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Kömedlemmar, utlandsmedlemmar,

Frispel 1992
Under 1992 gälIer samma överenskom-

melse mellan grannklubbarna om
"frispel"som förra året.

Du kan sommedlem i Rya spelaförhalv
greenfeeavgift en valfri dag under säsongen

Jim Sundström
15

på Landskrona, Mölle, Söderåsen och
Vasatorp.

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

Handicapkortet måste medtagas och
uppvisas för att "frispelet" skall kunna
utnyttjas.

Annonser

Slarttiderl gg2

Arne G. Olehov

Tel.042-22 l8 64

Liksom under förra säsongen kommer Rya
att tillämpa systemet med starttider under

Ttyckning
Pingvinpress Grafiska AB, Råå

vissa perioder.

Ovriga tider under högbelastning an-

Upplaga

vändes kösystem med nummerlapp.

1200 ex.

rigt bollränna.

Nösfo nummer

Lör, sön, helgdag,

I öv-

Starttider april-oktober

kan hämtas i kansliet slutet vecka 26,1992

Mqnus- och annonsslopp
22 Maj 1992

dag före helgdag
Onsdag

Starttider

15

pen en tidning per hushåll.
Den distrubueras viapost 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 marerial.

.,r.:-n3,l92f9,^'9-t

M-trEW

07.30-15.00
12.00-17.00

juni-14 augusti

dag före helgdag

07.30-15.00
08.00-17.00

Mån-fre

Redaktörens hörna
Inom Redaktionen för DRIV-

ERN önskar vi

alla Rya-medlemmar lycka
till med den säsong som lust

Med ny Pro kan

Adress:
Pl 5500, 255 92 Helsingborg

Telefon:
Kansli/Reception 042-22 01 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang

042-2211 45

Instruktör/Shop 042-22

16 88

39 65

39-9

Jim Sundströn
Redoktör

delse för Din Hcp är en helt annan sak.
Enligt Olle Dahlgrens inlägg så är rekniken inte allt här i golfvärlden! Men vem
har sagt att Olle's id6er är de enda riktiga?
Men visst är de humoristiska!
DRIVERN står inför vissa fakta under
1992 som gör att vi får lägga om kurs vad

gäller framförallt distributionen av tidningen. Postverket har höjt sina taxor vil-

i

det utförande
klubben 9 kronor i porto per utskick.
Vi har därför tvingats över till ldttare
pappersvikt för att komma under de 100
gram som gäller för att vi ska kunna göra
våra utskick till ett pofio av ca 3 kronor.
Med en upplaga av 1200 ex representerar
den hade under 1992 skulle ha kostat

042-22 03 94

Bqnkgiro:
804-1444

Kqnsliet:
Bengt Arnekull, Intendent
Ingalill Jönsson och Ameli Lindahl

ställer lyckligtvis upp på ett underbart sätt.

Var inte blyg! Tyck till, snälla Du.
Ett inlägg som det från Anders Engström r nr 4191 har exempelvis inte bemötts av en enda medlem.
Nog var Anders artikel värd ett bättre
öde. Den var en brandfackla och nog borde
den ha tänt någons sinnevärld?
Kom igen till Nr 2 med Dina synpunk-

är??

Vi är bra men allt kan utvecklas ytterligafe.

Under vÅnpuf SEN fick Redakrionen
påstötningar om att återigen ta upp ett
gammalt förslag.
Detta baseras på det enkla faktum att det

i princip alltid

är samma individer som

ställer upp denna dag. En massa dåliga
samveten håller sig undan från allt vad
golf heter jusr denna STÄDDAG.
I år var vi cirka 150 medlemmar som
ställde upp för att göra det snyggt och rent
på vår kära klubb, vilket i och för sig är en
anmärkningsvärt hög procentsats.

vårflunsa, eller??

ket innebär att tidningen

Telefqx:

Postgiro:

swing. Om den
sedan har bety-

tioner. Men vi behöver bidrag från Dig!
Kom in med Dina tankar och synpunkter.
Det är nämligen skrämmande hur få bidrag vi får in bortsett från de vi erhåller
från våra kommittdrepresentanter. Dessa

Men det finns alltid plats för flera en
sådan dag och alla har väl inte drabbats av

Du passa pä att

RYA GOIFKIUBB

I övrigt hoppas vi am DRIVERN under
1992 ska kunna fortsätta med höga ambi-

Klubblojalitet!

kommit igång.

skaffa Dig ny

sponsorer och annonsörer samt andraklubbar kommer givetvis att betj änas även fortsättningsvis via posten.

ter, hur Du vill ha vår klubb, för inte kan
Du väl anse att allt ärperfekt så som detnu

Lör, sön, helgdag,

Drivern är avsedd för medlemmar i Rya
GK och för kömedlemmar enligt princi-

säsong medan nr 2 och 3 får avhärntas i
kansliet, eftersom dessa båda nummer
kommer ut under full säsongverksamhet

även detta minimiporto ett betydande belopp. Alltså kommer vi att via postverket
distribuera endast nr 1 och 4 under denna

Förslaget som vi härmed passar vidare
för styrelsen att ta ställning till går ut på:
Utöver gällande årsavgift skulle STÄDDAGEN representera en timavgift av säg
30-50 kronor/medlem/städtimme, vilket
med de 4 timmar det gäller, innebär en
"städkostnad" av 120-200 kronor och säsong.

De medlemmar som ställer upp på
STÄDDAGEN kommer att befrias från
utdebitering, medan frånvarande medlem
ska betala sitt bidrag. Den summa klubben
därmed får in ska därefter disponeras till

användning

för

banas förskönande.

Blompytsar på utslagsplatser, buskar och
träd på lämpliga platser etc, etc.
Detta ar ett exempel på vad Du kan
tycka omkring. Det finns förmodligen ett
stort antal andra och kanske t.o.m. mera
angelägna ärenden att tycka kring, så kom
igen!
Manusstopp for nr 2 ar alltså: 22 maj, sä
Du har tid på Dig.
Redaktörn
1

J

aa

OR DFO,RANDEN

hcr ordett

Välkommen till golfsäsongen
1992

Samtidigt vill jag tacka de som nu lämnar styrelsen och kommittderna. Det har

Vår nya tränarfamilj Peter Lester med

varit mycket trevligt att få arbeta ihop med
Er för Ryas utveckling och uppleva den

hustrun Clare och sonen Marcus hälsas
välkomna till Rya. För att ni alla ska få en

goda service, som

Ni

lämnat medlem-

bra bakgrund till Peter och hans kunnande
och id6er presenteras han i en separat artr-

marna.

kel.

styrelsen att envist vända och syna varje
projekt så, att varje investerad krona hamnar rätt. Onskelistan på investeringar är
mycket stor. En del medlemmartycker, att

Ett välkommen också till alla nya i styrelsen och kommrtt6,er. Aven om arbetet
tidvis kan vara stressande, hoppas jag, att
Ni ska se till den glädje och gemenskap
som finns

i

det id6ella arbetet. För säsongen l99Zkommer vi på kansliet att få
hjä1p av

Ameli Lindahl, administrativ gol-

fare med 13 i hcp, som också hälsas välkommen.

När det gäller investeringar fortsätter

den är snål och

vill att mycket mer ska

göras. Andra anser, att inget behöver göras. Det är bra som det är. Sanningen är väl
att flertalet medlemmar ställer upp på det
typiska svenska uttrycket lagom är bäst.
Därför blir det ett fortsatt plockande och

prioriterande i
listan så att vi till
höstmötet får
fram ett beslutsunderlag, somde
flesta kan ställa
upp på.
Bäste golfare,

Alf Rodmon
Ordföronde

när Du nu ska ut i naturen och svinga
klubban, tänk då pä attha roligt och hjälp
till så att medspelarna upplever golfen
som trevlig. Det gär atthålla på golfetikett
och samtidigt vara glad. Så välkommen
ett trivsamt 1992.

till

Alf Rodman
Ordförande

I(ANSI, lET informerqr
Nytt från Golfförbundet
Feltryck

i

Hcp-korletl I

Overskriften där du registrerar dina resultat har fallit bort. Den skulle varit: "Registrera samtliga tävlingsronder samt i Hcpgrupp 2-5 sällskapsronder med 34 poäng
eller mer".
På baksidan har följande text fallit bort:
"Sällskapsronder 33 poäng eller mindre
(Hcp grupp 2-5)"

Ny regelbok

ho,r

utkommi].
Du får Ditt exemplar när Du hämtar Ditt
hcp-kort på kansliet.
Greensome spelas med 314 reducering
av spelarnas genomsnittliga Hcp.

För att det skall bli en tävling/klass
krävs minst fem (5) anmälda spelare/två
(2)Iag,varav minst fyra(4) spelare/två (2)
lag startar.
Ålderskategorierna H35 och D40 har

tillkommit. Om en tävling indelas i två
eller flera ålderskategorier, som spelas
samma dag från samma utslagsplats, får
spelare endast deltaga i en åldersklass.

Enligt beslut i Spelkommittdn skall alla
herrar, oavsett ålder, ha gul tee som sin
ordinarie tee fr o m 1 januari 1992 ochha
sin officiella handicap satt från denna tee.
Se Svensk Golf nr l2lgt sid 96.

Bengt Arnekull

lngolillJönsson

Aneli Lindahl

lnfendent

Kansliels öppeltider
April
Mån - fre
08.00 - 16.00
Lör, sön,

helgdag

08.00

-

15.00

Moi, juni, iuli, olugusti
Mån - fre
08.00 - 17.00
Lör, sön,

helgdag

08.00 - 15.00

September - oklober

resultatlöst arbete vid försök attfä tag på
vederbörande person. Vid fall då det gäller
obetald årsavgift är det faktiskt så, att om
avgiften inte betalas inom föreskriven tid
medlemmen själv anses ha utträtt ur klubben. Och det finns ju faktiskt många, som
vill överta en sådan ledig medlemsplats!

Alltsåp skärpning! -Anmäl adressändringar så snart som möjligt tll kansliet!

Mån, ons, tors
10.00 - 16.00
Tis, fre
08.00 - 16.00

Lör, sön,

helgdag

08.00

-

15.00

Noyember - februqri
Tis, ons, tors 10.00 - 12.00

Meddelq odressändring

Ny medqrbetqre på kqnsliet.

Alltför ofta kommer försändelser till med-

Ny medarbetare på kansliet från den 1

lemmar tillbaka till kansliet p. g . a. attadre s saten flyttat. Detta innebär problem för
kanslipersonalen och onödigt och ibland

april är Ameli Lindahl. Ameli ar 25 är och
kan golf. Hon har hcp 13 och är medlem i
Perstorps Golfklubb.

MEDDEA ADREssÄNDRING

a

BANKO MMITTEN i nformerd r
Bankommitt6ns
scrmmo,nsänning
Roland Andersson, Ingrid Axelsson, Hans
Borg, Olle Dahlgren, Per Frohlund, Olle
Pettersson
B eträffande vintergolfen så var kommittdns
målsättning att hålla greenerna öppna t.o.m

nyårshelgen om vädret
des vi i stort med.

så

tillät. Detta lycka-

Vidare har vi lagt ner stort arbete på
vintergreenerna för att alla golfmotionärer
skulle få en så trevlig runda som möjligt,
men tyvärr, ute på banan har djungelns lag

gällt:

- använt vagn trots vagnförbud

tllIl2,30
vilket ger SSS

- inte låtit flaggoma stå kvar

72.

- spel på frostiga greener

- spel på ordinarie greener trots att dessa
varit stängda p.g.a väta

- start i stort sett över hela banan, vilket
inneburit att man inte har sett anslagna

Efter årsmötets positiva beslut om förbättringar på banan har vi i vinter byggt
om 13:e tee samt dränerat FW-bunker på

5 i denna bedömning har

II,

12, 1 5 och I'7 :ehäl,resterande arbeten

kommer att utföras till hösten.

rill 70,60 vil-

Banan är nu mätt från balanserade tee:s
och anger exakt dess svårighetsgrad.

Gul och röd har bedömts
ket ger SSS 71.
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vårt förfogande har

klippare TORO 580 (modell större) med
vilken vi bland annat snabbt kan klippa ner
ruffarna efter Ramlösa Open.
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Vid pennan, ordföranden i bankommitt6n.
Olle Pettersson
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Banpersonalens och kommitt6ns målsättning 1992 ar en anläggning med minst
samma skötsel och finish som 199 1 och till
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fått SSS 4,50 kan
man välja att göra hålet till antingen ett par
4 eller par 5. Styrelsen har beslut at att göra
hålet till par 4, vilket innebär att banan har
par 71, således gul och röd SSS 7l par 7l,
vit och blå SSS 72par7l.

Efter denna bedömning har täv-

1

12

Eftersom hål

lingskommitt6n med synpunkter från diverse remissinstanser beslutat om nytt in-

ROD

11

72.

Olle Pelferson
Ordf. bonkommitt6n

bankonsulent att banan inte håller angivet
SSS har vi nu gjort en ny mätning, vilket
har resulterat i nytt SSS.

BLÄ

10

SSS

påpekande från Skånes Golfförbunds

GUL

vtT

Blå har bedömts t1lll2,35
vilket ger

vlT

26a9

dömts

Trots allt detta obehag så ger vi oss inte.
nästa vinter med samma
målsättning och regler för att göra det så
trevligt som möjligt för vintergolfaren.

Vi kommer igen

Efter gjorda förbättringar på banan och

- dålig lagning av nedslagsmärke

UT

Vit har be-

anvisningar på 1:a tee

1()

6

16
4

HCP
NETTO

IJnder VÄRPUTSEN:

Christer Berg

Ohlsson rensor l:ons domm.

och

Leif

DAMKOMM'ITEN
informergrr
Förvisso var det Franz'
skulptur som gav impulsen till "damgolfen"?

Efter att ha
motionerat med

Sköna Söndag,
repeterat regler

med Christina
Rodman och inspirerats av Pe-

Fronz von SteinhockerStonepeckers köndo
skulptur "Golfönkon" eller
" N ei-i nfe-d e n-h ö r hel g en-

OCKSA!" från I860.

banor och även

30

sebidrag!

juni! Utflykten är flyttad till den 6

till våra cuper: Poängjakten, max hcp
30 och Indras Cup, max hcp 36. För att
vinna ljusstakarna i Poängjakten fordras
60 poäng och enligt våra noteringar har
Judith Areskoug redan 40! Silvervasen i
Indras Cup tillfaller den, som vunnit 3
gånger. Judith har vunnit 2, likaså Maret
Remmelgas. Ska vi inte bjuda på tufft
Så

motstånd??

rustade och en-

år p.g.a. ljumt intresse, även D-cupen, som rönt ännu ljummare sådant.

kasta oss upp på
teerna, inte sant?

Vi har undvi-

kit

Rya Eclectic utgår

i

I stället lanserar vi en helt ny tävling i
avsikt att stimulera Er att vara med i våra

'Jippo"-tävlingar i år efter-

veckotävlingar, nämligen PRICKTAVLINGEN. Den innebar, attman efter varje

som vi under Ryas golfvecka bjuds på så
många olika tävlingsarrangemang.

tisdagstävling noterar på vår anslagstavla
antalet erhållna prickar (netto): pär = *,

Som påpekats i brevet

till Ryadamerna,

få lunch- och re-

augusti. OBS. OBS!

ter Lester är vi

tusiastiska att

gratis på andra

Notera också datum för säsongens mest
okonventionella, oförutsägbara och uppsluppna tävling, STORA DAMDAGEN

birdie = **, eagle = *** etc. Vid
säsongsavslutningen 2519 fidelas så glas

infaller Ryas Nationella Damdagar torsdag-fredag ll-12 juni. Ryadamer med
högre hcp än 25 fär gärna deltaga i singel-

Festligt, eller hur?

tävlingen, men spelar då på hcp 25. Max
hcp i foursome, som tidigare 56.

Missa inte den fantastiska möjlighet,
som Seriegolfen bjuder oss på: att spela-

till den/de som spelat till sig flest prickar.

Domkommitt1ns ordföronde, Christino Wikström, hor lart sig hondloget
ov moken lngemor som i hemmef onsvoror för detto förnömligo hontverk.

Dalum:

Christino Wikströn
Ordf. domkommiftin

Båstad 26 maj, Wittsjö l8 juni, Malmö 7
juli, Kristianstad 27 augusti samt Ystad 8
september.

Kära damer, vi i damkommittdn sviktar
aldrig i vår förhoppning att fä se fler och
fler av er på våra tisdagsträffar. Då kan vi
spela i vår takt utan att bli stressade, göra
nya bekantskaper och detta endast för 20 och har vi en bra dag, belönas vi med med
presentkort, somkan samlas ochbytas mot
glas, bollar eller saker i shopen.

Till

sist en vädjan: Vid säsongstarten

l99I diskuterade vi

våra Nationella

Damdagar, huruvida vi skulle ha 1 eller 2
dagar i fortsättningen. Då var det många
som ställde sig villiga att hjälpa damkommmittdn med arrangemangen. Hör av
Er, Ni som kan ställa upp!

Väl mött på Rya!

Två orbetsbin och tuå snockore

På DK vägnar, Christina Wiksu'öm

2

OB-KOMMTITEN informerqr
Bestämmelser

för

Skåneserierna OB

1992.

Ett nytt spelår står för dörren och möjligheten att vara med att representera
Rya GK står öppen för en ny årskull.

Handicapgräns
l9l7

stort följande speldagar: 7 maj endast
YOB I, 14 maj, 21 maj,4 juni, 11juni, 20
augusti,3 september, 10 september. Kolla
med detlnitiva spelplanen för någon eller
nå,era dagar kan vara spellediga också av

ovan nämnda för just ditt lag.

AVET Aldre veteraner (H75) födda under
året

anslagstavlan men för er planering gäller

i

Hcp 32.

VET Veteraner (H 65) födda under året
1927 Hcp 30.

Inbjudan till spel kommer upp på
anslagstavlan i god tid inför varje
spelonrgång. Lagledarnatar sedan ut la-eet
och svarar för att deltagarnas namn och

OB Oldboys (H 55) födda under året
Hcp2}lDw I, Hcp 24Div Il,Hcp28l
Div III.
1937

YOB Yngre Oldboys (H 45) fodda under året 1941 Hcp l2lDiv I, Hcp 1S/Div II

Kvoltävlingen till
AMBASSADOR CUP

och III.

för Damer och Herrar +50 år

.. Vi har i år preliminärt anmält ett lag
AVET och två i de övriga kategorierna,

spe/os

vilket är en utöknir-rg med ett lag YOB.
Varje lag består av 6 spelare. Inom varje

kategori organiseras det inför spelomgången starkaste laget och när det gäller två lag i samma kategori i ett starkare
första lag och ett andra lag. Spelare som
representerat förstalaget måste stå över en
spelomgång innan han får spela i andralaget. Däremot erfordras ingen karens om
man flyttas upp från andra- till forstalaget.

26 luli på

Ryo.

Den honn infe kommo med i
fovli ngsprogrommef sd nofero
nu dogen och se upp nör den
ons/ds på fovlan.
Ryo's log blev 1u lycklig
vinnore år I99l så nu galler
def ott försvoro frof1n 1992.
Folke Möller

Vi spelar l8

håls slagtävling utan

handicap från gul tee, AVET från röd tee.
De fyra - AVET tre - bästa resultaten av de
6 spelarna i laget räknas samman till lagets
resultat i spelomgången. Samtliga spelares

individuella resultat ingår samtidigt i en
handicaptävling med nettopriser motsvarande 600 kr per Division.

Definitiv spelplan är uppsatt

reorganisera sina

lag. Det kanske
faller bort någon
eller några för ål-

dersgränsen i år.
Folke Möller
Då får Du kanske
OB-Kommitl6n
gå till Sekretariatet och få en aktuell datalista att bearbeta och värva ifrån.
Dröj inte för länge med detta. För att underlätta lagledarnas arbete kommer listor att
sättas upp där intresserade anmodas att

sätta upp sig med namn och aktuell
handicap.
En nyhet för året är också den att klub-

ben

vill

stimulera den torm av friskvård

som OB-golfen onekligen är genom att
bekosta två grupplektionerperlag + intresserade att vara med i OB Skåneseriespeiet

1992. Vår nye Pro Peter Lester är förberedd att respektive lagledare avtalar lämp-

ligalektionstiderföre säsongsstarten. Kolla
anslagstavlan och utnyttja ett bra tillfälle
att komma bort ifrån slicen eller om det är
hooken, som envisas med att komma när
Du inte beställt den. Ge Peter en chans att
förbättra Ditt spel och Dig själv en möjlighet att föra fram Ryas lag till bättre positio-

ner 1992.

Spelare tillhörande en viss kategori får
spela i den åldersmässigt närmast lägre
kategorin, men får under pågående säsong
ej växla mellan dessa kategorier.

För lagledarna

gäller det nu att

OB -kommittdn på Rya är

aktuell handicap anmäls till arrangerande
klubb senast kl 1200 två dagar före fastställd speldag. Förhandslottning rillämpas så att anangerande klubb kan uppge
starttid redan vid anmälan. vilken anslås.
Rekommenderas första starttider för YOB
kl 13.30, för övriga kl 09.30.
Om en klubb har två lag i samma kate-

gori och ett av dessa lag i tre eller flera

var Danielsson, Lars Ekolin, Stephan Hindemith och Lars Wrang.

Då tävlingsverksamheten tycks öka i
omfattning

i

våra åldrar, skulle

vi

sätta

värde på att flera medhjälpare kunde ställa
sina krafter till förfogande med flera namn
till kommitt6n och handräckningshjälp vid
hemmatävlingarna.

ej är fulltaligt (6 spelare) kan
laget uteslutas från nästa års seriespel.
matcher

på

inför året Folke

Miiller, Curt Linander, Tage Ericson, Ing-

Rya GK's OB-Kommittö

Folke Mliller

Meddelqnde ]ill
"Litet Aldre golforeo!
oa

Alla kanske inte vet att det inom klubben
finns något som kallas:

|ÄDIES

AND GENTLEMEN.'

"L-G golfen" är öppen för alla medlemmar vilka fyllt eller fyller 55 år under året.
Vi samlas på fredagar kl 09. 15 för att spela
golf och ha trevligt tillsammans.
Spelformema kan variera med P.B., slag
m.m. Prisutdelning efter var gång. Årsau-

giften är 50 kr och startavgiften 20 kr.
Varje vår och höst har vi urflykr till någon
annan bana. Brukar vara populärt och
mycket trevligt. Först blir det golf, däref-

så prisutdelning
med jättefinapriser (jag garante-

"eftersnacket":

deltagare.

ter äter vi lunch och så det vanliga
- Varför gjorde jag inte så i ställer?
- Bollen låg så illa
- Klubban gled ur handen

- Lillan störde som vanligt med sitt
evinnerliga prat! - o.s.v. o.s.v.

Till

sist har vi

rar) till ALLA
Välkommen med

Lillon Abromsson
THE Lady

i Ladies and

Gentle-

men!
Vänliga hälsningar
Lillan Abramson
11
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TAYLINGSKOMMITTEN

ningslistorna

informergrr

finns.

Så är dei dags igen!
Ny golfsäsong och med den en ny tävlingssäsong. Förväntningarna inför varje
ny säsong är hos de flesta stora. Många går
säkert och tänker att "i år skall det ske" överst på prispallen - lägre handicap - fina

priser m.m.

I

bland blir verkligheten en

annan. men huvudsaken är att Du är med

och tävlal och att vi har trevligt tillsammans. Fast tävlingssäsongen kanske blir
lite mer framgångsrik om Du tar en och
annan lektion hos vår nya Pro, eller . . .?
Som vanligt startar den egentliga säsongen med Omegaslaget den 1/5. Passa
på att titta på fin golf. Carl Johan, Tord och
Lennart som "gör" Omegaslaget uppskattar om det kommer mycket publik. Helgen
f-öre Ramlösa Open spelas ICA-slaget, vil-

sätts upp. Risk

för fullteckning
Klubbmäster-

skapet spelas i
ket tillsammans med AWP Generationstävling (2815) och SweFenies Akta Maketävling (2318) blivit något av en klassiker
på Rya.
Ramlösa Open - i år är det Rya som står
för värdskapet. Pro Am spelas den 19/5

och huvudtävlingen den 2l-2415. Prissumman i år är hela 400.000 kr. Gunnar
Ahlström, huvudansvarig för arrang-

september. E,n
nyhet där är att
damerna spelar
s4 hät (18+36).

emanget behöver många hjälpande hän-

1

der.

1

Årets program har sin tyngdpunkt lagd

på golfveckan vecka 28. Efter fjolårets
succe har vi bestämt att årets upplaga skall
bli minst lika bra. Så det är bara att planera
semestem och hålla reda på när anmäl-

:a söndagen varje månad med start 14.305.00. Anmälningslistor på anslagstavlan.

Den 13 december kommer Lucia till

Ställ upp! Anmälningslistor för olika
arbetsuppgifter finns i klubbhuset.

Lors Engert

BörjeÅkesson F.d. Ordf . tövl.kommittln
kommer förutom
ett antal andra tävlingar i år även att arrangera några nybörjartävlingar för spelare med klubbhandicap. Tävlingsdag är

Rya och med henne är säsongen 1992 slut.
Jag kommer i och med årsmötet den

31/

3 att lämna ordförandeskapet i tävlingskommittdn. Därför vill jag här passa att
önska min efterträdare lvcka ti11.
Lars Engert

Vårens årsmöte i korthet
Enligt de nya stadgarna avhölls vårmötet
innan utgången av mars månad, nämligen
den sista i den månaden. Till skillnad från
de senaste gångema var detta möte snabbt
avklarat. De ny-, om- och fyllnadsval som
gjordes gick helt enligt valberedningens
förslag.

Till ordförande omvaldes Alf Rodman.
Som ledamöter till utgången av 1992 är
sedan tidigare, Lennart Engberg, Weste

Ericsson, Olle Pettersson och Kenth
Sternheden valda. Till ledamöter för två
årsperioder 92 och 93 nyvaldes Birgitta
Bergsten, Gunnar Ahlström och Arne
Olehov. Den senare var tidigare supple-

Den avgående skattmästaren Bengt
Siewers höll en mycket klar och tydlig
redogörelse av såväl resultat- och balansräkning som finansieringsanalys.
Bland kommentarerna och frågorna,
som i år var mycket få, framfördes ett
önskemål om en separat redogörelse av
Rya GK AB. Styrelsen skall diskutera en
presentation av detta innan nästa vårmöte.

Under punkten "behandling av frågor
utan ekonomisk natur. framkom det att

några medlemmar föreslagit reducerad
greenfee för gäster till klubbens medlem-

ant.

mar samt att rökare i restaurangen ej skulle
göra sig besvär.

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Carsten Bengtsson, t.o.m. utgången av 1992
samt Björn Flinck för perioden92-93.

Inget beslut togs om vare sig gästgreenfee eller rökförbud. Frågorna skall
utredas av styrelsen.

Med några vän-

liga ord

och

vackra blommor
avtackades de

styrel seledamöter, som av en

eller annan anledning avböjt

Anders

A Ekblom

omval.

Ordföranden hoppades speciellt att
Bengt Siewers skulle få mer tid för golfen
efter att ha lämnat det krävande uppdraget
att vara kassör i klubben.
Anders A Ekblom

MEDLEMS-a och UTBILDNTN GS-

KOMMITTEN informerdr
Faddrolr

Grön] kort

tacksamföröns-

Om någon av våra nya medlemmar önskar

Alla medlemmar som vill ta grönt kort

kemål och syn-

skall i fortsättningen kontakta vår nya Pro
Peter Lester

lerallutbildning

"fadder" för att få hjälp med sitt inträde i
golfvärlden går det bra att kontakta Christina wikström (rel 222141) eller wesre
Eriksson (tel26 12 30)

utbildning
Medlems- och Utbildningskommitt6n är

punktervad

i

gä1-

Weste Eriksson

golfsporten.

Ring Weste Erikssontel042-26 12 30.
Weste Eriksson
13

Scord lägre
Taktik på banan är ämnet som jag blivit
ombedd att utveckla. Man kan skriva allt
från längre avhandlingar till korta meningar. Här följer ett långt mellanting.
Golf påstås vara l}Vo tel<nrk och 907o
psykologi. Det ligger något i detta, vilket
vår redaktör är ett levande bevis på, ty trots

en finstämd teknik har han inte lyckats
komma lägre i handicap.
Varje golfrunda är en ny utmaning som
bjuder på nya lägen och slag vi inte provat
tidigare. Andå måste man alltid ha en
grundtaktik klar innan spelet börj ar. Denna
så gott det går följa på varje
hål.

taktik bör man

Innan Du startar finns det saker som Du
kan tänka på. Kommer Du med bil, passerar Du 5:ans green och kan dätrtta på var
flaggan är placerad. 4:ans flagga ser man

när man parkerar bilen och väl vid
klubbhuset kan Du bilda Dig en uppfattning om vindriktningen genom att titta på
den hissade flaggan.

- spelo toktisktl
slår andraslaget titta efter var flaggan står
på greenen för att underlätta för ert tredje

slag. Står flaggan långt bak

till

i fairway.

föll av, när

Både Jim och Ingemar har överraskat
med två bra träffar och Jim har t.o.m.
möjlighet att nå in på tre slag. Ingemar har
dock alltför långt kvar och väljer därför att
spela kort green. Detta innebär att dammen kan komma i spel. Ingemar knackar
därför fram en jämfemma på vänster sida
i höjd med dammen. Flaggan står mitt på
green, något bortanför mitten, så Jim väljer att sikta mitt på flaggan. Bra slag, men
bollen driver av till höger. Tusan också,
glömde naturligtvis att ta hänsyn till vinden från vänster, tänker Jim.
Ingemar har 50 meter till flaggan, som
står på bakre platån. Att slå höga wedgar
med backspin är inte Ingemars specialitet
så han väljer den säkrare metoden att rulla
in bollen med en lägre klubba. En järn-8,

på

en

Sikta därför på vänstra delen av fairway,
så att Du har marginal till höger för den
oönskade slicen, om den dyker upp. Ni
som går in på tre slag skall redan innan ni

t4

meter förbi. Förbaskat vad greenerna är
hala idag.. Man har väl glömt att vattna i
natt, muttrar Jim. Knappast troligt, säger
metodiske Ingemar, men Du hade en rejäl
medvind, när Du puttade. Ingemar håller
upp för sidovinden men glömmer slå till
bollen, som stannarkort. Jimlyckas damma
i sin putt, och hålet delas på bogey.

Innan de tu lämnar green, kastar Ingemar ett öga mot 2:ans green för att se var
flaggan är placerad. Jim småsvär fortfarande över chippen och har inte en tanke på
sådana detaljer. Tvåan är 131 meter långt
och med en bred green. Flaggan står till
vänster bakom bunkern. Jim slår först och
satsar naturligtvis vilt på flaggan. Ett bra
slag, men bollen stegrar sig och landar i
bunkern.
Ingemar vågar sig inte på samma taktik
utan siktar mot busken, viss om att han
normalt inte hamnar dit han siktar.
Bakom busken ligger green, och det är

kanske det bästa, men risken för en topp
eller duff är större med de mer vinklade
klubborna, så Ingemar väljer att rulla in
bollen med en järn -J . Jrm ligger naturligtvis pluggad i bunkern och undrar irriterat
som studsar i början på greenen, ser bra ut,

historia 10 meter förbi flaggan.

fler svårigheter än out-gränsen till höger.

bestämd putt två

Tyvärrkan Ingemar inte putta från detta

slaget visserligen kortare, men där är fair-

way bredare och det är viktigt att hålla
bollen på den klippta delen av spelfältet.
Efter bra drivar erbjuder andraslaget inga

provputtarochen

Olle Dohlgren olios
Vilden från Vöslkuslen

avstånd utan måste pitcha. En wedge vore

Brett och utan riktiga hinder. För Jim kan
bunkern till vänster skapa problem vid
utslaget, så han måste hålla till höger.
Avstår han från att slå ut med drivern blir

Ryas första hål är ett perfekt öppningshål.

två

green.

men rullar 4 meter förbi. Jim ligger just
utanför greenen, men där är dåligt med
gräs, och risken för en duff eller topp är
överhängande. Ingemar. som inte slagit
många rena chippar i sina dagar, hade
naturligtvis puttat för att vara säker på
greenträff. Jim, som aldrig skulle komma
på tanken att putta utanför green ("ser ju
enbart löjligt ut"), slår en halvtoppad

profil.

jen,

mellan busken och bunkem, tack vare att
han siktade på den öppna högra delen av

taktikkan det numera också ingå val av
boll. Det finns både lindade och helgjutna
bollarmed olika skaltyper. Jag spelar själv
med bägge sorterna men föredrar vid blåsigt väder en helgjuten boll, som ger lite
mindre backspin och en lägre bollbana.
Prata gärna med Peter, så får Du mer
information om detta.

offensiv, självsäker spelartyp, medan Ingemar, luttrad av motgångar, håller en lägre

han

slog sin chip. En
snabb titt på lin-

dit han vill. Aven Ingemars boll blir för
hög i motvinden men landar på fairway

I

kalla dem Jim och Ingemar. Jim är

bollen. An

kanske ni skall hålla andraslaget mera mitt

scorekortet och markera vindriktningen
vid klubbhuset. Detta kan vara till god
hjälp underronden. Ar Du trots det osäker,
kan Du kasta upp löst liggande gräs för att
få lite mer vägledning.

Låt oss nu ge oss utpåbanan. Själv skall
jag inte spela, men en tvåboll är just på väg
ut, så vi följer den. Det är två herrar. Vi kan

till

mindre kom han
ihåg hur bollen

vänster,

Vind kan vara en oroande faktor och är
Du osäker på vindriktningen och inte har
någonflaggaeller annat "säkert" objekt att
bedöma efter, dra då ett streck på den

banöversikt som normalt finns

när han går fram

Att banpersonalen aldrig kan få stil på
1:ans greenområde, fnyser Jim, när han
går in för att putta. Ingemar har under tiden
markerat sin boll och samtidigt passat på
att studera sin puttlinje från två håll. Jim,
fortfarande upprörd över banpersonalens
lattja, tänker inte på att studera sin linje,

om någon krattat bunkern sedan 50årsjubileet. Han har aldrig varit någon
vituos i bunker man har i någon bok läst,
att han vid pluggade lägen skall sluta
klubbhuvudet något samt sikta höger om
flaggan. 10 meter till flaggan var det, så en
dryg meter höger om måste räcka. Svinga
lugnt och slå igenom stod det också och till
Jims förvåning fungerade allt enligt boken
och bollen rullade ett par meter förbi flaggan. Fortfarande förvånad över resuitatet
missade han putten men delade med Ingemar, som sin vana trogen lyfte på huvudet
och slog en oren putt halvmetern kort.
För våra herrar erbjuder utslaget på trean
inga problem. Bunkrarna ligger långt bort,

men out-gränsen ligger farligt nära. Det
finns gott om plats till vänster och här
lyckas bägge placera sina utslag. Ingemar

är betydligt kortare och kan därför inte
fortsätta på den säkra vänstersidan utan
risk för att gå i bunkern. Likt en seglare
kryssar han därför fram på högersidan en
bit framför 1 5O-markeringen. Jim har chans
att nå in och den chansen skall jag ta,
tänker vår optimistiske vän. För att nå
fram måste han forcera slaget lite och då
går det som det kan gå. Huvudet åker upp
och bollen viner fram över marken och
rullar ner i bunkern kort om green.

Att han aldrig kan lära sig att använda
insidan, tänker Ingemar, och tar samtidigt
på sig sin keps för att skydda sig lite mot
regnet, som nu strilar ner. 110 meter har
han kvar, men bollen ligger i ruffen, som
dock inte är så tjock. Upp med järnsexan,
en bra träff, men det var värst vad bollen
flög iväg. En studs på green och sedan ner
i bunkern bakom. Det var en riktig flier,
ropade Jim. "Flier", tänkte Ingemar, som
fortfarande var upphetsad över den fina
träffen. Vad är det? Jo, Du fick säkert lite
gräs mellan klubban och bollen och det i
kombination med att klubbhuvudet var
blött, gjorde att all backspin försvann och
bollen går därmed mycket längre, mässade
Jim. Ack om man kunde få fliers lite oftare, tänkte den fortfarande upphetsade
Ingemar.
Jims boll låg faktisktriktigt bra i bunkem,
så banpersonalen klarade sig denna gång.

Han öppnade klubbhuvudet lite och försökte svinga lika lugnt som Cary Middlecoft i sin bok. Men Middlecoft håller huvudet still i bunkern och det gör inte Jim.
En rejäl duff blev resultatet, så Jim är glad
över att bollen precis orkade in på green.
Ingemars boll 1åg bra men sanden var
blöt och det gjorde inte den redan osäkre
Ingemar bättre

till mods. Fanns det något

han inte behärskade, så var det bunkerslag.
17 slag var årets rekord, men någon gång
hade han lyckats komma ur på tre. Bunkern

är emellertid ganska platt och utan höga
kanter. Man kanske skulle prova med puttern, som kära hustrun tipsat om. Sagt och
gjort, håll huvudet still och slå igenom. Ser
man på, redan på första slaget kom han upp
och t o m ganska naraflaggan.

Jim hade en lång putt, som vek svagt

till höger. Palmer hade i sin
bok skrivit, att vid långa puttar är det
från vänster

viktigare med rätt längd än exakt rätt rikt-

ning. Jim koncentrerade sig på längden
och slog en bra putt, som slutade 75 cm
höger om koppen. Helt sänkbar. Ingemars
tvåmetersputt gick bara halvvägs, trots att
Ingemar slog till den bra. Du hade säkert

gruskorn kvar på klubbhuvudet efter
bunkerbesöket, och då får Du ingen fart på
bollen, predikade Jim. Vår påläsre vän
glömde dock, att samma fenomen uppstår,
om det finns vatten på putterbladet. Hålet

delades på 6:or.
Regnet börjar nu tillta och närheten till
klubbhuset gör, att vi slinker in för att fä
något värmande. Samtidigt passar vi på att
gå igenom de hål vi har spelat och sätter
upp en del punkter, som kan vara nyttiga
att tänka på före och under spelets gång:
- Kontrollera vindriktning

- Bestäm innan Du slår ut, hur Du har
tänkt att spela hålet.

- HåIl fast vid detta även om det är
lockande att välja andra spelvägar.
- Spela alltid med marginal, d v s finns
det bunkrar i högerkanten, håll lite extra

till vänster. Du behöver inte ligga mitt i
fairway för att ligga bra.
- Sikta inte alltid på flaggan vid inspel.
Finns det en öppning, där bollen t o m kan
rullas in, så sikta där. En duff eller topp blir
då ingen katastrof.
- Tänk också på att det slås väldigt få bra
slag under en runda. Den som lyckas bäst
är alltid den som slår bra "dåliga" slag.
Lycka till med den nya säsongen!

Olle Dahlgren
alias Vilden från Västkusten

Denno "klubb i klubben" är öppen för ollo som önskor spelo golf under vinterholvåret. Endo krov ör o1 du måste voro
morgonpigg ty detlo göng somlos i arlo morgonstund oovsett vaderfarhållonde för ott voro beretf off slå ut så snort som I:ons
foirwoy ör synlig. På bilden, förröftor.Jerry Lennklen lottning. Gomorno s/dss om de stenkulor vors respektive förg ovgör bollornos
sommonsöttning. Nolero för övrigt hur beckmörkt det önnu ör!
Det händer inte så söllon ott försto bollen pressos off srorto t.o.m. innon dess.
Vill du ho informotion om nör och vor nösto somling sker, v.g. kontoklo någon ov de som kon betroktos som okodemins slöndigo
medlemmor exempelvis Curt Polmoer, Hons Ohlsson eller Leif Alfredsson.
Foto: Elis Ni/sson
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MlARKNADSKOMMITTEN

informercrr
golfår
Det tuffa jobbet med införsäljningen av
våra olika reklamobjekt är nu klart och vi
kan med tillfredsställelse se fram mot en
ny säsong på Rya.

Nytt för i år är bl a en fortsam utbyggnad

ter och förbätt-

av den så kallade gröna linjen med nya
teeskyltar och nya banskisser. Nya

ringar fått stå tillbaka för mer angelägna saker.

scorekort med nya index och ändrat utseende, och snart nog kommer det också en
ny banguide. Allt kan man ju inte åstadkomma själv även om man ibland tror det.

DRIVERN,

Arne G. Olehov
Ordf . morknodskommifl1n

vår medlemstidning, som finansiellt till
största delen är beroende av goodwillstöd
är ett bra exempel på gott samarbete mel-

lan marknadskommittdn och klubbsupportrar.

Det har varit ganska motigt med
reklamförsäljningen i år. De förändringar,
som råder i affzirsvärlden i dag har inte
gjort det lättare. Trots detta har vi lyckats
få gehörhos våra sponsorer och annonsörer.

Till

dessa återkommer vi lite längre fram
på säsongen för att på ett mer påtagligt sätt

få visa vår uppskattning.

Får vi så passa på tittfattet att be våra
medlemmar om hjälp!

Var och en av er som har tips om
reklamköpare, annonsör eller tävlingssponsor kan ta kontakt med oss i
marknadskommitt6n. Vi jobbar sedan vidare med objektet. Har ni svårt att få tag i
oss kan ni bara lämna ert tips till sekretariatet så hör vi av oss så snart som möjligt.

Med tillönskan om många Jina golf-

rundor.
Morknodskommitt1n fixor med nyo bänkskyltor. Hons "Liniolen" Ohlsson tor h1ölp ov Curt Polmoer.

Vi som arbetar med marknadsföringen

Därför är det på sin plats att här och nu

av vår produkt, Rya Golfklubb, hoppas ni

tacka banpersonal och sekretariat för det
fina jobb dom gör åt oss.

Mcrrkno,dskommin6n

Tack också till våra sponsorer och
annonsörer. Utan ert stöd hade flera nyhe-

Arne G Olehov, Lennart Kristiansson, Jan
Pålsson, Anders Engström, Hasse Ohlsson, Holger Lund, Curt Palmaer.

märker, att det varje år kommer nyheter,
som piffar upp och gör det lättare för våra
klubbmedlemmar och gäster att finna sig

tillrätta på banan.

Europedn Chollenge Tour
till Rya vecka 21, dä 156 st av
Europaelitens spelare ställer upp i
kommer

RAMLöSAOPEN -92

Skall dessa dagar bli den golffest vi alla
önskar fordras också frivilliga krafter.
Förena nytta med nöje, se "Golf-cirkusen"
inifrån, samtidigt som Du gör en praktisk

för att kämpa om 400.000 kr (tredje största
tävlingen -92 pä SGT-touren).

insats under dagarna 21-24 maj (torsdag-

vi att ha

Anmäl Ditt intresse på vidstående lista
och fyll i hur mycket Du har möjlighet art
ställa upp. Vi kontaktar sedan för en informationsträff omkring månads skiftet april/

Under dessa dagar kommer

golfvärldens ögon riktade på vår kära klubb
och bana. Vi får god PR och chans att
ytterligare stärka vårt goda rykte som en
av Sveriges toppklubbar.

söndag).

Vill Du veta
mer, kontakta

gärna Bengt
Arnekull, Kans-

liet eller Olof
Norrlöw, Gunnar Ahlström.
Folke Mtiller,

Gunnor Ahlströn

Christina Wikström, Kenth Stemheden.

maj.

rl

I.ENNART TYCKERTILL
Det har hänt och det kommer att hända en
hel del förändringar på banan den närmaste tiden.
Redan förra säsongen skedde det, enligt

mitt tycke en del förbättringar, som gjort
Rya-banan allt intressantare.
Då tänker jag i första hand på dammen
vid 1:a hålet, den upphöjda utslagsplatsen
på tvåan och inte minst "slice-bunkern" på
tredje hålet. Nu är det också dags att ta i
bruk det avkortade fjärde, som säkerligen
inte behöver bli mycket sämre för att man
av säkerhetsskäl måst flytta fram utslaget.
I gengäld har hålet fått en något annorlunda inramning.

Aven femte får nu en annan prägel. En
ny tee gör hålet "rakare" men framförallt
har det blivit något kortare och ändrats
från ett lätt par-fem-hål till banans förmodligen svåraste par fyra.
Åttonde hålet med den nya greenen och
verkar spännande. Detta blir
-qreenområdet
med all säkerhet ett av landets bästa fem-

tee-längden" för att inte scorerrra skulle
rusa i höjden.

Samme man som ändrat Åhus-banan
harritat Båstad och Tomelilla. Den senare
har också en del fina hål att bjuda på, men
greenerna... lutningar och platåer åt alla
upptänkliga håll. Den avslutande greenen
i Tomelilla är en katastrof. Det är tur att vi
har en så kunnig ledning i vår klubb, så att
man inte släppt lös en "golfbaneförstörare"

av landskapsarkitektens kaliber.

Det som framförallt präglar en utmärkt
bana är att den skall vara lika intressant för
vardagsgolfaren som för elitspelaren. Här
är Rya något av idealet. Den upplevs inte
som direkt svår av medelgolfaren, men
som en utmärkt test för eliten.

Att Rya inte alls är så lätt som somliga

vill

göra gällande framgår med önskvärd
tydlighet av den statistik som SGT (Swe-

dish Golf Tour) låtit ta fram från protävlingarna i Sverige, 1990.

Jan Sederholms

S:t Arild är ett
sådant exempel,

liksom Orkelljunga, två verkliga pärlor.

Att

bedöma

golfbanor är ju

väldigt subjek-

tivt. Det

finns

som Jag ger utEn åsikt som jag hoppas inte vara ensam
om är att det fortfarande är billigt, j a mycket

billigt, att spela golf i Sverige, i vaje fall
om man är medlem i Rya Golfklubb.

För ett par tusenlappar om året får man
spela hur många rundor man orkar och har

lust med. På en hel säsong blir det inte
många kronor per rond, om man är någorlunda aktiv.
Medlemsavgifterna i de svenska klubbarna har inte alls hängt med i den övriga
priskarusellen i landet. I slutet av 5O-talet
kostade det 300-350 kronor att vara med-

lem

dessa

Rya. Ungefär

den

en kontors- och butiksanställd på den tiden. Den
senare befattningen betalas i dag med 10-11.000
kronor. Då har green-feen
hängtmedpå ett annat sätt.
Då kostade en golfrond på
en 18-hålsbana kring tio
kronor och halva avgiften
på en 9-hå1s. Tar man ste-

för att slå iväg sin drive.
Säkerligen blir det bra ur
golfsynpunkt. Men risken
är väl att den kommer att

get ut

Vi får väl se när allt

svåra mästerskapsbanor inte tagit hän-

till medelgolfaren.

anstads-banan vid Åhus.

på I3:e

fee.

I den banstatistiken är Rya landets f

Foto:

ärde

svåraste på SGT, med ett snitt på 75,38
eller 3,38 slag över par. Alltså något svårare än Tylösand och Söderåsen. Två hål

finns också med bland de fem svåraste.

Jag syftarpå den landskapsarkitekt, som
''fingrat" på en annars så utmärkta Kristi.

Ibland kan man verkligen undra vem
banorna byggs för. Ett annat exempel är
nya Båstad - visst finns här en hel del fina
hål, men de är nog ändå i knepigaste laget

för de flesta golfare. Detta har tydligen
också klubbens ledning kommit underfund med. Vid den största tävlingen i fjol,
Guldpokalen, hade manrejält kortat "back-

Europa, som

till

medlemsavgifterna på en
helt annan nivå. Arsavgifter på 5- 10.000 kronor hör

är

klart, tvåans höjning blev
ju super . . . så man bör inte
dra förhastade slutsatser.
Det är i alla fall viktigt att
vårt kära Rya får behålla Jon
sin fina karaktär. De små
förändringar som nu gjorts är alla till det
bättre. Så är det tyvärr inte på alla banor.
Vissa "ban-ritare" har i sin iver att göra allt

i

exempelvis Holland, Tyskland och Frankrike, ligger

''bryta av" för mycket i den
annars flacka terrängen.

syn

i

månadslönen hade också

rader (en stormig fredag i
mitten av mars) hållerman
som bäst på att bygga en
ny tee på 13:e. Där har det
ju tidigare, stundtals, varit
ganska blött. Nu blir det en
rejäl kulle att kliva upp på

till

H.E.

tryck för här.

par-hå1.

När jag skriver

Lennort Andersson

med säkerhet andra åsikter än de

hålet hade ett snitt på 5,33, där bara
två har en "sämre statistik". Även 17:e
finns med här, med en snittscore pä 4,67 .
Inget Rya-hål finns med bland de fem
lättaste . . . Så nog är vår bana utslagsgivande alltid.
11
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Men visst finns det också nya härliga
anläggningar där naturen tagits tillvara på
ett föredömligt sätt, vilka gjort banorna
lika intressanta för medelgolfaren som för
eliten.

till vanligheterna.
Det ekonomiska läget
gör det allt svårare att
Elis Ni/sson skaffa fram sponsorer till

golfklubbarnas verksamhet. Med all säkerhet får vi medlemmar i
fortsättningen själva finansiera vår egen
fritidsverksamhet, som man gör på andra

håll i världen.

När nu Rya-styrelsen så småningom
kommer attlagga fram en långsiktig och
nödvändig plan så kommer den givetvis
att kosta en eller annan krona.

Den inkomstförstärkning som klubben
blir i behov av antingen genom en

då

engångsins ats och/eller via en höjning med
bortåt tusenlappen vad gäller medlemsav-

giften, finns det säkerligen utrymme för.
Att ta in flera medlemmar och stärka ekonomin den vägen är absolut sämsta lösningen'

tycker

Lennart Andersson HE
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Ospelbar boll - regel 28

Den berömda
busken vid 2:ans

green har vi väl
alla varit i "per-

sonlig" kontakt
med vid något
tillfälle.

Christino Rodmon

Om Du bedömerDinboll som
ospelbar gör Du
följande:

1. Markera bollens läge innan Du lyfter
den.

2. Droppa den inom två klubblängder
(Du får använda drivern att mäta med) från
bollens ursprungsläge = markeringen, dock
ej närmre hålet. Bollen får sen rulla max

två klubblängder. Innan Du droppar bör
Du se till att de två klubblängderna räcker
för att Du skall kunna slå Ditt slag. Ar
busken för stor, har Du möjlighet att istället droppa på flagglinjen. Då får Du gå så
långt bakåt Du vill.

;d

Du kan också slå om Ditt slag från den
plats Du slog sist från.

I samtliga fall räknar Du alla slag plus
ett slags plikt.

Du kan förklara Din boll ospelbar var
Du vill och när Du vill. Enda undantaget är
när bollen ligger i eller berör ett vattenhinder. Du avgör ensam om Din boll är
ospelbar eller ej. Därför får Du exempelvis
göra om spelaren här, om Du som han har
puttat ner Din boll i bunkern.
Förklara bollen ospelbar.
Placera bollen där Du sist slog den (man
placerar, droppar ej, på green).

J

Plikta ett slag. (Det kan det väl vara
värt).
Regler är inte bara straff. Ibland kan de
underlätta spelet. Speciellt om man inte är
så bra på bunkerslag . . .

Christina Rodman
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"Hdr vi toppcl] målta och sc,ns i
fråga om invesleringdr? "
i

Vid årsmötet november 1991 var det
många som gav styrelsen och banarbetarna
en eloge för en fin bana 1991. Det var de
verkligen värda. När vi nu har en bra bana,
så

undrar många: "Varför skall vi då ändra

så

rnycket?"

Vid årsmötet i november 1990lämnade
styrelsen ett förslag till investringar på
banan pä6.25 mkr. I dessa 6.25 mkr ingår

"säkerhetspaketet", varför jag reducerar
investringen til1 5.00 mkr. Lyckligtvis blev
det dåligt underbyggda förslaget nedröstat
med stor majoritet.

I investeringsförslag för 1988-1990 är
maskininvesteringarna ca 350 tkr/år.
Detta betyder att vi i en redan väl fungerande bana under 1990-taler ( l0 år) skall
investera i banan i dagens penningvärde

Enligt arbetsplan 1990
samt 10 x 350.000

Om

8.500.000

Nu kommer iaa till
pudelns kiiria.
Därför min rubrik om
"måtto och scrns,

ber 1991, togs denna investering upp igen
fast i en annan skepnad "Arbetsplan för
1990-talet". Vid årsmötet 1990 blev be-

greenerna.

Man kan därför mot bakgrund av detta
beslut och styrelsens förslag

till arbetsplan

för 9O-talet fråga sig om styrelsen bryr sig
om medlemmarnas råd i detta ärende.
Jag är väl informerad om gräsrötterna och
dess djup och att detta är enligt styrelsen

orsaken

till

att den med en "alkoholists
envishet" ständigt kommer tillbaka till frågan. Vid samtal med gräsexperter har jag
förstått, att det är viktigt, att innan man
vidtager de drastiska åtgärder som styrelsen föreslår, provar andra möjligheter. Om
_greenerna nu är så packade att gräsrötterna
inte kan växa neråt. varför kan de flesta
översvämmade greener då så relativt snabbt
torka upp? Och varför måste så gott som
alla tees läggas om?

Investeringen för en i våra trakter nyanlagd l8-hålsbana - Örkelljunga- har med

bevattning och maskininköp kostat
10.500.000kronor. Jag ärmedveten om att
denna bana inte har lika många fina och

stora maskiner som

ord!!
belopp under resferonde
550 eller I 100

månoder hor
olt spendero.

Hölsningor Mio o Rito

men tillräckligt

Man kan ju fråga sig om det ärvettigr art
det skall kosta nästan lika mycket att lägga

om tees och greener samt maskininköp
under en l0-årsperiod på Rya som att
anlägga en ny lS-hålsbana med därtill
hörande maskiner på annan ort.

I Svensk Golf nr ll92lastejag am det
varit bråk om investeringar i Södertälje
GK. Det gällde utökning av banan från l8
irll27 hål för en invesrering på 6 miljoner
kronor. Det framhölls i artikeln att "med-

Speltaktik
"

?t &

to huZ diledd,
6a a ac d.4l/tecz/t to h4ä
/a&cn täat4 c1ruc an 4&".
ateceeaanq

?azo " /*aia/era"

Ni som sölter in respekfive

vi

många och tillräckligt bra för att ha en väl
fungerande bana.

Resfqurdngen
informerclrs
Den som sölter in 500 kronor

kr

dessa investeringar på
lägger den senast gjorda

bevattningsanläggningen på ca 1.000.000
kr så talar vi om närmare l0 miljoner.

Vid årsmötet ett år senare, dvs i novem-

slutet att avvakta en jämförelse mellan
nyanlagda S:ans green och de gamla

vi till

5.000.000 kr
3.500.000 kr
8.500.000 kr

OAloa*o

.r/b4 rlf4laqzf

lri efr ddrlat-ääl
,/at&/fe,, äan Aza/s? aaäZ ao c
4äir&4.

Rdaldtzn

lemmarna ansåg

det oklokt att
satsa så mycket
pengar i dessa ti-

der av lågkon.junktur".

Ni/s Pdisson

Omvitillvadjag
tidigare sagt om investeringar lägger att
medlemsavgiften för seniorer från 1989
t|ll 1992 höjts från 1.600 tlll2.400 kronor
eller med 50a/o sä talar även detta sitt
tydliga språk om nödvändigheten av bespanngar.
Jag efterlyser därför fortsättningsvis att
samtliga investerin-qar genomgår ekluten

mer än en gång innan de presenteras medlemmarna förbeslut. Inte minst med tanke
på att v|1991 hade en förlust på ca 600.000
kr om vi tillämpat samma avskrivningar

som 1990.

Håll i pengarna som de vore era egna
och var sparsam med stora investeringar
som för oss medlemmar måste innebära
antingen höjda medlemsavgifter eller ytterligare lån till klubben, som i sig indirekt
via ränta betyder ytterligare ökade medlemsavgifier eller en kombination av båda.
Aven Ryas medlemrnar märker av dåliga tider. Dåliga tider som eventuellt kan
innebära:

- mindre intresse för lån och/eller höjda
medlemsavgifter
- mindre greenfeegäster
- mindre reklam- och sponsolpengar.
Därf-ör "Tänk och begrunda innan Ni
frestar Era medlemmar med mera utgifter"
Nils Påls.ron

Tänlcvärt
med onledning ov ollo de
föröndringor som pågår såvöl i

dogens somhölle i sfort som på
individuellq orbetsplotser i småff.

'We all become
dggrevdted by changes.
You adiust to lhem
meaning you slowly
accepl them or you learn
to MANAGE them!"
H.A. Bert Goodwin
November 24, l9B7
Redoktörn
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VARPUTSEN 1992
för den första tävlingen i år,
bra deltagande. Cirka 150 personer deltog i det
slitsamma arbetet på morgonen, som bestod t.ex. i att kratta bort löv, grenar och
måla m.m. Men visst var det roligt att få se
banan i det fina skick som den blev efter

städningen. Men alla såg väl framemot att
spela tävlingen efter städningen, som spelades som poängbogey där de 3 bästa resultaten räknades från resp 4-mannalag.
Vädret höll sig, fast regnmolnen hängde
lågt över golfbanan.

1.

2.

Så var det dags

VÅnpUfSEN. Det var ett väldigt

Lag Olof Norrlöv

Kristian Schir6n
Dennis Thorefeldt
Jan Eriksson

108 p

Vi får hoppas att

det blir lika
många deltagare
nästa år.

Delyck-

liga pristagarna
blev:
Henrik Engerl

Lag Jeny Lennklew
Mats Kinberg
Fredrik Persson
Johan Lindberg

106 p

3.

Lag Leif Alfredsson
Per-Olof Cheander

105 p

Göran Gerup

Lillan Abramson

Björn Flinck vel vor utsloget

på l:on

kan londo!

Teamwork i rosrobotlen,
som vuxif igen.
Karin Behmer leder pågorno.

Lennort Svensson med sin
fovo ri tsys sel söttn i n g : I efo

bollar. Och denno gång
under orbefstid!!
Gun Din6 & Moret Rem

ulspisor

valfartlönt sföd personol.
Anniko Filberg ör mero inriktod på
örtsoppon ön på efterniddogens stortlisto.

Dick Polm6r tillhör
de verkligt nittsko.
Hon orbefor
dogligen på Ryo
och unnor sig ingen
ledighet ens under
YARPUISEN.

Tvo hårt orbefonde
dommrensore: Tord
Bergsfen och Jon
Eriksson.
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Mr LESTER, I presume?
Mr Lester, så heter vår nye Pro. Mr Lester
lystrar till förnamnet Peter och blir snart
trettio år. Sedan några veckor har Peter
tillsammans med sin hustru Clare börjat
sin nya framtid på Rya. På

Förutom träning av elit, juniorer och
knattar samt enskilda lektioner så skall
Peter och hans fru driva rangen och shopen.

klubb,

så

hinner

man inte spela

mycket

sjä1v.
Han har inte hel-

lertävlatmycket

i

sitt nya hemland. Från början kommer Pe-

kort tid har de exempelvis
fyllt shopens tomma hyllor

Anders

med ett brett och bra sortiment.

terfrån Scanthorpe, en stad
som fostrat en annan känd
golfprofil, nämligen Tony

Service är ett ord som
Peter ofta kommer tillbaka
till under vårt samtal. Service är t.ex. den nya bollmaskinen på rangen, fylld
med fler och nya bollar som
dessutom tvättas automatiskt. Eller att, shopen

Jacklin.

Denne engelske unge
man har många kloka meningar. Som t.ex. att alla
borde hålla sig en stund på

mattan, uppe på vår
drivingrange före varje

tillhandahåller allt från pegs

till

inkl.

den senaste klubban
gol

A Ekblom

golfrunda. En hink bollar
och kroppen är vips mjuk

fkonfektion. Eller,

att vi kan lämna in våra
klubbor och hämta dem

och ledig.

Peter ser alldeles för

någon dag senare med nya
grepp.

många pegga upp på l:a
tee, stela och ouppvärmda.

Som 10-åring började
Peter spela golf. När han
var 14 hade han fyra i

Vill du att han skall
videofilma din swing, så
att du kan studera din ti-

handicap. Året därpå blev
han scratch spelare. I Els-

ming, är det inga problem.

hem, England, började Peter som Ass.Pro. 1978. Under några år spelade han
kvalen till Europa-touren
och lite protävlingar i England.

Senare under säsongen
kommer han att arrangera
golfskola för nybörjare.
Elitträningen har redan
börjat. Vare sig du är högeller låghandicapare, tycker Peter. att man kan behöva en lektion i början av

Peter bestämde sig 1984

för att bli tränare. Två år
senare kom han till Sverige

sasongen.

och under tre somrar arbetade han som tränare uppe i

Frånochmednästanum-

Västerbotten på Skellefteå

mer av DRIVERN kom-

GK.

PETER IESIER, Pro

Premiördogen

i

Den unge Mr Lester

på

Ryo

G. K. med hustru CLARE och sonen MARCUS.
April, 1992.
Foto: Jim Sundström

shopen under VARPUISEN 4

valde Sverige, eftersom han ansåg att här
kunde han bredda sina kunskaper och bli
en bättre tränare. På vintrarna drev han
golfskola hemma i England.

Med moffor aff ingen skall behöva åka till
någon annan klubb, burik eller "rangJ å;
att finna det han eller hon söker.

Peter Lester trivdes i Sverige och 1989
fick han arbete som pro på
Hammar GK utanför Kristianstad. Eftersom klubben
hamnade i ekonomiska svårigheter fick Peter se sig
Shopen
om efter en ny klubb.

med alla medlemmar och gäster på en

En ny Pro har vi alltså
fått och en mycket positiv
och serviceinriktad sådan.

Med en inställning att
kunna ge, var och en, i den

breda medlemsskaran en
fullständig service, vilket
låter mycket lovande.

Lektioner:

Undertecknad

1992

Iördag-söndag O9.OO -

är öppen tisdog-fredog

spalt. Där kommer han att
speltips och annat matnyttigt'

5:-Ti-edgöra ditt spel lite roligare och
;:äJt"

Peter menar, att skall man kunna hrnna

LESTERS GOLF

O9.OO

mer du att möta Peter i egen

l9.OO
l5.OO

vill

passa

på att

ä

redaktionens vägnar hälsa
Clare, Peter och den drygt
ettårige sonen Marcus välkomna till Rya Golfklubb.
Vi hoppas, att ni snabbt
skall finna er tillrätta och
att ni skall trivas i vår fina

klubb.

iisdag-söndag 125:-/25 min

Här intill finner du några
praktiska upplysningar om

Drivingrdnges bollautomd] 46 bollor/pollet

LESTERS GOLF, såsom
öppettider, lektionstider

lS:-/polle]
23 bollar/ I O:- eller 2Xs

m.m.
Anders A Ekblom
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