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RYAs GOLFVECKA
Ur innehållet:
Presentqfion ov Styrelsen
Progrom för Ryos golfueckq 4-ll iuli
Romlöso Opell - Anders A. Ekblom
Toktik på bonqn - otte Dohtgren

BANKO MMTITEN informerqr
Bonkommillön

idog bestående av:
Roland ^\ndersson

lagd finplanering.
5:e tee kommer att förlängas i samband
med ombyggnad av 7:ans green till hösIen.

Ingrid Axelsson

Katastrof beträffande lagning av nedslagsmärken efter ICA-SLAGET. Undertecknad övervägde starkt att stänga banan
och åtgärda förstörelsen.

Hans Bor-g

Olle Dahlgren
Per Frohlund
Olle Pettersson

informerq,rs
13:e tee börjar grönska och såren är snart
läkta efter en på grund av vädret senare-

Bankommittdn har beslutat att hänskjuta
frågan till styrelsen för beslut. Det kan inte
vara rimligt att vi i kommittdn ska behöva

gora oss ovanner
med medlemmama för att påpeka självklarheter.
Nästa nummer
Olle Petterson
återkommer vi
Ordf. bonkommitt\n
med

kommitt6ns
synpunkter på Ramlösa

Open.

Olle Pettersson

1

JUNIORKOMMITTEN

informergir
Golfsäsongen börjar redan andra veckan i
januari med vinterträning för de golfare,
som visat fina resultat under föregående
säsong. Vi tränar då varje vecka på lördagar på Sundsgårdens Folkhögskola. Den
som har haft hand om träningen har varit
John Grant, och det har han gjort på ett

mycket skykligt sätt.

Till

inomhussäsongen anställdes Peter
Lester som har tagit över efter John Grant.

De bästa juniorerna tränar numera två
gånger i veckan.
Första tävlingen var juniorserien på
Ljunghusens Golfklubb. Resultatet blev
att vi kom på 5:e plats i div I. Vi flyttade

som bekant upp efter vår andra plats i div.

våra viktigaste

2.

tävlingar är våra
egna sommar-

Träningsläger kommer

vi att ha två

stycken i år. Våra yngsta och mest lovande

golfare kommer att ha läger på Ven den
23-24 maj under Olle Dahlgrens ledning.
Den 28-30 maj åker de äldre juniorerna till
Storströmmens Golfbana i Danmark för
att träna under vår nya pro Peter Lester.
Till Ven åker ca 15 yngre juniorer och till
Storströmmens golfbana ca 22.
Vår målsättning i Juniorkommittön är:
- att så många som möjligt skall få tillfälle
atttrdna för Peter Lester
- att fä fler juniorer med på klubb- och
juniortävlingar.
Det är oerhört viktigt att spela tävlingar
om man vill bli en bättre golfspelare. En av

TOP PR'NT CUP
Den 15 juni börjar våra egna sommartävlingar för juniorer på Rya. Tävlingen är
indelad i 4 klasser och alla kan vara med.
En klass är avsedd för de allra minsta,

födda 1982 eller senare. Denna klass spelas över 3 hål -

76,I1 och

från knattetee.
Sedan finns en klass, som går över t hål
med start från 10:an. Denna klass spelas
från röd tee och gäller för juniorer med
klubbhandicap. Då officiellt handicap upp18

tävlingar: Top
Print Cup, som
går under som-

marlovet

på

måndagar. Det
är här som vi i

Kenth Sternheden

Ordf. luniorkommifl1n

Juniorkommitt6n och Peter Lester har möjlighet att titta

i vårt
tävlingsprogram och boka in de tävlingar
vi har. Ha en bra golfsäsong med många
fina resultat och Hcp-sänkningar.
lite närmare på Dig. Titta gärna

Kenth Sternheden

och få vara med
och tävla.

nåtts, finns det två klasser. En spelas i 18håls poängbogey och är avsedd för ungdo-

I de båda först
nämnda klass-

mar med Hcp \7-36. När Hcp 16 erhållits
spelas slagtävling. Top Print Cup består
av 5 deltävlingar och en final, alltså totalt

erna behövs det

6 tävlingstillfällen, och spelas alltid

ställ upp för era
barn! Vi i juniorkommittdn räck-

på

måndagar. Dessa tävlingar är mycket populära och startfältet brukar vara ganska
stort. För de icke handicaps atta dr det ett
ypperligt tillfälle att få komma ut på banan

Supporterklubbfinalen 26 april 1992
I årets final deltog 93 spelare. Tävlingen

månadsdragningar och slutspel

dit nya
välkomna, då vi har

kunde -qenomföras utan menlig inverkan
av r,ädergudarna, vilket vi under tidigare
år haft vissa problem med.
Tär'lin_een om "Ndrmast Hål" på 16:e
green vanns av Leif Thunberg, I52 cm
från hålkanten.
Vi tackar årets mediemmar och finalspelare och ser fram mot kommande

medlemmar hälsas
plats för flera.

Juniorkommittön

markörer. Sådär-

för,

föräldrar,

er inte

Morgoreto Lorne

tillför allt.
Margareta Larne

YniF,ffi,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
l.
8.
9.

10.

^t

en rihkortad

Brita Linander
Mikael Friberg

Kitty Gullstrand
Viveca Hoff

Olle Svensson
Lennart Järnum
Arne Palm6r
Margareta Forssell

Iröne Kruuse af Verchou
Thore Johansson

36p
35p
35p

34p
34p
34p
34p
34p

33p

33p

Skol DM

t992
Ri a-juniorer höll sig väl framme vid skol
D\1. som spelades på Kvarnby Golfbana
r

SSS73 ). Bäst lyckades Michaela Friberg,

86 sla-s brutto och David Wahlgren, 80
slag brutto. Michaela blev 1 :a i klassen för
Ak 7-8 och David blev 2:a, ett slag efter
segraren i klassen Åt Z-4.
Kämpade väl gjorde också Carolin Boltenstern, Lottie Andersson, Malin Berg och

Fredrik Nilsson
BW

Michoelo Friberg och Dovid Wohlgren efter völ förröttot vörv.

Ryo GK:s Supporlerklubb
Månadsdragningdr 1992
Jqnuari
100:- nr 151 LenaEksten
100:- nr 235 Lennart Johansson

50:- nr 22 Lars Helgesson
50:- nr 6 Bengt Grimsgård
25:- nr 243 Bengt Ringlund
25:- nr 229 Ulla Bertilsson
25:- nr 182 Carl-Otto Tolstoy
25:- nr 169 Anita Nyström
25

-

nr

39

Leif Thunberg

25:- nr 230 Bertil

Bertilsson

Februari
100:- nr 246 Sonny Osterman
100:- nr 14 Per-Erik Persson

50:- nr 216 Lill Jönsson
50:- nr 193 Lars Malmgren
25

-

nr 136 Lena

Jönsson

25:- nr 120 Kerstin Wahlström
25:- nr 7J Sven Backe
25:- nr 97 Rial
25:- nr 241 Birgit Näckberg
25:- nr 20 Margareta Larne

Mars
100:- nr 185
100:- m 232
50:- nr 130
50:- nr 135

25:25:25:-

Mona Lindborg
Karin Friberg
Bo Augustsson
Lars Fredrixson

nr 55 Percy Hero
nr 93 Rial
nr 202 Carsten Bengtsson

DEMENTI
HANS AHLBIN UPPGAVS
FE|ÄKIIGT I DB.IVERN I -92
HETAJAN OHLUND.
REDAKfiIONEIV BEKI/'GAR

25:- nr 140
25:- m 20l
25:- nr ll9

Ebbe Gustafson
B erith Paulsson-Olehov

Gunhild Ekolin

April
100:- nr 86 Gun-Lis Rosberg
100:- nr ll2 Anders Samuelsson
50:- nr 15 Bengt Ohlsson

50:- nr 201
25:- m 228
25:- nr 131
25:- nr l4l
25:- nr 2I
25:- nr 208
25:- nr 163

Kerstin Hjertstrand
Kurt Elg
Mona Larsson
Bengt Bengtsson
Sten Moberg
Ake Andersson
Björn Karlsson
Juniorkommittön
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ELITKOMMITTEN i nformerq r
Elitgolf - är det viktigt
för Rya?
För att kunna svara på detta så måste vi
först _eöra klart för oss, om golf är idrott
eller endast ett socialt sätt att umgås. Med
förtur för medelgolfare, familjegolf och
avarten företagsgolf med poängbogey i
högsätet, "förtäring" på banan och en allmän degradering av spelet. Därmed inte
sagt att det inte ska vara roligt och att inte
den sociala biten skall finnas.
Men det är viktigt att skilja på denna
form av golf och på elit- och tävlingsgolf.
Elitgolf för mig är den idrottsgren som har
allt. Kraft, teknik, taktik och spänning.
Om en golfklubb inte har båda dessa sidor
av golfen, så är det, enligt min mening,
ingen riktig golfklubb.
Elitgolfen, om den är sköttpårätt sätt, är
ansiktet utåt för klubben. En klubb med
starka spelare blir ofta omtalad och spelare

av alla kategorier är nyfikna på en sådan
klubb. I detta ligger lite av resonemanget,
att en klubb med starka spelare måste ha
en bra bana och bra träningsmöjligheter
för att spelarna skall kunna utvecklas.
I förlängningen åker spelare gärna till
dessa klubbar för att spela. Därmed höjer

påBexkläderoch
Roland Falken-

bäck på Rukka

har bistått

oss

Vi skall i år
inte bara vara
med.

duktiga,

vi

skall

vi greenfeeintäktema och därmed ärelitens

också vara väldigt

existens berättigad även ur ekonomisk
synvinkel.
Ryas satsning på elitsidan är i år kort
och gott: herrarna skall upp i eliten, damerra skall klara sig kvar i sin serie.
Vi har i år en bred satsning för att vår
nye pro Peter skall få en uppfattning om

stiliga.

Vi kommer sedan under
säsongen att plocka ner antalet spelare i
laget till 6 damer och 6 henar. Dessa skall
representera Rya i seriegolfen. Jag vill
också gäma framhålla den fina sponsringen
på kläder, som Hasse "Linjalen" Ohlsson
vårt material.

PETER.S
SPALT

Biörn Flinck
Ordf. elitkommitt6n

Vi ser nu närmast fram emot Ramlösa
Open, där våra bästa herrar skall slåss med
dom breda pojkarna.
Avslutningsvis vill jag gärna, att ni alla
talar med oss om elitgolf. Ställ frågor och
bli engagerade. Jag lovar, att golfpå denna
nivå är mycket spännande.

Vi

ses på

bananl
Björn Flinck

Ur Rudolf Nurejev's Memodner
"/at äWaa rn&o äa4latd

äa/4 åius(iiua a&aå

ä//

a/4d/za a?rluådett.
Sedan jag kom till Sverige, har jag sett
många spelare, som inte vet hur man
skall träna.

Treoaaolatao än 4å. tn&pzt,

ad
Peler Lester

Oftast kommer de in i shopen, köper
en polett och tar med sig en klubba, för
det mesta drivern, för att sedan bege sig

Pro

"y'aria/an",

ädno

?cfuf 4&zlfeude

6öt?

ö

odi.

Vnattäat..,",

ddaeär!

i, äar,ro 6edimda,,

äMäala

utiaufet 4€/o.

till driving range.

De flesta står på driving range och ser hur långt man kan slå,
samtidigt som man försöker hitta rätt teknik.
Men, hur många spelare har tänkt på, att man måste värma upp

först? Hur många har tänkt lite grand på teknik?
Här nedan kommer lite tips om hur Du kan nå ett bättre resultat
med Din träning.

I a) Ta en klubba och sätt den bakom Dina axlar. Inta Din normala
stans med fötter och kropp. Vrid runt, bakåt, 90 grader med Dina
axlar och flytta tyngden över till Din högra fot. Samtidigt skall Du
hålla Ditt högra knä mjukt.
Nu börjar Du swingen och flyttar tyngden till Din vänstra fot. Din
kropp skall efter avslutad swing peka mot Ditt måI. Upprepa detta
10-20 gånger.
1 b) Ta 2 klubbor, en järn 5:a och en järn 6:a, håll dem tillsammans. Greppa som runt ett baseballträ. Inta Din normala stans och
swinga klubborna. Med tyngden av två klubbor får Du in en bra
rytm. Upprepa detta fem till sex gånger.
2) Nu har Du värmt upp kroppen. Ta nu till sist fram en wedge och
slå iväg några bollar. Först med halv swing och sedan med full
swing. Nu är Du riktigt mjuk i kroppen och kan börja träna med

full swing,
Fofo: Elis Ni/sson

GOOD LUCK!
Peter
1t

OMEGA-SAGET 1992
Segerresultatet 1åg hela 7 över par på de 36
hålen och l4 över par räckte till en delad
6:e plats. Segern gick nu till Peter Malm-

72) var ett slag bättre än Landskronajuniorerna Johan Lundius och Håkan

tee på 7:ans fairway, slå en 15-meters chip
på 6:an 10 meter förbi hål och hamna i en
buske i ruffen på 15:e från 7:ans tee. Det
stärkte oss medelgolfare i själen.
Hemmaspelarna hade ingen större dag.

Ströberg. Det sistnämnda paret lyckades

Johan Lindberg och Johan Kristiansson

med bedriften att spela formiddagens rond

(som numera representerar Vasatorp) spelade en fin första rond på 74, vilket innebar

gren, Falsterbo och Johan Andersson,
Ljunghusen, som med sina 149 slag (17 +

pä10, I under par, men fick efter en rad
bogeys och dubbelbogeys i mitten på andra ronden se sig omspurtade

listan. En andra plats

i

i

resultat-

deras första

slaget, den traditionella premiären i
Sverige. Som vanligt hade tävlingen lockat
ett mycket starkt spelfält, där inte mindre
än 56 av de 144 deltagarna var scratchspelare.
- Trots att det inte finns några prispengar
att spela om, så är en stor del av
deltagarantalet pro-spelare, säger tävlingsledaren för det som vanligt välarrangerade

Omegaslaget, Carl-Johan Kruuse af
Verchou.

Det skulle dock visa sig, att de välmeriterade spelarna fick ta fram allt de
hade i golfkunskaper. Rya visade sig från
sin allra besvärligaste sida med en mycket
hård sydvästlig vind ochtrots torrafairways
och bra greener var det bara ett par som
lyckades spela en rond under par.

Mofs Krnberg lor godo råd från
Peler Lesler,

sin

|

Mats Kinberg, som med sina 8 + 19
belade en delad 18:e plats. Patrik Bäckbom

om de precis efter sin 80 rond var lite

och John Grant hamnade på en 30:e plats
med 82 + 80.
Tomas Antlerssot't

Tredjeplatser-r delades av Katrine-

Fredagen den I maj spelades för 22:a äret
i rad på Rya, foursometävlingen Omega-

i halvtid. Eftermiddagens
88:a förstörde sedan dagen för dem. Bäst
blev nu vår nya pro Peter Lester i par med
en tredjeplats

Omegaslag är dock en mycket stark prestation av det unga ( I 8 & 20 år) paret, även
besvikna på sig själva.

Polrik Böckbom och.John Gronf owoktar sin tur.

lite svårare att hålla ihop spelet. I snabb
följd lyckades Rask sätta driven från 5:ans

holmarna Håkan Strömlid/Fredrik Plahn
och Vasatorps Sandy Suckling/Jonas
Bengtsson pä152 slag, ett slag bättre än ett
av dagens stora favoritpar Robert Karlsson och Joakim Rask. Katrineholm. Ro-

bert Karlsson var naturligtvis det stora
namnet i fältet och tog med Omegaslaget
ett välbehövligt break från sin fina start på
Europatouren i år.
- Jag är naturligtvis mycket nöjd med
min säsong i år. Jag har nu spelat tre
tävlingar i rad på touren och kände att jag
behövde vila upp mig en vecka, sa Robert
som var nöjd med sitt spel under dagen.
Nästa tävling på touren blir nu Benson &
Hedges i England och sedan ser jag naturligtvis fram emot Scandinavian Masters i
Barsebäck, där jag har en tredjeplats från
ifjol att försvara. Målet i år är annars att
vinna en tävling på touren, avslutar Robert.

Robert var en behållning att se ute på
banan. Däremot hade en så pass duktig
spelare som parkamraten Rask emellanåt

lors Corlsson, glod sponsor

portner
Mots Ni/sson sötfer bollen mitt ikoppen!

E/is Ni/sson
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2. Egna golfmeriter?
3. Fomiliemedlemmcrr som speldr golf?
4. Medlem på Ryo sedon?
5. Medlem i Ryass styrelse sedan?
6. Vald för perioden . . .?

AIf Rodman
Ordföronde
1. Driver färghandel
2. Spelat sedan 1973 med för
närvarande 19 i hcp
3. Hustru och 2 bam
4. Blev medlem 1973
5 . Efter några år som kommittd

medlem börj ade styrelsearbetet
198 1.

6. Vald för 1992

7. Lotsa styrelsen till beslut
som för vår golfklubb framåt.
8. Med hjälp av ideellt arbe-

tande medlemmar ovh våra
anställda få en väl fungerande
organisation. Få förståelse för
att invesleringar måste göras

för att vi ska kunna utveckla
golfklubben. Vid kontakter
med personer utanför klubben
marknadsföra Rya som den
bästa av golfklubbar.
9. Samma som 8.

försiktig ombyggnad av klubbhus och lämplig
10. Med en

utbyggnad av maskinhall jämte

årliga justeringar av banan
kommer Rya även framgent
vara den mest attraktiva banan
i NV Skåne. Att vad vi än företar oss ska kvalitet finnas med
som vårt honnörsord.
1 l. Att Ryaför all framtidkom-

mer att vara regionens vack-

6.

Vald för perioden

199 I

den grupp ur styrelsen, som
skaffade klubben en ny pro.
Alla medlemmar. som haft
kontakt med Peter Lester, vet
att vi gjorde ett bra val!

9. Efter fyra år och många
funktionärstimmar som sekreterare i Rya överlämnar jag
efter denna säsong min "funktion" till någon annan klubbmedlem. Mina 3 väsentligaste

uppgifter på klubben kan då
förhoppningsvis bli: att spela
golf, att spela golfoch att spela
golf.
10. Rya är en av landets äldsta

klubbar med snart 60 år på
nacken. Banan uppskattas av
såväl golfmotionärer som
elitspelare. Den har ett unikt
läge intill Oresund och ger

sö-

nerna Kristian. Henrik och
Fredrik.
4. Medlem på Rya sedan 1970
5. Medlem i Ryas styrelse sedan Höstmötet 1988.

t4

Men om jag skulle få ha en
liten önskan. så skulle jag. om

det vore möjligt, vilja att
bariärema och gränsema mel-

Gunnor Ahlström
Ekonomi- och
Personql ansvorig
1.

I

september 1991 förändrade jag mitt leveme totalt. Jag

sålde då mina

2 färgbutiker

och lämnade därmed helt färgoch allärslivet. som jag varit
trogen i drygt 40 år. En intres-

sant och rolig bransch med
många profiler liksom i byggbranschen i övrigt. Men tänk
vilken otrolig lycka att få möjligheten att totall sadla om i
livet och själv få väljavad man
skall syssla med. Nu har jag
hell övergått till humanismen
och läser sedan årsskiftet vid

Lunds filosofiska fakultet,
praktisk filosofi och id6historra.

välskött 18-hålsbana och trivsam samvaro i nuvarande

Följden har blivit en något annorlunda vinkling av min syn
på livet och omgivningen, som
öppnat ögonen på mig, att det
finns såmycket att glädjas över
iomgivningen och att vi i samvaron kan stötta varandra otroligt, om vi bara bjuder till.
Strax före jul blev jag tillfrågad av Rya GK om jag ville
åtaga mig uppgiften som pro-

klubblokaler (efter nödvändiga
renoveringar) är vad övervägande delen av medlemmarna
önskar av Rya i framtiden.

lingen just genomförd och arbetet håller på att slutföras. De

mun och länsstyrelse.

1963.

3. Hustru Marianne samt

denna verksamhet är bra och
skall, om möjligt, utvidgas.

mer väsentlig än de andra. Om

liv

utan

klåfingriga ingrepp av kom-

2. Hcp 10. Spelat golf sedan

RYA ute i olika seriespel. A1l

jag ändå skulle framhålla en
uppgift som speciellt viktig
wder 1992, så får det bli min
uppdrag att vara ansvarig för

11. Ett långt välskött

Civilingenjör

vecka representerar inte mindre än drygt 50 medlemmar

8. Tror inte, att jag vill klassa
någon av mina uppgifter som

stund ger sig tid att upptäcka
alla fantastiska vyer på banan.
Om banan är välskött och medlemsavgifterna rimliga, kommer det även i framtiden att
vara attraktivt att varamedlem
i klubben. Men jag tror, det är
viktigt, att Rya blir kvar i nuvarande format. Ingen utökning av antal hål och inget nytt
lyxigt klubbhus. som vissa
medlemmar förespråkar. En

Lennort Engberg
Sekreterare

ama, ban- och kanslipersonalen
etc. Hur många inom klubben
vet t.ex. atl så golt som varje

-1992

7. Egentligen ingen mer än att
ladet ansvar. som belattningen
som sekreterare kräver.

golfspelaren mängder av skönhetsupplevelser, om han för en

raste seesidebana.

1.

. Civil sysselsältning?

jektledare för RAMLOSA
OPEN. Som bekant är tävsista månaderna har varit
arbetsamma men oerhört stimulerande och jag har fått bekräftat att vi har en mycket fin
medlemskår och att det överallt finns en djupt rotad stolthet
för kära gamla RYA. Samtidigt har jag fått klarl för mig
vilka stora insatser som läggs
nerinom olika områden i klubben, t.ex. junior- och dam-

kommitt6erna, oldboysverksamheten. "Ladies & Gentlemen", "Sjugänget", elitspel-

Ian dessa verksamheter minskades och att den totala klubb-

samvaron på så sätt skulle
kunna bli mer homogen och
oppnare.
Golf spelar jag gäma året om

och då tillsammans med min

kära sambo Gudrun. Golfmeriter har j ag inte många. Den
enda och största är antagligen
den dagjag fick off. handicap.
1980 blev jag angripen "golf-

sjukan" och slartade swingandet upp på Romeleåsens
golfklubb. Kom till Rya och
Helsingborg sommaren 1984.
Vid senasle årsmötet i mars
blev jag invald i styrelsen och

utsedd att efterträda Bengt
Sievers (liksom jag en f.d. gö-

teborgare) såsom ekonomi-

i
till VD för Rya Golf AB.

ansvarig. Dessutom utnämnd

maj

Arne G. Olehov

Marknqdskom.
1.

Marknadsekonom

2.Hcp 11. Började med golf
I

9s9.

3. Hustru Berith, Hcp 31.
4. Medlem på Rya från och

till

sedan i början av 1960-talet.
5. Medlem
dan 1990.

i Ryas styrelse

se-

6. Vald för perioden 1991.-9L
7. Min målsättning för mitt arbete i styrelsen är:

- att medverka till att driva de
frågor som vidmakthåller den
tradition av en trevlig och familjär atmosfär som Rya golfklubb skapat genom åren

till

Allt är så nyll. alt jag. som ni

- att

säkert förstår, ännu inte kan ha

ring inträder vad gäller vårt
gemensamma ansvar för ba-

en alltför spikad målsättning.
Min grundinställning är dock,
att vi skall vara rädda om den
fina klubb vi har fått förmånen
att tillhöra. Klubben är till viss
del den vackra strandremsan,
fina fairways och den mysiga
gamla fiskarstugan, men den
viktigaste delen av klubben är
vi alla medlemmar, relationen
och samvaron oss emellan. Det
är den vi skall bygga upp, bevara och väma om.
Ekonomiskt är min inställning,
att vi skall bevara och konsoli-

dera de värden vi fått oss
anförtrodda, inte minst ett
grundmurat rykte ute i golfvärlden, som en av Sveriges

finaste klubbar, Inga halsbrytandejippon utan försöka göra
det möjligt för oss gemensamt
att bedriva den idrott vi valt
från "vaggan till graven" och
då på ett värdigt sätt och till

rimliga kostnader.

se

att inte en försäm-

nan
- att hj älpa till att informera om
värdet av att alla medlemmar
"vårdar" och lägger stor vikt

vid att behålla en god golfetikett

- att inte medverka till att sådana beslut fattas som kan vara

till nackdel för klubben
8. Väsentligaste tre uppgifter
för "min" funktion 1992.
- att skapa goda förut

sättningar

för en fortsatt god reklamverksamhet, som kan vara till
nytta för klubben
- medverka till att våra sponsorer känner att de får full valuta för sina pengar
- bevara den fina reklamprofil
som finns på och kring banan

9. Väsentligaste tre uppgifter
för "min" funktion1992-7995

.

- samma som ovanstående om
jag då fortfarande finns med i
styrelsen.

RYAGOLF_ETTSATTATT

10.

UMGÅS.

tid.

Min synpåklubbens fram-

Min målsättning för mitt srbete i styrelsen?
Väsentligdsle 3 uppgifter för "min" funktion 1992?
9. Väsentligdsle 3 uppgifter för "min" funktion 1992-95?
Io. Min syn på klubbens framtid?
ll. Min personliga önskan dvseende Rya?
7.
8.

tror att Rya Golfklubb har
alla förutsättningar för en god
framtid, om vi alla hjälps åt att
vårda vår bana samt att vi inte
faller undan för den slapphet
som börjat råda inom många
områden på klubben. Vi måste
alla hjälpas åt att bevara vår
bana i sådan kondition, att vi
även framledes kan kalla den
- Jag

för mästerskapsbana. Redan nu
börjar man märka ett ganska
utbrett slarv med uppträdandet
på banan. Man glömmer laga
sin a nedslagsmärken på green.

3. Se till att det finns ekonomiska möjligheter för juniorsatsningar i klubben.

lera banpersonalen. 3. Genom-

föra beslutade förändringar.

9. För närvarande känns det
som om min funktion upphör
efter 1992.

10.

Min syn på klubbens fram-

tid är. att skall vi nå våra mål så
måste alla ställa upp och hjälpa

1 0. Klubbens framtid beror helt
på vilka investeringar rnan är
beredd att vidtaga.

till

med att vara ledare och

uniorer till träningar
och tävlingar.

köra

11. Att banan ska få förbli en
seasidebana och inte bli förpassad upp på landborgen.

v åra j

l. Min personliga önskan avseende Rya är att vi skall få
1

möjligheter att vinterträna i en
egen liten hall.

som helst och man har tappat

bort en stor del av "vi-skall
vårda-vår-bana-anda" inom
klubben. Detta gäller oss alla,
både vuxna och ungdomar. Ser

detta i framtiden.

har på klubben. Ett bättre

Biörn Flinck
Elitkommin6n

l. VD i ett isolerentrepren-

l. Jag arbetar som VD på Peter
Sjögrens Snicker-Måleri AB,
ett av Skånes största specialsnickerier.

2.Hcp 21 och har försökt spela

2.

3. Vi spelar golf hela familjen,
min fru Sylvi Hcp 36, Marcus
Hcp 6, Niclas Hcp 13 samt
Annette, som f.n. är vilande

medlem här sedan detta da-

7. Min målsättning lörmitt arbete i styrelsen är: att se till att
våra juniorer får bästa möjliga
förutsättningar för träning och

tävling inom utanför klubben.

Aktiv deltaga och bevaka i det
Syd

AB. anställd sedan 1960.
2. Hcp 16, spelat sedan 19'71

.

3. Hustru och son

arbete som sker inom Skånes
Golfförbund.
8-9. De väsentligaste uppgiftema för min funktion i styrelsen ar:

4. sedan 1978
5. sedan 1990

6. t992
7. Att tillföra sakkunskap om
banfrågor
8. 1. Väl skött bana. 2. Stimu-

baka

till Elitserien, där vi hör

hemma.

8. Vi skall inom 3 år också få
upp dameliten i Elitserien. Och
inte minst få 2 spelare som
etablerar sig i den absoluta
Sverigeeliten.

Min syn på klubbens framtid är positiv, se ovan. Dock
10.

3. Ja. hustru och en son

4. Sedan 1970.
5. Sedan 1988.

6. 199l-1992. Vill ej bli omvald.

7. - mindre styrelse. - kortare
sammanträden. - mindre omsättning på kanslipersonal. bättre personalvård
8. Tyväru ärjag besviken. Ryas
medlemmar vill ej ha utbildning. Har resignerat. Jag har
försökt göra vad jag kan.
9.

Lämnarstyrelsen

1.

Att ta vara på junioremas

intresse i klubben

Att

till

att de som önskar
satsa helhjärtat på golf och har
2.

se

förmågan skall komma med
vår elitsatsning.

(se 6

ovan)

10. +

11. Försök få lite mer ideellt
arbete. Det finns många händiga. duktiga och vill iga pensionärer, men någon måste ta tag
det. Fler kvinnor stvrelse
och kommitt6er.

i

Rya 1970 och jag har varit

5. Jag sitter i Ryas styrelse på
mitt 4:e år och mitt mandat går
ut detta år.

l. Arbetschefpå Skanska

Herreliten skall komma till-

meriter. Spelar för frisk-

vård.

Mitt golfande tog sin start på

golf sedan 1984.

medlem.

Bankommilt6n

2. Inga

i

Kenlh Sternheden
Juniorkommilli6n

adföretag

OIIe Pellersson

1. Pensionär

7. Målsättningen med mitt
styrelsearbete är för 92 att

11. Min personliga önskan är
att Rya skall ta till sig Anders
Engströms skrivelse och att vi
skall ha en klubb med en sann
golfanda och hög golfkultur.

vi upp med dessa avarler nu i
tid, kommer vi att ha nytta av

klubbhus skulle nog inte vara
helt fel.

6. Jag är vald för 92-93.

tycker jag att kommunen svek
oss i samband med säkerhetspaketet och asfalterade
gångstigen vid havet. Idag är
detta ett gissel för oss.

Man kör sina vagnar lite hur

I 1. Min personliga önskan avseende Rya är, att den skall få
utvecklas i den takt, som vi har
råd med och att vi skall få behålla den karaktär, som vi i dag

Weste Eriksson
Medl- & Utb.kom.

i

tum. Jag spelar för närvarande
på Hcp 5, men det pendlar of-

tare mot 6 än mot 4. Mina
meriter som golfspelare är
blygsamma. Dock lyckades jag
löna året både med atr göra en
HIO den första. samt att under

Carslen Benglsson
Bygg- & Fas].kom.

mycket stor konkurrens bli
klubbmästare

för yngre old-

boys.
3.

Vi spelar samtliga i familjen

golf på Rya. Hustru Görel Hcp
28, Andreas Hcp 9, med
Ryasyndromet, det är vikti gare
att slå långt än att göra en bra
score, samt Joakim 6 år. som
nu slår bollar på Rangen i 5
min och sedan leker banditleken i backen.
4-5.

Birgino Bergslen
Do,mkommitt6n
1. Lärare

2. Hcp 18. Spelat golf sedan
1980.
3.

Man.2 döttrar

l.

Försäljningschef Beijer

Byggmaterial

2.Hcp 9, spelat sedan 1985.
3. Gunn Hcp 35, Helene Hcp
18, Henrik

Hcp2I

4. sedan 85
5. sedan 92

6.1992

aghar tidigare suttit med
styrelsen under 3 år som

4. Sedan 1980

banchef. Efter det engage-

5. Sedan 1992

manget "vilade jag upp mig i 2
år" och harnu kommit tillbaka

6.?

8. Verkställa fastställd plan
enligt tidigare kommitt6ordf.

1-B-9. Representerar Dam-

9. Bevara och förbättra

kommitt6n

ligt klubbhus.

i

J

som ordförande
mitt6n.

i

Elitkom-

7. Att få en fin klubb att fungera till medl.

befint-
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TAKTIK PA BANAN

inspelet och bol-

len överraskar

Regnet tvingade in våra vänner, Jim och
Ingemar, efter tre hål, men nu har solen
trängt igenon-r moinen och styrkta av
restauran_eens utmärkta förtäring peggar
herrarna upp.

emar har nu bunkern mellan sig och flaggan. En låg järn-7, lite toppad, skuttar in på
green och Ingemar känner sig rätt belåten.

Vinden har dött ut, vilket förenklar hålet. Men bunkrar och vattenhinder kan
spela ett spratt. Flaggan står till höger på

i handen. Bollen ligger bra i sluttningen
bakom green, och Jim försöker sig på
samma slag som på fyran, men nu går

Jim, lite konfunderad över den taktiskt
spelande Ingemar, stårredan med wedgen

vattnet är farligt nära. Jim satsar

bollen rakt upp och stannar efter en studs.

bollen något och den hopparretfullt ner för

Obegripligt muttrar Jim, här följer man
stjärnornas råd till punkt och pricka och

_sreen och

i vanlig ordning mot flaggan men skär
slänten mot vattnet. Ingemar väljer den
säkra vägen och siktar

till

vänster på green

mellan bunkrarna. Fortfarande inspirerad
av sitt storspel på förra hålet får han till en
hygglig träff. Bollen landar i framkanten
på green och stannar i höjd med flaggan,
10 meter

till vänster

om hålet.

Jims boll hade naturligtvis hoppat i vattnet. Efter några otryckbara glosor har han
droppat, där bollen skar hindrets gräns.
För att undvika att spela över hindret igen

droppar Jim exakt två klubblängder från
skärningspunkten och får på så sätt "fritt
fram" mot flaggan. En pitch kan "slås" på
olika sätt, men enligt det senaste Jim läst
skall man för att få bollen att stanna snabbt
bryta handlederna tidigt samt tvinga lugnt.
Ser man på, äntligen ett vettigt tips, tänker

Jim, när bollen

i

en

fin lyra landar på

foregreen och rullar fram till hålkanten. En
säker fyra. Ingemar står beredd med sin

birdieputt, som han håller upp rejält till
vänster och som nästan slutar där också.

Har Du inte lärt Dig, att det faller

av
minimalt, när Du puttar från det hållet på

fyran, förklarar teorins mästare. Ingemar,
som aldrig haft en birdieputt på fyran, har

inte skänkt detta en tanke tidigare. En
okoncentrerad putt gör att hålet delas på

fyror.
På femman händer

det blir bara elände av det hela.
Ingemar överraskar med att nästan sänka
för par och sätter press på Jim. Strålande

putt muttrade Jim, hur bar Du Dig

åt?

Ingemar förklarade, att han kom att tänka

på ännu ett tips från hustrun. "Spotputting", dvs när man har lite längre puttar,
väljer man ut ett märke i green, som finns
mellan bollen och hålet och i den linje man
tänkt putta. Det är lättare att sikta på detta
än hålet och resultatet blir oftast mycket
bra.

Spot-putting, fnyser Jim och slår två
bestämda puttar, som bägge missar sitt
må1. Fem i och lika med Ingemar igen.
7:an erbjuder inga svårigheter för herrarna. Båda klarar sina femmor efter att
klokt ha spelat andraslaget till vänster på

fairway för att öppna upp green för

tredjeslaget.

Åttans utslag ger alltid Ingemar frossa.
Det krävs ett bra utslag för att gå över
vattnet. Kortaste vägen över är till vänster

och trots en klack så orkar bollen över.
Otroligt vad Du spelar bra, berömmer Jim,
innan han själv klipper iväg dagens bästa
drive. Lång och rak och den stannar slutligen i höjd med bunkern.
Ingemars boll ligger 30-40 meter förbi

inte

så

mycket. Ing-

emar treputtar återigen och tappar ett slag
på Jim, som gör bogey. Ingemar registrerade dock var 7:ans flagga var placerad,
vilket den stressade Jim glömde.
6:an är lån_s och besvärlig. Lutning från
vänster till hö_eer på foregreen och nästan
omöjligt atlfä stopp på green. Jim slår ett
bra slag med sin Tour spoon, men bollen
studsar naturli_utvis just kort om green och

skjuter far1. Den slutar trots allt

i

den

lättare ruffen bakom _qreen.

Efter att Jim haft en utläggning om
bankommitt6n och dess arbete, kan Ingemar slutligen slå ut. Driver krävs det för
att nå fram, men då är risken stor att han
hamnar i någon av bunkrama. En tra-trea
får det bli, och för att vara på den säkra
sidan siktar han till höger, där det finns
mer fairway och det är längre till bunkern.
En hygglig träff landar i början av fairway
och hoppar sedan ner till höger i semiruffen.
Tyvärr blir slaget något för långt och Ing-

dammen. Någon chans att nå in på tre finns
inte. Bättre i så fall att spela till höger om

buskarna, som står i kanten på bunkern.
Ännu en hygglig träffklararpråcis bunkern
och studsar fram på fairway.
Jim ligger perfekt och funderar bara på
klubbval för andraslaget. Iäm-4 eller 5:an
kan han slå, men då femman är hans favoritklubba väljer han denna. Här finns ju fullt
av hinderpåbägge sidor, menJim övenaskar med en lugn sving och resultatet blir
utmärkt. Mitt i fairway och 90 m rill flaggan. Ingemar knackar fram sig mellan
Jims boll och dammen.

Liksom pä 4:an står flaggan långt till
höger, och Jim med sin obotliga optimism
tar sikte på den. Tyvän har hans nyfikenhet inte gett med sig och resultatet blir en
tunnare träff, som i full fart slår ner i
bunkerkanten. Ingemar väljer den säkra
vägen och siktar till vänster på green. Med
tanke på den lyckade "spot-puttingen" på
sjätte hålet provar han samma metod på

med att följa den
tänkta linjen.

Efter en stunds

grävande hittar

man Jims boll

nästan

under
bunkerkanten.

Att den är ospelbar är helt klart

och lika klart
framgår det av

Olle Dohlgren olios
Vilden från Vöstkusten

Jims vokabulär, att det inte är beröm, som
delas ut till banpersonalen. För att lugna
den nu relativt upprörde Jim, drar Ingemar
en av sina många roliga historier, men
efter att ha tappat tråden ett par gånger, får
han ge upp.

Jim har dock samlat sig så pass, att han
kommer ihåg ett droppningstips i bunker,
som han läste för några år sedan. För att

undvika att bollen pluggar sig, när han
droppar, låter han den studsa på bunkerkanten, innan den rullar ner och lägger sig
perfekt i mitten av bunkern. Aterigen provar han med att bryta handlederna tidigt,
och när han också håller huvudet stilla blir
det en fin lobb, som rullar 4-5 meter förbi.

Härifrån sänker Jim och håler delas på
6:or.
Bägge slår bra utslag på nian men Jim
något längre. Ingemar har ingen chans att
nå in, men med en bra träffad trätrea kan
han nå fram till greenbunkem. Korta pitchar
över bunkrar är dock det värsta han vet.
och han tar därför en kortare klubba och
bollen landar ca 60 meter kort om green,
vilket är Ingemars specialavstånd.

Jim har 150 meter kvar och med
uppförsbacken får han lägga till yfterligare en klubba. Skall man missa green är
det bäst att vara för lång, så Jim tar två
klubbor lägre och får en hygglig träff, som
slår ner i bakkanten på green och rullarjust
över. Vad han inte vet, men som Ingemar
kontrollerade på väg från 8:ans tee, ar att
flaggan står kort på green. Väl medveten
om detta slår Ingemar sitt bästa slag för

dagen, en hög wedge, som stannar två
meter från hålet. Du spelar som i trance,
ropar Jim, som glömt, att Ingemar normalt
är mycket säker på detta avståndet.
Jim väljer mellan att putta och chippa.
Att putta från foregreen kan han trots allt
tänka sig, även om det ser elegantare ut att
pitcha. Konsekvenserna för en toppad pitch
gör dock att han väljer det säkrare alterna-

tivet. Väl medveten om Palmers råd att
försöka få en uppförsputt som returputt,
ser Jim till att ge bollen chansen. Det är
dock Ingemars tur att putta. Med hjälp av
ett gammalt nerslagsmärke, lyckas han få
bollen i hål. Efter att studerat sin linje från
fyra olika håll lyckas också Jim darra i sin
putt. De första nio hålen delas härmed.

Olle Dahlgren
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Parkertngsplalsen, där hamnar väl ingen, eller . . . ?
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Ryas parkering är

inteoutofbounds

utan "oflyttbart
tillverkat föremå1", regel 24:2.

A har genom
"ödets nyck"

hamnat på parkeringsplatsen. A

fär, utan plikt,
Christino Rodmon

göra följande:

Leta reda på den närmaste punkten där
stans, sving eller boll ej påverkas av
olägenheten, DOCK EJ NÄRMARE HÅ-

svingen. B har i båda fallen
utan plikt enligt modell A.

LET. S.k. bollpunkt. Frånbollpunkten skall
A droppa INOM EN KLUBBLÄNGD.
Bollen får sedan rulla högst två klubb-

Givetvis kan både A och B spela sina
bollar som de ligger. Förhoppningsvis har
B goda förbindelser med sitt försäkringsbolag och A bör undvika att duffa med sin

längder.

nya
B ligger inte parkeringen, men han måste
stå på den för att kunna genomföra slaget.
Han kanske dessutom hindras av bilarna i

Ätt

att droppa

supER/Hrcs-powER-KRyproN-LASER-

WEDGE.

Christina Rodman
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Rqmlöso Open
- en 3o-årig 723q
Arets Rarnlösa Open har precis gått av
stapeln under några härliga försommardagar. Det är få personer, jag talat med,
som kan påminna sig om en varmare
majmånad, någonsin. Helsingborgs eget

"the Open" fick, som de flesta vet. en
skånsk segrare, Magnus Jönsson från Kristianstad. (Ovriga resultat finner Du på
annan plats i Drivern).
Tävlingen bjöd på stor variation, låga
scorer, banrekord, varvades med, i dessa
sammanhang, katastrof-scorer. Vår omdiskuterade l0:a gav på avslutningsdagen
både en 6:a och en7:a i ledarbollen.
Värmen gjorde nog sitt till och den eller
de som påstår att Rya är en lätt bana i fint
väder kan snarast beställa en resultatlista

av redaktionen. Märkligt nog, i dessa
yrkesmäns sällskap, var det endast två
spelare som gick under par.
Som ni kunde läsa i redaktörens hörna,

fanns det kommentarer kring en del
greener, som utsatts för råkans näbb. Till
detta kan tilläggas att många spelare berömde den nya greenen på 8:an. (Synd att
styrelsens forslag om en ombyggnad av

p.g.a. avsaknaden av tillräckligtmånga sponsorer. Detta gör
det än mera viktigt att hållakvar

Det är konstigt, att ej fler av medlem_
marna kunde ge sig ut till Rya, i alla fall
u.nder helgen,

för att föla

dessa spelare.

Aven om de riktigt stora namnen .sakna_
des, så var det ett tiotal, som figurerat i
prislistorna på "the Volvo Tour,,.
Trots att många medlemmar saknar in_
tresse av tävlingama och motstånclet mot
att vi fortsättningsvis skall ha en 72-håls

tävling finns kvar, hoppas undertecknad
på en ny 3O-årsperiod. Varfor inte med ett
fortsatt samarbete med den nuvarande fina

sponsorn Ramlösa.

Har ni tänkt på att de flesta medlem_
marna, som är negativa till denna typ av
tävling, oftast är de som kan spela mest?
Många banor i vårt avlånga land vill till
varje pris arrangera en stor tävling per år.
Trots att de inte på långa vägar har en så
lång säsong som nästan året runt spel.
Som en gammal klubb med anor. är det
ännu viktigare, att vi framåt stöttar skånsk
och svensk golf genom att arrangera en
l2:a. Mänga tävlingar har i år försvunnit

"vår" tävling.

I golf-cirkusen ute i Europa

ökar

antalet

svenskar för

Anders

A Ekblom

varje år. Tar vi
bort möjligheten för dem att på hemmaplan tävla, vinna erfarenheter och få rutin,
vänder säkert den trenden ganska snart.,
Dessutom, när vi nu har en skåning som
ordförande i Svenska Golfförbundet och
PLM Open biivit en del av Scandinavian
Masters, måste vi ha kvar en stor tävling i

Nord-Europas tätaste golfdistrikt.
Samtidigt, med en stor önskan

till alla

1äsare om en skön och givande

golfsommar,
passar redaktionen på att framföra ett stort

TACK till alla våra sponsorer, vår
huvudsponsor Ramlösa samt tävlingsledningen med Gunnar i spetsen.
Dessutom ett stort GRATTIS till Ryas
Mats Nilsson för en fin 6:e plats i tävlingen.
Anders A Ekblont

samtliga greener inte fick gehör på årsmötet
1990).

Undertecknad var en av många medlemmar, som fungerade som funktionär
under tävlingsdagama. På fredagen var
jag placerad vid den nionde greenen som
resultatförmedlare till klubbhuset. Snabbt
konstaterade jag, att det minsann inte är så
lätt att nå den greenen på sitt andra slag.
Ungefär en av fem hade greenträff, vilket
härmed kan stärka många spelares självförtroende.

Varmt var det och tävlingsledningen
måste varit glad för att det inte var Martini,
som var sponsor längre, med tanke på den

mängd vätska som krävdes och dracks
både av spelare och funktionärer.

Vi var många som gärna ställcle upp i det

vackra vädret, exempelvis Eva, Björn,
I

J

Bengt, Astrid, Lillian, Bror, Olle Hans,
Lars, m.fl.., m.fl. men det hade ej skadat
om några fler hade kommit. Bland oss var
det en hel del juniorer. Med krattorna på
axeln var de ute och räfsade fiskbensmönster i bunkrarna, när de flesta av oss
fortfarande låg och sov.
Vi på Rya kan känna oss nöjda med

årets täv1ing. Framför

allt

Gunnar

Ahlström. som lett arbetet med planeringen
av denna fina72-häls tävling.
Jag växlade nå-era ord med Ramlösas

VD Roland Ben_stsson strax

innan

prisutdelnin-een, Han verkade mycket nöjcl
och til lfreds med an'an-ue man_eet.

Priset fill böste Ryo-spelore:

F/is Niisson

2t

Resultot Rqmlöslr open l9g2
Så var det dags

för Rya att ta hand om

Ramlösa Open. Förra Året var det Vasatorp

som höll

i

det hela och då vann Fredrik

Larsson från Vasatorp.
I årets Ramlösa Open deltog inte mindre än 45 utländska spelare från 15 nationer, bl.a. England och Spanien.
Vädret kunde man knappr klaga på förutom att det kanske var lite för varmt.
Första dagen: De båda senaste årens

England, gick upp i ledningen på 209 slag.
Stephen Burnett, Sydafrika och Magnus
Jönsson, Kristianstad delade andra platsen
på 210 slag.

1992 vtnnare av Ramlösa Open blev
Magnus Jönsson, Kristianstad på 282 slag.
Mats Nilsson från Rya blev delad sexa på
286 slag. För resultat se sidan 25.

Henrik Engert

vinnare Carl-Magnus Strömberg, Mölle
och Fredrik Larsson, Vasatorp, började
tävlingen bra. Båda var väl med i toppen
med sina 70 slag på delad nionde plats.
Långtframme efterden första dagen var
också Per Ive Persson, Mölle och Mats
Nilsson, Rya med var sin 71:e rond. Henrik Bergqvist tog överraskat ledningen med
en 66-rond.

Andra dagen: Henrik Bergqvist, som
inledde med 66 slag, kunde inte upprepa
sitt resultat under fredagen utan fick ihop
så mycket som 75 slag och totalt 141,

Henrik Engert

vilket räckte till delad 12:e plars med bl.a.
Mats Nilsson, Rya.
Carl Magnus Strömberg, Mölle gick

upp

i

delad ledning med Mark Parker,

England, båda på 138 slag.
Tredje dagen: Efter den tredje dagen
hade Carl Magnus Strömberg trillat ner ett
antal placeringar. Men Stephen Chadwick,

Gunnor Ahlström

ökcr internationellt
deltogonde i Ramlösa Open
Enligt SGT var det utländska deltagander

i årets Ramlösa Open väsentligt högre än
tidigare och även jämfört ömed andra liknande tävlingar. 45 utländska spelare deltog med så långväga golfgäster som från
Sydafrika, USA och t o m från Australien.
England hade det största laget med inte
mindre än 16 spelare.
Många av dessa utlänningar frågade efter
inkvartering i familj under tävlingsdagama,
men tyvärr hade vi inte resurser att snabbt
tillgodose des sa önskningar. Helsingborgs
vackra vandrarhem Thalassa blev istället
mångas "hem" under dessa dagar.
Kanske skulle kansliet i framtiden ha ett
register över medlemmar som kan tänkas
ta emot utländska (även svenska) golfgäster
i samband med tävlingar. Det är inget fel
attta betalt, om man så önskar. Vandrarhem kostar 100- 125 kt per bädd och nart.
På så sätt skulle vi kunna få inblick i annan
golfvärld än den vi är van vid. Rya skulle
kanske kunna bygga upp nätverk av
golfvänner ute i vida världen. Om Du är
intresserad, lämna in namn, adress och ev.
önskemål till kansliet.
Golf - ett sätt att umgås.

Gunnar Ahlström
Foto: Elis Ni/sson
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qv våra troditionsrlcA |ävlingar

Under helgen 9-1015 gick ICA-slaget av
staplen. En traditions tyngd tävling under

B-klassen
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ledning av ICAs egen PR-man John
Ohmberg och Jan Elfving.
Prisbordet var som ni förstår,

fyllt

av

diverse delikatesser och under tävlingens
gång hade klubbens medlemmar möjlighet bekanta sig med exotiska frukter, presenterade av lCA-personal.

Prislagdrndide3oliko
klqsserna blev:
A-klossen
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t42

Nilksson, Lars-Ove
Vallentin, Christian
F'röberg, Berty
Palm6r, Arne

146

r54

Elfving, Jan

156
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t49

t52

Dine, Christian

t51

Dillner. Bertil

151

Nymberg, Sune
Dine, Gun
Karlsson, Lennart
Linander. Curt

r51

Hansson, Göran

6l

Fredrixon
Lindell, Anne
Nordn, Lena
Boltenstern, Rebecca
Westerlund, Andreas
Persson, Inger

67
59
56
55

55
51

Persson, Bertil
Bengtsson, Ulla-Britt

48
38

158
158
159

t49

Nilsson, Fredrik
Wahlgren, David
Kristiansson, Johan
Kinberg, Mats
Nilsson, Thomas

150
151
151
151

Jerlebo. Ulf
Järnum. Lennart

t52
t52

Bäckbom, Patrik

154
154

Sameulsson, Andreas

Schlasberg,Fredrika
Ström, Arne
Flinck, Björn

Tio

C-klassen

Aldenfjord, Åke

155

156
151

i topp på Romlösa Open 1992

Plac.

Spelare

Klubb/Nation

RI

R2

R3

R4

Totalt

1.

Magnus Jönsson

Kristianstad

12

ll

l2

282

)

2.

Vilhelm Forsbrand

Witrsjö

l2

74

6l
7l

66

283

44.400:-

1

Magnus Persson

Landskrona

12

14

70

69

285

-l
+l

Stephen Chadwick

England

69

t6

285

+1

20.661:-

Finspång

l0
l2

70

Lars Bonnevier

61

t3

13

285

+l

20.661:-

Mats Llilsson

Rya

71

70

73

72

286

+2

14.360:-

Pierre Fulke

Eksjö

69

12

72

t-t

Mikael Högberg

Gripsholm

68

]T

t4

Klas Eriksson

Växsjö

l2

68

Jesus lnchau Arrutti

Spanien

70
10

6

9

Carl-Magnus Strömberg Mölle

Prispengar
66.640:-

20.661:-

286

+2

14.360:-

-a

286

+2

14.360:-

/_t

14

287

+3

tt.221:-

10

7l

16

281

+3

ll.22l:-

68

16

281

+3

1l .221:-

Ryas Go

Veckan innehåller varierande tävlingar Prisutdelningske
med par- och lagkaraktiir. Trots detta iir personlig avhiimt
merparten individuellt spel, utom en ser återgår till tävlingskommitt6n.
greensome och en scramble.
k lu

Vi

bbgeme nskapen och söndag-.

onsdag-kvällarna har

mandae.

_

vi arångemani. Bevaka onslagstavlon fti'r mer

Finns intresse och vädret tillåter lovar 4-516
Mia och restaurangen att st.:illa upp mer. 616
Veckans höjdpunkt blir lördagens "Car- 716
amba" - spansk afton. Lotteri på veckans 8/6
scorekort, fritt spel på lördag för den som 916
spelat alla tävlingar, andra lotterier, ge- 1016
menskap och trevnad.

,/("
UJr)

satsar på

1116

information!

Frigoscandia 18 + 18 sl,5 buff6
Ryas Wide Open kvdllsarangemang

Funkab Flaggtävling
Resespecialistema greensome räkafton
Hacker and Duffers bästboll
Tretornslaget
Caramba - scramble klubbafton

A

'k

Sponsoren
Frigoscandia
Bildeve
Funkab
Resespecialisterna
NCS

Tretorn
25

Biörn Molnsiö och Bengt Sieyers
sköter resultofen

Bror Jönsson glod men slentuff porkeringsvokl.

Anders A.

Ekblom och
Bengf Ringlund

plokotbörare
Boel Boltenstern svolkor spelorno

respektive

strondvokt vid
2:on.

lngemar Wikström kosseror in parkeringspengor

Leno och Tommy Nordn

Gunnor

ropporteror från 9:on.

Ahlström
lövlingsledore.

Börje Åkesson forecoddy

på IO:on.

lnger Persson
for emol
scorekortet från

Tock

för cltt ni

-blsnd mångd c,ndrc,s]ällde uppll
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