,investeringsbudget 1992
fl.fl., antogs efter en hel del diskussion
och voteringar.

Rodman avslutat den formella delen av
årsmötet utdelades KM-tecken m.m.

Bl.a. diskuterades investeringen av en
torvodling, ombyggnaden av 7:ans green-

Anders A Ekblom

lån invägas. Efter att ordföranden Alf

Driyerns utsände
21

D N-s
Alternstiv boll
A

hamnar intill

vägenochmåste,

för att kunna

ta

sin stans, stå på

vägen när han
slår. Efter diverse "goda råd"

frånsinamedtävlare vet han varken ut eller in.
Christino Rodmon

Fårjag droppa
migfri dåjag står

på vägen (tillverkat föremål) bollen ligger
ju på gräskanten????
Måste jag spela bollen som den ligger,
jag stårju på vagen????
Ett bra beslut vid tveksamhet är alternativ boll. Regel 3:3
Förhoppningsvis vet A att han då ska

-

Tillverkqt föremål

OBS ! Glömmer A att säga till innan han
spelar altemativ boll och/eller vilken boll
han vill räkna, så gäller den ursprungliga
bollen.

OBS ! OBS ! Glömmer A att underrätta
tävlingsledningen innan scorekortet lämnas in är han diskad. Undantag: lika resul-

tat på båda bollarna.

rra.- NR9
Y = boLLlUNKl

DRotrA.. tNoM

{

gq%Ä\rcDreÄu
}(/rukl€'Kl

göra följande:
1. Meddela sitt beslut till markör eller med
tävlare.
2. Meddela vilken boll han önskar räkna
om reglerna tillåter. I detta fall vill A räkna
den alternativa bollen "fri dropp".
3. Spela den ursprungliga bollen i håI,
samt droppa alternativ boll enligt rcgel24
och spela den i håI.
4. Innan scorekortet lämnas in, meddela

tävlingsledning.
A fick 8 slag på den ursprungliga bollen
(ack, ack denlåg så illa, vilken otur, frågan
är också om inte vinden tog den också etc.

etc. etc.) samt 5 slag på den alternativa
bollen som resultat på det nionde hålet.
Eftersom alla, utomA ochhans medtävlare, lärde sig i förra numret av Drivern att

fri dropp för tillverkade föremål (bl. a.
belagd väg) gäller bollen, svingen och
STANSEN blir A:s resultat pä9:e hålet 5
slag.
Foto: EIis Ni/sson
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Vilden från Folkenbergs
Persedelvård
Olle Dahlgt'etl. sont sedanmånga år ingår
i RYA's bortkommittö rir en av landets
me stct lartcl slo gs spelare genom åren.
Irtrtelrut'are av SGFs Elitmcirke (=STOR

till fritt spel

GRABB bercittigande

på

syenska banor) sedan 1972 då han upp-

nådde erforderliga 25 poättg. Han har
sedan dess samlat ihop imponerande 68

poäng!
OIle, som under sin aktiva period var
känd under namnet Vilden ft'ån Falkenberg, har spelat golf i olika landslag (ungdoms-, junior- och senior-) under perioden l968-1976.
Europamästare i lagför juniorer 19691970 och 1970 vann han även den individue lla kv alet s amtidi gt s om han v ar Sv ensk

Juniormästare 1969-1970. Deltagit i 2
VM och2 EMför seniorer.Brons i EM -73.
1 :a i SKIM 1975 ,2:a 1973 och 1976; 2:a
i SM Match -75 samt l:atillsammans med
Gösta Ignell i SM Foursome 1977. Segrare i Skandinavisk Foursome med P.
O

rt e gr e n. S kandinav

isk Mästare

i

is

k

I

a

gmäs tar e,

I''l o r

d-

lag. Trefaldig vinnare i

Guldpokalen etc., etc.
Och nu på sin ålders höst har Olle blivit
e r ad me darb e t ar e i D RIV E RN v i l ket kröner hans karricir. Framgång föder
framgång som bekant.
kontr akt

Redaktörn
Forlfarande lite sömndrucken och trött efter
en alltför lång hemresa från Sydamerika
stötte jag på Kastrup ihop med Jim Sundström. Bortsett från en skäggstubb, som
säkert tagit 10 dagar att odla fram, såg Jim
ut att komma från en avkopplande semesterresa i södern.

Mina misstankar bekräftades nästan
omedelbart. då Jim bekräftade att han varit
i Sydostasien på "affärsresa" och sedan,
om jag förstod det rätt, vilat upp sig i
Indien, innan han for vidare hem
NåväI, Jim frågade lite artigt var jag
varit och lyssnade ovanligt intresserat, när
jag beskrev delar av det jag upplevt. Aven
om jag var trött, tyckte jag han var ovanligt
artig, och hade jag varit mer vaken, borde
jag redan nu begripit, vad som skulle
komma.

Väl ombord på svävaren till Malmö
drog Jim in samtalet på golf, och vi var
strax inne på ämnet Rya och Drivem. Han
beskrev med entusiasm hur alla ställt upp
för att nystarta Drivern och nämnde ett par
personer som redan lovat att regelbundet
ställa upp med material.

"Du, som har sådan erfarenhet av golf,
kunde kanske tänka Dig börja medverka
under ett provår," frågade han plötsligt.
Innan jag hann protestera berättade han
vad jag skulle skriva om och hur mycket
per nummer etc. etc. etc. (Nämnde jag i
ingressen, att Jim är säljare???). För att få
tyst på Jim och kunna njuta lite av resan
över det spegelblanka Sundet gav jag Jim
ett halvt löfte att tänka över saken och bad
att få återkomma senare. Jag visste redan
då att jag gått i fällan.

Amnet, som Jim bad mig skriva om,
handlar om taktik på banan. Nu när säsongen går mot sitt slut, kanske det inte
känns särskilt viktigt, och jag skulle därför
vilja trycka på ett par saker jag brukar
predika för mina goda vänner. Tyvärr ofta
med dåligt resultat.

Greppen an-

jag vara det
allra viktigaste
ser

på klubban. Ett
nytt eller fräscht
grepp gör att Du
åtminstone ger

Dig själv förut-

sättningar att
spela den storgolf, somDuvet
finns inom Dig.

Olle Dohlgren olios
Vilden från Folkenberg

Personligen

brukar jag ett par gånger varje säsong
tvätta greppen i en ljummen tvållösning
och på så sätt få bort den feta yta som
bildats. Detta hindrar också greppen från
att torka ut i förtid. Innan klubborna åker in
för vinterförvaring, upprepar jag denna
procedur, och om inte greppen känns bra
åker jag ner till vår pro och köper nya. Att
sätta på grepp är enkelt, och när t.o.m. jag
klarar av det, bör det inte vara något match
för en normalt händig person. Lagom till
jul brukar man erbjuda vettiga priser på
bl.a. grepp, så varför inte passa på redan i

Jag tänkte börja med golfskorna, som är
de där spikförsedda sakema, som åker in
och ut ur bilar eller skåp. Undantag finns
naturligtvis på varje klubb, men de är ofta
få. Skovård börjar redan samma dag Du
köper Dina skor, och själv brukar jag alltid
skruva ur alla spikar samt fetta in dem och
sedan dra fast dem igen. Gör Du detta,
garanterar jag att Du slipper stå där med ett
antal fastrostade spikar, när det är dags att
byta.

En sista förmaning när det gäller klubbor. Har Du spelat en rond i regn, måste Du
ovillkorligen plocka in klubborna efter
ronden, torka av dem samt inte sätta i dem,
förrän bagen har torkat. Enklast görs detta
naturligtvis hemma. Lämnar Du våta klubbor i bagen, fördärvar Du inte enbart bagen,
utan även greppen slits ut i förtid.

Denna procedur upprepar jag varje vinter, och jag kan garantera, att om ni foljer
detta råd, förlänger det livslängden på
skoma, sparar pengar, men Du får också

gärna på medan Du fikar eller under

en mera funktionsduglig golfsko. Avtork-

ning efter varje rond och lite skokräm
skadar inte heller, och även detta är ju
positivt för hållbarheten - att skorna då
ocksåkan matcha den för övrigt välklädde
golfaren. Skoblock är så naturligt, att det
inte behöver nämnas.

är.

På tal om spel i regn, så bör Du som
spelar med handske tänka på att inte ta av
handsken direkt efter ronden. Behåll den
bilresan hem. GörDu detta, garanterar jag,
att handsken håller formen bättre och därmed får ökad livslängd.

Som sagt var, lite tips

i all välmening,

och jag är övertygad om, att Du inte bara
får ut mer av Din golf, utan också spar
pengar och bägge är saker som vi uppskattar. Lycka till med omgreppningen i vinter

(bensin, dubbelhäftande tejp behövs).

Klubborna sägs vara det viktigaste för
att bli en bra spelare, och det kanske ligger
något i det med tanke på alla pengar vi
lägger på att hitta rätt i denna djungel. När
Du väl har hittat Dina självspelande favoriter är de åtminstone värda att bli behandlade därefter.

För att undvika att bollen inte får rätt
spinn vid tillslaget, brukar jag både under
ronden men även efter se till att göra rent
klubbhuvudena. Det behövs bara lite sand
eller gräs för att bollen skall gå åt ett helt
annat hå11, än vad Du tänkt Dig. Smuts och
annat på klubbhuvudet kan också göra att
Din jäm-5 blir 150 m iställetförberäknade
130. Förklaringen dr att bollen inte kommer i kontakt med skårorna i klubbhuvudet,
och den normala backspinnen forvandlas
hux flux till toppspinn.

Goffirilsning
Olle Dahlgren

Kansliels öppeltider
November - molrs
tis, ons, torsdag

10.00

-

12.00
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Tävlingsresultqt för oktober
ropaga n da
Podng
H ö s.ip

G ree n

some

Gåsa]ävling Klosser A, B, C
A-klassen
1. Frohlund,

1. Lilja, Jan Rya

2.

44

2.
3.

3.

Kroon. Britt-Mari
Jerlebo, Per R. Rya

42

B-klassen

Eksten, Lena

2.
3.

3 Järn + Puiter
Klqsser A, B, C

3.

Ström. Arne
Kinberg, Mats
Sundström. Oscar

1l

l4
14

6.
36
36
36

1. Hansson, Göran
2. Persson, Bertil
3. Löfkvist, Ulla

39
36
34

Div. I Herrqr

B-klassen

1.

Jakobsson, Bertil
Thorefeldt, Dennis
Åkesson, Ingemar

38
31
36

C-klassen

A-klassen

1.
2.

l.

Per

Sjunnesson, Rolf
Svensson. Lennart

Gärtner, Peter RGK
Granander, Max Rya

Mårtensson. Sven

2. Linander, Curt
4. Frohlund, Anne
C-klassen
1. Karlsson. Lennart
2. Persson, Bertil
3. Ek, Inger

75
16
16

Resuhatlisto Damer div. I
Södrq, omgång II
1. Vasatorp GK
1.408 slag
2. Falsterbo GK
1.420 slag
3. Laholms GK
\.467 slag
Rya GK

Lucia-golf

1.521 slag

-I

december

Poängbogey
1. Stefan Malmsten
2. Astrid Molin
3. Boris Westerlund
4. Birgitta Ohlsson
5. Curt Andersson

40
38
36
36
35

Totalt 66 deltagare

Slultävling drrdngerad av
Ryo GK slog. Scratch
1. Mölle MGK
2. Kristianstad KGK
3. Kalmar KrGK

325

5.

354

320
320

_t/

22

Rya RGK

I9
Mölle segrare efter sudden Death.

Riksmästgrre
AMBASSADOR CUP 199 I
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Riksmösforno i Ambossodor Cup l99l : Ryo GK (se för övrigt"Folke Möllers orfikel i Drivern
Berlil Persson, Moref Remme/gos, Ingo-Mo1o Andersson och Ake Johonsson.

Nr 3- 9 I , sid l7).
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Avsdndare:
RYA GK

EFTERSANDNING
Vid definitiv eftersändning
sänd tillbaka tidningen

Pl 5500
255 92 Helsingborg

med nya adressen här nedan
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S]öd våra sponsoret
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Guldrnrufabriken

NORDDANKEN

AR

- sponsorernd stöder oss!
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JN-REPRO AB

Viggo-Spectramed
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KOTT MASTAR NA/Kabi Pharm acia

