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Jo: Flera reportage från våra klubbtävlingar med åtföljande bilder! Det känns
för ynkligtpånuvarande stadium och dessutom måste det kännas otacksamt för våra
tävlingssponsorer att inte få läsa om "sin"

tävling.

Jtm Sundström
Redoktör

Ame G. Olehov. Tel. 042-2218 64

får uppleva ett

Tryckning

sådant vackert,
varmt och beständigt sommarhalvår, som
det vi upplevt under -92.

Pingvinpress Grafiska AB, Råå

Upplaga

Det är bara att hoppas att de gynnsamma

1200 ex.

spelvillkoren kommer att reflekteras i

Nösfo nummer

handicaputvecklin_gen nu när det är dags

att lämna in Hcp-kortet för den

distribueras vecka 9. 1993

årli-sa

reviderin_sen.

Manus- och annonsstopp

Glöm inte att lämna in Ditt kort före

26 januari 1993

årsskiftet!

DRIVERN är avsedd för medlemmar i
Rya GK och for kömedlemmar enligt principen en tidning per hushåIl.

Den distribueras via post

till medlem-

lemmarnas medverkan.

Vi gör det igen: Utan er medverkan i
form av tips och bidrag kommer

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

tidning att svältdöden dö!!

denna

Skall DRIVERN fortsätta att vara ett
läsvärt forum för Rya-medlemmen så
VtÅSfP vi få in lite nya idder och tankar.
Vi spelar alla olika banor under säsongen.
Ge Ditt tips om vilka andra banor som
gjort ett speciellt intryck just på Dig. Posi-

tivt som negativt, det gör ingenting vilket,
bara vi tipsar varandra.
Resereportage är en annan gammal variant, som bör kunna intressera oss alla. I
detta nummer skriver Olle Dahlgren om
en under hösten genomförd Irlands-resa
på sitteget, alldeles speciella sätt. (Hanhar
ju faktiskt humor. Vem kunde tro att han
har också den egenskapen?)

Adress:

Ar det förresten så att just Irland medför
något smittsamt?

Pl 5500, 255 92 Helsingborg

Telefon:
Kansli/Reception 042-22 0l

82

Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang
042-22 t] 45
Instruktör/Shop 042-22 16 88

Telefox:
042-22 03 94

Postgiro:

Bonkgiro:

39 65 39-9

804-t444

Kqnsliet:
Bengt Arnekull, Intendent
Ingalill Jönsson och Ameli Lindahl

Men utan en ansvarig person för vår
tävlingsverksamhet kommer det att bli svårt
att skapa någon enhetlig policy.
Inom DRIVERN redaktionen kännervi
att respektive tävlingsledare, som ju
gör ett jättejobb i det fördolda, inget högre
önskar än att få arbeta inom enhetliga
ramar. I dessa ramar bör det vara självklart
att få resurser också till att genomföra en
korrekt rapportering av genomförd täv-

till

ling.

Vi har förut i denna spalt bett om med-

mar, annonsörer, sponsorer och andra golf-

RYA GOTFKLUBB

sä-

song?

Frågan är om
någonsin

merahärpåRya

Den bildtävling vi utlyste i DRIVERN Nr
3 1992 har rönt ett enormt intresse. Två,
säger två, bilder har inlämnats! Vi gör ett
nytt försök: Hjälp oss med bildmaterial.
Please! Häng inte upp er på det där om
vinterbild. Alla bilder välkomnas som har
anknytning till Rya.

I "gamla" DRIVERN bidrog såväl redaktör Härner (Nr 4 1 987) som Karl-Evert
(Nr 3 1985) med humoristiska, respektfulla och intressanta reseskildringar, också
dessa ifrån denna golfens Mecca-ö.
Finns det ingen annan av Ryas alla
medlemmar som känner för att bidra med
sitt Reseminne? Kom igen! Var nu inte så
bekväm utan inse att även Du har något att
ge till Dina swingande kollegor.

Tycker Du att vi bör införa en speciell
Insändarspalt, gör vi gärna det, men kom
in med Dina synpunkter, tack!

Alltså: en tävlingskommitt6, som leds
av en för tävlingsverksamheten ansvarig
person, kommer högst på DRIVERNredaktionens önskelistaför 1 993 ochkommande säsonger. Och detta bör vara av
vitalt intresse för Ryas totala medlemskader.

Vad gäller den nya logotype eller klubbmärke för Rya, som Alf Rodman nämner i
sin ledare, återkommer DRIVERN med
detaljinformation i Nr 1 1993.

Slutligen för säsongen1992: var vänlig
att meddela Din eventuella adressändring.

Det kostar fortfarande klubben onödiga
belopp i utskick av såväl DRIVERN som
andra klubbmeddelanden till gamla, felaktiga adresser.
Hct nu en riktigt skön Jul- och I'{yårshelg, önskat'vi er alla ifr ån redaktionen.

oa

ORDFORANDEN hqr ordett
1992 blev ett historiskt år för Rya. Vårt
gamla klubbmärke har tagits tillbaka och
styrelsen har fastställt att en estetisk ma-

nual-handbok ska fortsatt gälla för vår
klubb. Det innebil att framtida beställningar, åtgärder och inköp av produkter
ska ske med enhetlig profil. Allt från flagga
till klubbnål. Det vackra elipsformade
märket med guldtext blir vår nya logo.
Märket infördes i mitten av 50-talet och

är en omarbetning av det ursprungliga
cirkelrunda med grön botten och guldtext.
Den mörkgröna elipsen användes till början av l}-talet. Att nu återta och använda
det gamla märket är helt i linje med att
understryka vår status som gammal golfklubb.
Lika historiskt är det arbete som utförts
för att skapa en manual för hur vi ska
förhålla oss till naturen på Rya. Efter en

inventering av flora och fauna har en beskrivning framtagits över vad vi ska ta
hänsyn till vid investeringar i banan och
vid den dagliga skötseln. Vi har på Rya
unika växter och unik miljö, som vi har
skyldighet att bevara. Genom att arbeta
med dessa manualer ökar möjligheten för
att framtida styrelser och kommitt6er ska
driva åtgärder åt rätt håll och inte göra
övertramp i sitt ambitiösa arbete att utveckla klubben. På sikt får vi räkna med att
vår golfbana hamnar inom naturskyddat
område och då måste vi ligga i takt med
beslutande myndigheter.

Året som gått blev för många golfklubbar ett ekonomiskt bakslag, mycket
beroende päattman inte tagit ut medlemsavgifterna i förhållande till kostnaderna
för driften. Aven om vi på Rya klarat oss
bra, lever vi farligt, om vi inte får bättre

balans mellan
driftskostnad
och direkt med-

lemsavgift. Det
goda 80-talethar

ju

inneburit att
intäkter kunnat

inhämtas

for

driftkostnaden

Alf Rodmon
Ordföronde

från sponsorer, greenfeegäster och annat.
På nittiotalet tvingas vi att mer anpassa
medlemsavgiften mot vad det kostar att
sköta golfklubben. Valet är Ditt, högre
medlemsavgift eller lägre kvalitet.

Om tre månader blir det allt ljusare,
gräset börjar växa och en ny efterlängtad
golfsäsong börjar.
Tack för i år och
Ett GOTT

NYTT GOLF-ÅR!
Alf Rodman

Informstion från konsliet
Hcp-korten
Hcp-korten och de grönakorten skall lämnas in för revision efter säsongens slut,
dock senast den 31 december. OBS. Detta
skall göras även om ingen ändring av hcp
har skett under året.

November-mars. Oppet tisdag, onsdag,
torsdag 10-12.
Kansliet stängt 18 december-7 januari.

Endast Din hemmaklubb kan utfärda hcpkort för Dig. Ar Du medlem i mer än en

golfklubb, måste Du bestämma, vilken
som är Din hemmaklubb. Anmäl före

till kansliet.

Ändring qv medlemskalegori
Om Du önskar byta medlemskategori nästa
år, meddela detta till kansliet så snart som
möjligt. Byte kan ske endast mån av

Klädskåp
I

herrarnas om-

klädningsrum
finns ett antal
klädskåp lediga.

Arsavgiften

Anmälda olyckstillbud

Hemmqklubb

säsongens början

Konsliels öppeltider under
vintern

Flera anmälningar har inkommit om farligt spel utefter cykelstigen, samt ovarsam
framfart med bil på infartsvägen. Rapport
om personer, som varit nära att träffas,
samt om cyklister vars cyklar träffats av
golfbollar, har förekommit. Kansliet upp-

manar: Respektera spelförbudet när
någon syns på stigen samt kör försiktigt
och respektera hastighetsbegränsningen

150:-.

Anmältill

kansliet om Du

Ameli
Konslist

önskar ett skåp

för

1993.

Adressöndring
Meddela adressändring vid flyttning. Från
kansliet meddelar vi Svensk Golf Din nya
adress.

på infartsvägen.

i

plats.

It

D TÄV LI

Som ni sökert hqr noterqt tycker vi qft tidningen Drivern

skoll innehållo mycket bilder.
Vi behöver fler brq golfbilder. Kqnske en brq vinterbild från Ryo?
Vi belönqr bösfq bilden med I OOO:- sqmt delqr uf etf qndrq pris på 5OO:-.
Bildernq ni sänder in returnerds ei.
Bildernq blir Driverns egendom. Redoktionen ör envöldig iuty.
Besluf kqn ei överklogos.
Sänd bilden till någon i redoktionen.

Ekonofitichefen informerqr
Hur mår Rya GK?

Driftsbudgelen

"Goltkrisen slår mot klubbarna t södra
Sverige" är en rubrik vi sett vid ett flertal

Beträffande den årliga driften så hoppas
jag att vi alla är överens om att driftsbudgeten skall balansera de årliga medlemsavgifterna och greenfee-intäkterna.

tillfällen under hösten. Naturligt dr vaI dä,
att r i omedelbart ställer oss frågan, hur
kan r-år egen klubb klara sig i dessa tider?
Aven för en golfklubb gäller enkla, sunda
ekonomiska regler. Så lite lån som möjligt
- så mycket eget kapital som möjligt.Nystartade klubbar och klubbar som rycktes
med i S0-talets bygghysteri har oftast
vackra moderna klubbhus (mången gång
med överkapacitet), men de har oftast också
stora lån med höga räntor. Avskrivningsbehovet tillsammans med räntebördan är

ett tungt lass att dra jämsides med

de

naturliga driftskostnaderna. För vår egen
del kan en mycket förenklad balansräkning se ut enligt följande:

Tillgångar

Skulder

Invesffiyggn/bana
4.900

tkr

Korta skulder 150

Checkräkn 1.600
Medlemslån 350
4.900 tkr

4.900

Eventuella hålsponsorer eller andra
sponsorspengar är roliga tillskott men tyvärr alltför osäkra för att vi skall våga

bygga vår ekonomi långsiktigt på dessa.
Däremot kan de bli ett gott tillskott för de
årliga investeringarna vi aldrig kommer
ifrån.
När det gäller "greenfee-intäkterna" är
detta en stor och nödvändig inkomst. Den
betyder nästan 1.000 kr per medlem och
år. Konkurrensen mellan klubbarna om
dessa pengar tror jag kommer att hårdna
de närmaste åren. Medelgolfaren kommer
att inskränka besök på andra klubbar. Då
är det också naturligt, att de blir mer kräsna
och kräver mer, när de väl gör ett gästbesök. Vårt utgångsläge är gott. Vi har en
gammal väl inarbetad och väl belägen
bana, som är i topptrim. Låt oss alla gemensamt ta väl hand om våra gäster: de
gör det möjligt för oss att golfa ca 1.000 kr

billigare per år.
(De gamla 2.000 kr reverslånen har i detta
exempel tagits upp som eget kapital för
klubben, eftersom de normalt ej skall återbetalas). Vi har alltså avskrivningar med
ung. 500 thlär och räntor på omkr. 200 tkr
per år att dras med. Inte alltför avskräckande även om jag personligen skulle vilja
byta ut checkräkningskrediten mot ett
räntefritt reverslån på 2000 kr av varje
medlem. vilket skulle eliminera räntekostnaden för klubben. I stället får varje medlem dennakostnad c:a250:- krper år, men
där är den skattemässigt avdragsgill!
En klubb i riskzonen däremot kan se ut
enl. följande:

Tillgångar:

Skulder:

tkr

Korta skulder 200

Checkräkn. 2.000
Medlemslån 10.000
2.500
Fast. lån
Eget
15.000 tkr

kapital

300

r-5.000

Då blir avskrivningarna kanske 1.0001.5000 tkr. räntor omkr. 550 tkr totalt
1.500-2.000 ktr per år mot våra 700 tkr.

Vi har alltså ett bra läge, som vi skall
vara rädda om. Inga stora våldsamma investerin-Ear utan att först ha skaffat fram
kapitel t.ex. genom ökade räntefriareverslån. De flesta av oss har fortfarande bara
2.000 kr mot att dagens golfklubbar i all-

mänhet ligger en bra bit över 10.000 kr
insatser.

Invesleringar
Under några år har banan fått en kraftig
upplyftning och nu tycker nog de flesta av
oss att klubbhuset står i tur. Inte minst
framgick detta med stor tydlighet under
golfveckan i juli, då 10.000:- kr av överskottet under livliga applåder avsattes

Inv./Byggn./Bana
15.000

Kostnadsbudgeten för 1 993 är hårt bantad men, som jag ser det, fullt realistisk.
Jämför kostnaderna för -91, -92 och -93 så
är det ingen större skillnad för dessa 3 år.
Vid en hastig jämförelse med några klubbar i vår omedelbara omgivning så ligger
våra olika kostnader på ung. samma nivåer och skiljer sig inte i någon nämnvärd
utsträckning, varken uppåt eller neråt.

i

till

en grundplåt för ett trivsammare klubbhus. Inga stora överdrivna investeringar,
utan en måttlig standardlyftning, som skall
kombineras med kontinuerligt underhåll.

Vi vill

ha en arbetsplan som beslutsun-

derlag och som vi sedan kan genomföra
efterhand som ekonomin tillåter, ett mål
att sträva emot. Byggnadskommitt6n jobbar för högtryck och har lovat att vi skall

ha ritningar, modeller, kostnadsberäkningar etc. tillgängliga i god tid för vårmötet, för att vi då skall kunna vara mogna
för ett beslut.

I nuvarande budgetförslag finns upptaget en ny maskinhall för omkr. 350 tkr.
Enligt berörda parter ett absolut måste,
eftersom en stor del av vår maskinpark
tvingas stå utomhus i ur och skur. Som alla

förstår är ett sådantförfarande i
längden kapitalförstörande och
ennymaskinhall
dr att spara
pengar.

Gunnor Ahlström

Ekonomichef
Till sist en
ekonomichefs nyår sön skan :

Frysta medlemsavgifter 1993, -94, -95.Ett
nytt räntefritt reverslån på 4-5000 kr för att

få bort checkräkningskrediten med åtfoljande räntor och samtidigt ett kapital för
förnyelse av hus, en delbehov ute påbanan
och en sund bas för framtiden.

Vi

ses

God Jul och Gott Nyt År.
på Sundets Pärla - Ryo Golfklubb.

a

ELITKOMMTITEN i nformerq r
Elitkon-uritten har haft möte, dels med
spelarna och dels i kommitt6n. Säsongen
hal r arit pa sott och ont. Damerna har mer
rrn r rrl motsvarat de förväntningarmankan
>

tltl

lr.

Herrarna har däremot inte gjort en godkänd säson-e. Minförhoppning, attvi skulle
_sa upp i elitserien, visade sig inte vara
rikti,st förankrad i verkligheten. Vi testade
ett nytt ersättningssystem för proffsen, som
fick en närmast negativ effekt. Till nästa
säsong kommer vi att ha ett ersättningssystem som grundar sig på ersättning för
faktiska kostnader enligt en modell, som
elitkommitt6n utformat. Vi kommer också
att ha en renodlad kvalificering för spel i
elitlagen. Vi kommer, så snart tävlings-

programmen är färdiga, att plocka ut 6
tävlingar under våren och 4 tävlingar under hösten, som kommer att vara direkt
kvalificerande för seriespel.

med de

Vi uppmanar därför de spelare, som vill
satsa på elitspel under 93-års säsong, att
snarast ta kontakt med undertecknad, så vi
kan få en uppfattning om hur många, som
är intresserade.

om att slå ihop
junior och elit till
en kommitt6.
Arendet äri skri-

Jag vill poängtera, att det som inte anmäler sig, inte kommer att bli uttagen för

yngre

spelarna så har
undertecknad
lagt fram ett förslag för styrelsen
Björn Flinck

Ordf. Elitkommitt6n

vande

bortlagt
stund
men kommer förhoppningsvis upp till ny
behandling vid nästa styrelsemöte.

Vår satsning för framtiden kommer att
ligga på de yngre spelarna. För att få en

Jag vill passa på tillfället atttackaspelarna och ledarna för den gångna säsongen
och hälsa er hjärtligt välkomna till nästa
säsong med friska krafter.

bättre uppföljning och en närmare kontakt

Björn Flinck

spel.

BYGGNADSKOMM'TTEN

informerg,r
Framtidsplaner för
klubbhuse]
Många medlemmar undrar självklart över
framtiden för klubbhuset. För närvarande
finns inga färdiga lösningar att redovisa.
Storleken på klubbhuset täcker i stort sett
våra nuvarande och framtida behov med
undantag för speciella tillfällen, typ Ramlösa Open och större fester.

Omby

g

gnader och förbättringar dr emel-

lertid nödvändiga. Detta är under noggrann utredning och förutsätter kanske
också godkännande från myndigheter.

större summor
ska investeras,
måste styrelsen

be om

mer

pengarfrånmed-

Ur ekonomisk synvinkel är det lämpligt
att köpa byggnadsarbeten nu, när bygg-

Corsten Bengtsson
O rdf . Bygg

n

od skom m i tf6 n

lemmarna.
Carsten Bengtsson

branschen knäar under lågkonjunkturen.
Man får dock ingenting gratis och om

Ryo GK:s Supporlerklubb
Dragning

l5

mo,i 1992

100 052 Gerd Sandberg
100 190 Kaj Eksten

50 242 Margaretha Wahlgren
50 186 Carl-Johan Kruuse af Verschou
25 041 Sune Svensson
25 215 Bror Jonsson
25 731 LenaZinn
25 249 Staffan Larsson
25 160 Hans Fröberg
25 082 Jan Lindell

Dragning

l5 iuni 1992

100 161 Per Lundberg
100 106 Jan Malmqvist
50 005 Alf Rodman
50 209 Eunice Lundin-Andersson

25 142 Björn Flinck
25 229 Ulla Bertilsson
25 015 Bengt Ohlsson
25 131 MonaLarsson
25 077 Sven Backe
25 201 Kerstin Hjertstrand

Dragning

l5 iuli 1992

100 020 Margaretha Larne
100 210 Arne Palmer

50 032 Lennart Svensson
50 170 Ulla Löfkvist
25 222BrtttÅkesson
25 058 Elsie Bengtsson
25 069 Bengt Buhre
25 182 Carl-Otto Tolstoy
25 204 Gtn Larsson
25 103 Lillan Abramson

Dragning

l5

o,ugusti 1992

100 247 Birgrt Nackberg
100 224 Btgrtta Bergsten

50 041 Bengt Sievers
50 017 Inga Jarnum
25 201 Berrth Paulsson-Olehov
25 l1l Monica Dahlgren
25 043 Börje Åkesson
25 218 Kenth Sternheden
25 008 Thore Johansson
25 157 Gunilla Skagmo

Dragning

l5 september

1992

100

138 Judith Areskoug
100 053 Jan Sandberg

50 206 Arne G. Olehov
50 234 Lennart Svensson
25 051 Gösta Sandberg
25 066 Rickard Sörensson
25 l24Bolindberg
25 040 Lars-Rune Svensson
25 167 Ernst Sjunnesson
25 178 Hans Ohlsson

Drogning

l5 oklober 1992

100 030 Helgi Remmelgas
100 236 Gunnel Sundström
.50 080 Birgitta Ohlsson

50 126 Christina Ohlsson
25 214 Helene Pålsson
25 188 Gun-Inger Backe
25 158 Ingrid Axelsson
25 090 Folke Plymouth
25 108 Per-Olof Cheander
25 240 Margareta Forssell

Roppor] från Höstmötet
Höstens årsmöte avhölls på Raus församlin_eshem torsdagen den26 november. Ett
hundratal medlemmar ställde upp, varav 3
(tre ) damerl
Sammanfattningsvis blev årets höstmöte
det mest balansrade och informativa Rya-

möte undertecknad hittills deltagit i.
Mötesordförande Per-Erik Persson lot-

sade effektivt och erfaret igenom
föredragningslistan. Frågor och kommen-

tarer från medlemmar var många och i
huvudsak positiva.

princip aldrig behövde gå in som domare.
Mötet inleddes av ordförande Alf, som
överlät prisbordet åt Lars Engert att för-

till

årets Klubbmästare.

Det är detta faktum som utlöst arbetet
med banmanualen bl.a.

I samband med påpekande om behov av
isoleringsåtgärder - vi har energikostnader
i storleksordning 150.000:- per år!, påpekade Jan Sederholm, attnar klubbhuset en

greenfee-intäkter.
. Våra årliga kostnader för checkräkning-

med vinterbruk. Alltså kunde man då spara

. Driftkostnaderna måste pressas ytterligare, då vi inte kan lägga automatik i
ökade, om ens stabila, sponsor- och/eller
skrediten, ca 200.000:- är en vansinnig

utgift. Den krediten borde övertas av
melemslån. (se f.ö. Gunnar Ahlströms

. Styrelsen återkommer till denna fråga
under årsmötet -93, dä i anslutning till en
presentation av vad vi bör utföra med
klubbhuset.
Frågeslund
Lars Larsson lovordade banans skötsel
liksom skötseln av vår ekonomi. Också

KM -92:
Damer

Investerings- & finansieringsförslag kommer till vårmötet -93.

artikel).

Alf Rodman, LennartEngberg och Gunnar Ahlström var väl förberedda på de
frågor som kom upp, varför Per-Erik i

dela

valta (se f.ö. Anders Engströms vision i
detta nummer).

Michaela Friberg

Lars ifrågasatte checkräkningskrediten och
han efterlyste alternativ till lägre kostnad.

John Grant
Anders Forssell krävde att Stora Herrdagen flyttas till att spelas under semesterElsie Engström
perioden för kommande säsonger samt
Brita Linander
uttrycket önskemål om klubbhusförHerrar Veteraner Karl-Evert Wahlström
bättringar.
Henar Oldboys
Per Frohlund
Herar Yngre OB
Göran Hallberg
Flickor Juniorer
Friberg Arbelsplan
1993
Pojkar Juniorer
Mats Kinberg
Lennart Engberg skisserade de id6er som
finns vad gäller klubbhuset. Har Du som
-Michaela
Färgmakarnas sommarturnering för äkta
medlem egna tankar och önskemåI, vänlimakar vanns av Ann-Christ och Lars
gen vänd Dig direkt till ordföranden i
Vallentin.
Byggnadskommitt6n, Carsten Bengts son.
Ett samlat grepp vad gäller klubbhusets
Den gångno säsongen
investeringsbehov håller på att utarbetas.
Beröm och åter beröm över skicket på
Förberedelser för att erhålla nödvändiga
Ryas bana under torrsommaren -92. tillstånd hos myndigheterna har dragits

Hetrar

Damer 50
Damer 60

för

Greenkeeper Roland Andersson och hans
mannar kunde slicka i sig superlativer från

såväl styrelse som från enskilda medlemmar. Kul!!

.
.

I övrigt summerade ordförande Alf:
Intrimning av vår nye Pro, Peter Lester

.

Succdartad Golfvecka under professionell ledning/organisation

Funktionärsbidrag

till

Scandinavian

Masters

.

Estetisk manual (handbok) har utarbe-

tats

.
.

Utrymme

Okatytbehov

till, var det aldrig aktuellt

in på isolering, ty budgetutrymmet var inte
högre på den tiden än vad det är idag. Men
nu måsste vi alltså isolera, en gång för alla!
Närkostnaden för maskinhallen kom på
tapeten (350') ställdes frågan, vad nyanskaffningsvärdet är på maskinparken:
1,7 miljonermotnedskrivetbelopp av 800'.
Stort värde, som bör skyddas m.a.o. Alter-

nativet till egen investering, d.v.s. att hyra
in sig i närliggande lada el.dyl., är tyvärr
inte reqlistiskt, vilket Roland Andersson
redogjorde för.
Restaurangens inredning ska renoveras

enligt budgetförslag. Varnades för om-/
tillbyggnad av kök/restaurang, hur behövligt detta än är. Kommer att bli relativt
mycket dyra kvadratmeter. Efter att ha
utrett förhållandet Rya GK versus Rya
Golf AB, gick man igenom rsterande punkter i kallelsen till årsmötet.
Godkändes styrelsens äskanden efter
sedvanlig presentation och penetrering av
respektive poster.

Slutligen valdes Budgetlösningsalter-

nativ D, vilket bör föra upp oss på ett
positivt nettoresultat under 1993.
Medlemsavgifterna höjs enligt förslag

på sida 2

i

kallelsen, vilket innebär en

årsavgift om 2600:- per alldagsmedlem.
Redaktörn

Renov.behov

Om/tillbyggn.

Nybygg.be.

RamlösaOpen gav ettvisst, ej specifice-

rat, överskott

.

igång.
Id6skiss över vad som kan/bör uträttas.

gång byggdes

-

gamla Klubbmärket har beslutats
Ban-manual i kommande, men arbetet
påbörjat i år
Nya

Kommande sösong
Rya golfbana kan komma att på sikt ingå i
ett naturskyddat område, omfattande Rååns
dalgång och Orby ängar. Dettakommer att
kräva omsorg över och varsamhet med de
blommor och andra växter vi har att för-

Omklädn.rum

neJ

Ja

neJ

Kansli

neJ

Ja

neJ

Klubblokaler

ev.

Ja

neJ

Kök & restaur,

ja

n.j

neJ

Entr6,&orridor
Åtga for värmeekon.
Proshop

neJ

neJ

neJ

Baghus

neJ

neJ

neJ

Verkstadslokal

neJ

neJ

neJ

Förrådsutrymme

Ja

neJ

ev.

Garage

neJ

neJ

neJ

Personalutrymme

neJ

Ja

neJ

Maskinhall

Ja

Ja
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Mg,rknodskommin6n
informercrr
av den ibland hårda vinden, men de flesta
klarade både fyra,n, åttan och sextonde.
Där hade vi placerat en videokamera, som
förevigade all världens golfswingar. Kommentarerna vid visningen efteråt kan tyvärr inte tas med här. Många gick säkert
hem med den bestämda uppfattningen, att
det var fusk med inspelningen, för man
kände ju inte igen sig.

En trevlig upplevelse var det "tjejlag",
som med bestämdhet i blicken, gick till
attack mot banan.
"Ack du milde! Men det vor obsolut inle min
boll. Ulf Mossberg på vög hem från fisket."

Sponsordagen den 18 augustiprovade i år
att starta redan i ottan, alltså samling redan
klockan 07.15, då det serverades morgonfika och fralla. Kanske i tidigaste laget för
många men som vanligt enbart glada och
förväntansfull a deltagare.

ljugotvå lag kom till start och tillsammans medvårafunktionärerblev i gott och

väl sjuttio personer.
Vädret var väl inte helt perfekt, kraftig
vind och lite grått, men så skall det ju vara
på Ryd, när det är storltävling.

vi

så

vi
av det spirituella tack-

till prisutdelning och middag. om

får tro framfciraren
talet, hade vi i

Arne G Olehov
O rdf . Mo rkn o d sko m m i tt6 n

Red & Green.
Pristagare:

AGA Frigoscandia AB
Ulf Jagaeus hcp 2

Vi kommer dessutom att återgå till

se-

"Prisuldelorens privilegium. Vilket smile! Men
vem får priset? (vönd på sidon får ni se)"

seger i den klassiska Sponsortävlingen.
Tävlingen ärunikpå så sätt, attden gynnar
alla spelare inom lagen och ingen önskar
den andre en dålig dag.
Kanonstart från alla hål och eftersom vi
har lite fler sponsorer än "aderton" blev
det dubbelstart från några håI.

Efter halva sträckan var det så fikapaus
och stämningen fortfarande på topp. Ett
och annat problem hade dykt upp på grund
Stående f.v.Din-X, Volo Trons, Guldvorofobriken, Romlöso, J&W, ASG, Nordbonken, CDZ Frukt,
Nymon & Schultz, Skonsko, Lönsförsökringor, AGA-Frigoscondio, lorssons Herrcentrum.
Sittonde f.v. Bödd & Bod, Hotell Körnon, Viggo-Spectromed, Nicorette, Cof6 Schiller, Formitolio,

I

Kaj

Nilsson

hcp

19

10

II

80 poäng

Kersrin Mossberg hcp 24
Ulf Mossberg hcp l8

att

nare starttider så att de tävlande inte skall
behöva stressa på morgonen utan har tid
att värma upp före start.

verkligen bli av, det

84 poäng

Boris Westerlund hcp 9

ne. Pldd & Bad AB
års Björn Karlsson
rävling 1993 blir den också i augusti och Fred Svegart
Sven Svensson
närmare bestämt torsdagen den l9:e.
göradagenrill
För att redan

som man väntat på så länge, nämligen

Thom6es-Euroc.

våra

hålsponsorervar
en mycket trevlig cardigan från

Viggo-Spectramed AB
Efter väl genomförd tävling samlades Kjell Lundberg hcp

Alla gick till verket med de bästa förutsatser att i år skulle det

Årets special-

pris till

hcp

7

hcp

11

78 poäng

III

hcp 20

Skanska AB
Gert Jellnor
Yngve Kjellberg

hcp

Sven Persson

hcp

13 1l

poäng

IV

hcp 29
11

C D Frukt AB
Börje Åkesson

hcp 13 76 poäng V
Thomas Nestenius hcp t2
Sune Nymberg
hcp l4

Nordbanken
Sven Klarin
hcp 18 76 poäng VI
Ingrid Haeggström hcp 19
Tomas Nordin
hcp 29
Larssons Herrcentrum AB
Curt Marklund hcp 14 74 poäng
Ulf Hallberg
hcp 17
Bo Andersson
hcp 16

VII

AB Ramlösa Hälsobrunn

Johnson
Lövkvist
Jonas Akesson
Åke

hcp27 74poängVIII

Kjell

hcp 22

hcp 14

Vinnare av ndrmast hål på fyran respek-

tive sextonde blev:
Patrik Härner och Lennart Jernum samt
long drive på artonde, som Olle Dahlgren
med lätthet vann. Nordbanken blev dessutom "bästa lag" med hela nio poäng på ett
hål.

Till alla, ingen nämnd och ingen glömd,
som gjorde tävlingen till vad den blev,
framfor jag mitt stora tack.
Nu startar planeringen för nästa års täv-

ling och vi ser fram mot att
våra sponsorer välkomna

äter få hälsa

till Ryadagen.

Välmött!
Arne G Olehov
O r dfö r ande

mar knad s ko mmi

ttö

n
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TRANDDENGRONA ON
Kära läsare,
Att skriva i Drivern tillhör inte det lättaste.

Ideellt arbete,

sägs det, men med ett

proffs

som cheft edaktör, får man veta, att man
lever. Påminnelser, deadlines samt ett evigt

ältande, bara .för att

jag i en tidigare

artikel råkade kalla en av ntina spelareJ'ä'
Jim.
Inte ens ett avbrott för att skriva om en
knatteutflykt till Ven har fått tyst på herr
redaktör oc'h för att inte förstöra jule-

.ft'idenför honom, kör vi en lrlandsutflykt i
detta numret. Allt i förhoppning att hans
redan rLu svaga minne skall ha svikit honom helt.

lrlond den gröna ön
Irland tillhör en av de där "måste-länderna", som en inbiten golfare bör besöka,
men som så sällan blir av. Vi var ett gång
på 8, som i september såg till, att det blev

verklighet. Banor och hotell bokades i
februari/mars för att vi skulle vara garanterade speltider.

Killarney, Waterville, Lahinch och
Ballybunion var de fyra banor vi tänkte
spela med utgångspunkt från the 19th
Green i Killarney, där men för en billig
peng kan övernatta kungligt.
Vi valde att flyga t.o.r. Cork via Dublin,
vilket kostnade knappt 2.100:-. Hyrbuss
ordnades via Aer Lingus. Greenfee på

Bollybunion

t4

-

OId Course

dessa banor ligger på 30-40
dag.

Irl. pund per

Då vi var sex Rya-spelare och resan inte

var helt utan episoder, vare det fel att inte
plocka samman en del av dessa i en kort
reseberättelse.

Reseledare var undertecknad tillsammans med Bengt Buhre, N & S egen specialist. Ovriga var Jim Sundström, Bo Lind-

berg, Paul Tenning, Arne Ström samt
Svend från Dk och Russel U.K.
Gänget äkte via Köpenhamn, dit vi anlände i tid. trots att Bosse stod i duschen

Vi flög med Aer
Lingus, som har ovanligt trevliga och generösa flygvärdinnor. Jim jämförde servicen med Singapore Airlines, men då ingen
av oss andra flugit så pass långt, ebbade
denna diskussion snabbt ut.

halva förmiddagen.

Bosse etablerade relativt omgående ett

mycket bra förhållande till de unga
värdinnorna och vi trodde oss snart befinna oss i Business Class, trots att vi satt

allra längst bak i planet. Inga allvarliga
rntermezzon inträffade dock, mer än att
Bengt Åkte dit för tjuvrökning av pipa,
samt att hans miniatyrflaska med whisky
försvann under inflygningen till Manchester.

Väl etablerade hos Tim på the 19th
Green körde vi hårt med honom och 06.15

var det
han fick

senaste
servera

oss frukost,

vil-

ket satte

sina

spårhoshonom.
Trevligtomhändertagande, god

matochfinarum
bjöds vi på.

Olle Dohlgren

Attfrukosten serverades tidigt var dock
ingen garanti för att alla var där. Rum 2
Lindberg/Tenning fick väckas ett flertal
gånger varje morgon, ibland helt utan framgång, innan något livstecken. Otroligt vad
6 timmars sömn kan förändra människor.
Efter första dagens avhyvling skärpte sig
Paul dock något och han anlände t.o.m.
bland de första någon morgon. Samtidigt
försov sig Bosse, så det blev ändå en
plump i protokollet för 2:an.
När det gällde spelet, så fanns det ett
otal dråpliga historier. Att skriva om alla
går inte, men hdr följer några:
- Som när vår danske vän Svend stegade

upp på sexans tee på Ballybunions nya
bana, plockade fram scorekort och bangu-

ide samt ställde sig 180 grader mot oss
andra, som stod och blickade ut över fairway. Endast vår goda uppfostran gjorde,
att vi hindrade Svend att slå ut åt fel hå11,
men dåhan är en envis natur, tog det någon

minut, innan vi fick övertygat honom.

men måste spelas om ni är i Irland. Genomgående trevliga medlemmar.

Lahinch: 18 håls seaside, som vi tyvärr
inte fick spelat, men med en fantastisk
layout och otroligt vacker natur.

Ballybunion: 2 x 18 hål och nu förstår
man de. som anser the Old Course vara en
av världens bästa golfbanor. Fantastisk
layout, fina greenområden och utmanande
slag hela tiden. Här kan man spela hur
mycket som helst utan att bli trött på golf.
Detta är golf, när den är som bäst. The New
Course var bana för bergsbestigare och
bjöd på mycket knepig golf med

små

greener, som 1åg genomgående högt. Definitivt inte värd pengarna.

Olle Dahlgren
Bollybunion

-

New Course

- Eller som när samme Svend lyckades
bläddra fel i banguiden igen och glatt
stegade upp med en spoon på ett 135

meters håI, där greenen

1å

g20 meter lägre.

Aven här krävdes en viss övertalningskonst av sälj are Sundström, innan vår gode
dansk bytte vapen.

- Vår käre redaktör, utrustad med nya
klubbor, hade en fantastisk spridning på
sina slag och inte minst gällde detta drivem.
Undertecknad, som ändå är van vid vingligt spel, fick bestiga den ena kulle värre än

den andra. Rekordet slogs på det sista
korthålet! 2 I 0 m långt, därredaktören slog
ett något lätt drawat slag, som försvann i
45 graders vinkel till vänster. Efter intensivt letande och grävande, som hade gjort
arkeologer avundsjuka, lyckades vi hitta
bollen uppe på en kulle. 90 meter av linjen
och 70 meter kort! Poäng lyckades han

också

få på hålet. Prata om

natur-

begåvningar.
- Bengt svarade för två av veckans mest
spektakulära slag. Först satte han en järn7 medkoppsnurr4 decimeterbakom pinnen
påhål 8 påBallybunion, Old Course. Stärkt
av detta klev han upp på nästa tee och

sopade iväg en spoon, som,

ställde därefter tillbaka glaset halvvägs
upp i askkoppen, vilket naturligtvis hade
till följd, att glaset välte mot Arne och lika
effektivt som i Chicago Expressen kyldes
Arne ner.

"Hur

i

h-e kan man använda sig

av

askfat i samma färg som duken? !", utbrast
den lätt upprörde herr Ström till sällskapets stora munterhet. Nåväl, gräsänkorna
vid bordet jämte hade inga allvarliga planer, så Ame kunde andas ut.

Li'e kort om bqnornss
Killarney:2 x 18 hål där Killeen Course
var suverän fin. Parkbana med mycket
utmanande håI. Irish Open spelades här
1992. Mahonys Course var kort och motsvarade inte alls förväntningarna.

Waterville: 18 håls seaside bana med
fantastiska vyer och många, många fina
golfhål. Mycket lång, även från klubbtee,

Bengt Buhre visor hur nöro det vor.

OBS/ Nedslogsmörket.

Woferville

efternoggrannt

mätande, befanns vara 4 cm..,! En riktig
artist den där Buhre.
- Bengt valdes också, som förste manlige
medlem, in i damkommitt6n på Waterville
under ett hetsigt eftermiddagsmöte. Detta
firades på sedvanligt irländskt sätt ordentligt i baren och det var en medtagen men

lycklig Bengt, som vi i kvällningen frigjorde från damerna och förde

till

bussen.

- "Off Course" hände det också en del
och här var Arne en säker källa. Han svarade för veckans kommentar, när vi relativt finklädda kom in på en bättre krog i
Killarney och med sedvanlig irländsk gemytlighet trycktes ner nästan mitt på golvet vid ett hastigt uppdukat bord, där isvatten snabbtkomfram. Arne tog enklunk,
15

DNUIKOMMITTEN
I

informercrr
Höstbrev till Damerna!
Vid en promenad över Ryas bana, när det
prasslar av löv under fötterna och jag huttrar i vinden, tänker jag: Oj, här gick vi och
suckade i värmen på Stora Damdagen! På
eftermiddagen var några av oss nära värn-reslag och man stapplade fram mot mål
på det sista hålet på ömma fotter i skor som

tycktes krympa! Var det så länge sedan?
i skrivandets ögonblick precis fyra

Ja,

månader sedan.
Sommaren -92 kommer att bestå i sin
soliga glans i våra minnen. Att trädgården
vissnade bort, har man redan glömt. Det

var desto grönare på Rya. Kanske

pris erövrades av Brita Linander, som därmed har två av de tre inteckningar, som
fordras för att få behålla silvervasen.

glas, bollar, varor i shopen eller
sparas till nästa

Baltzar, som förua året uttalade en önskan att spela match mot de senaste årens
vinnare, fick efterföljande helg äntligen
utkämpa en sådan. Det berättades mig att
damerna hade haft det mycket trevligt och
tyckt att Baltzar kämpat väl trots att han
inte hunnit träna lika mycket som damerna

jag å

under året. Silverljusstakama i Poängjakten
vandrade över till Lill Jönsson efter en
spännande slutmatch mot Sonja Jakobson.

Vandringspriset i Annies Cup, en silver-

den

pokal, ska under året blänka hos Brita

långa, heta sommaren tog på våra krafter,
för under sensommaren sjönk intresset för

Linander. Det börjar bli trångt på de Lina-

tisdagstävlingarna. Till den sista tävlingen,
2919, hade endast 6 damer anmält sig,
medan säsongens första tävling lockade ut
24 spelglada damer!

vandringspriset i Est6e Lauder sedan

Den 29 september avslutades alltså damernas spelsäsong med en lätt sup6, varvid vi också fick fröjda oss åt Boutique
Annchens trevliga och användbara kläder,
uppburna av klubbens egna charmanta
mannekänger! (Vilka också fick den stora
hedern att mannekänga på Vasatorpdamernas höstträff!)

Vidare hade jag den stora förmånen att
få dela ut priser

till

-92 är scupv innare s amt

tisdagstävlingsvinnare. Dock inte till vinnaren i Indra Cup, vilket gjordes av Baltzar
Söderström, som med hustru Els-Britt var
hedersgäster dennakväl1. Indras vandrings-

derska hyllorna! För där finns redan

juli

-

92.

Margit Bergengrens vandringspris, silverpokal, hemfördes av Marianne Engberg,
som därmed har två av de tre erforderliga
inteckningarna.
Pricktävlingen, som innebar ett stort
vinglas till säsongens flitigaste deltagare,
som genom par, birdies, etc., erhöll flest
prickar, vanns stort av Lilian Persson.
Beträffande övriga matcher kan jag
nämna, att vi inte var lika duktiga som
förra året i Seriegolfen, inte heller

gångsrika

i

så

fram-

Oldgirlserien samt sämst i

Triangelmatchen, men vi vann mot Båstad

Ej

säsong. Så

vill

dam-

kommittdnsväg-

nar tacka

Christino Wikströn

Ordf. Domkommift6n

alla

som stöttat oss: Inga-Lill, Amelie och
Bengt, vilka alltid lika tålmodigt och vän-

ligt består oss, "bangossarna", som inte
muttrar, när vi gör om golfbanan på Stora
Damdagen, Lillan Abramson, som ser till
att det är snyggt och pyntat i damrummet
och alla damer, som hjälpte oss under
Nationella Damdagarna
!

Här vill jag också ta tillfället i akt att
tacka alla generösa sponsorer av våra Nationella Damdagar samt Stora Damdagen.
Era bidrag är verkligen till stor glädje för
vår damverksamhet
I år är det 50 år sedan damgolfen på Rya
startades av Annie Börjesson. I Lennart
Anders sons artikel "Våra landslagsdamer"
i jubileumstidningen 1984 äterger han
Annies beskrivning: "Vi satsade 1 kr i
startavgift, som gick till priser och vi hade
mycket trevligt redan ifrån starten. För att

få bätre fart på damgolfen började jag
också med husmoderskurser

i

Golf, där

givetvis också regellektioner ingick, i en
mycket inspirerande lektionssal - stranden!"

!

uthämtade presentkort finns på

På återseende!

kansliet. Som tidigare, kan de bytas mot

Christina Wikström

JUNIORKOMMITTEN

informercrr
Rapport från iuniorserien

Det var med lite spänd förväntan vi såg
fram mot årets juniorserie. Vi hade ju tagit
steget upp

till Elitserien för juniorer.

Serien består av åtta lag med sådana
storsatsande klubbar som Vasatorp, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Ljunghusen,

De två sämsta singlarna får räknas bort
medan alla foursome-resultat räknas.

Vi har detta år spelat med ett mycket ungt
lag.
De som spelat är: Mikaela Friberg 15,4

Efter fyra spelade omgångar delade vi
en hedrande 5:e plats och spelar i Elit-

ggr, Fredrika Schlasberg 15, 3 ggr, Carsten Boltenstern 14, 1 gång, Patrik Bäckbom 20, 2 ggr, Johan Lindberg 20,3 ggr,
Mats Kinberg 17,4 ggr, Andreas Samuelsson 16,2 ggr, Olof Samuelsson 15, 4
ggr, David Wahlgren 15, 1 gång, Fredrik

serien även nästa år.

Nilsson 14,

Varje omgång spelas med fyra pojkar
och två flickor (sex singlar och tre four-

mycket fina insatser i dessa krävande täv-

some-ronder).

lingar.

Perstorp, Bokskogen och Rya.

Alla

Eftersom la-

get år mycket
ungt och enligt

Peter

Lester

mycket utvecklingsbart, ser vi

Anders Somue/sson
Juniorkommill6n

fram emot nästa säsong med stor förväntan.

Det gäller bara att träna och tävla flitigt.
Anders Samuelsson

1 gång.

ovannämnda spelare

har gjort

l7
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OB-KOMMITfiEN informerdr
Summering ov årets seriespel

för Skånes

OB-VET.

Vår klubb har deltagit med två lag i vardera kategori YOB, OB och VET, samt
med ett lag A-VET. Beroende påhurmånga
lag som deltar i varje division har varje lag
fått tillfälle att spela p äfyraeller fem andra
banor. Alltsomallt har våra Ryaspelare
spelat 234 18-hålsronder slagspel, där de
vid varje spelomgång bästa 4 resp. 3 spelarna in-eått i omgångens lagresultat utan
handicap. Varje division har korat omgång-

ens bästa bruttoresultat samt delat ut

5

Ryas OB förstalag var ett av 2Iagvihade
i Div 1 och lagledaren skall ha en eloge att
fullt lag kom till varje spelomgång. Laget

1993 års konferens bestämdes
till den 23 sep-

belade en fi ärdeplats efter Mölle, Flommen
och Falsterbo och spelar i Div 1 även nästa

tember

år tillsammans med uppflyttade Båstad

DM

och Ljunghusen.

tlllden24 augusti
i Perstorp, 7994
års OB-konferens i Tomelilla

Resultat att nämna är Lennart Svenssons bruttoprls på Rya och Per Frohlunds
andrapris på Ahus.

Andralaget spelade i Div 3 V, som bestod av sex lag. Landskrona vann och åker

upp

nettopnser.

Hur hor då våra olika lag
lyckats?

i Dw 2, före Trelleborg

och Rya.
Söderåsen kom sist och går över till Div 3
N. Rya ingår i Div 3 NV med Angelholm,
Söderåsen, Perstorp, Landskrona och

Vi börjar med AVET, som spelade i Div
N. Förutom Ryas lag deltog här Båstad,

Torekov nästa år.

Söderåsen, Barsebäck och Eslöv. Ryas
AVET belade en hedrande andraplats med

set på Orestad och Söderåsen.

21 poäng efter Båstads 26 p. Ankaret i
laget har varit Tage Ericsson, som ställt

upp och ingått

i

laget alla fem spel-

omgångama och dessutom varit bruttopristagare i Eslöv och nettoettabåde på Söderåsen och Barsebäck. Ovriga lagmedlemmar

skall också hedras nämligen

Ragnar

Boltenstern, Gunnar Samuelsson, Ernst
Sjunnesson, Börje Eklund och Folke Mandahl. Nästa år spelar AVET-laget i div N

Lars Ekolin gladde med att ta bruttopriYO Lag No

I var det andra laget Rya hade med i en Div
1. Båstad vann överlägset och vårt eget
kom sist, vilket gör att det nästa år blir spel
i Div 2 N tillsammans med Vasatorp,
Torekov, Perstorp, Malmö, Eslöv och
Ängelholm. Tyvän saknar jag fullsrändiga resultatlistor från Eslöv och Flommen

och kan därför endast berätta om Bo
Sperlings första- och Lars Olssons andrapris på Barsebäck.

Vissa födslovåndor uppvisade YOB

tillsammans med Båstad, Barsebäck,
Söderåsen och Torekov.

till VET och Ryas förstalag, som
i Div 2N förta året efter nedflyttningen från Div l. För det första får
Nu

spelade

lagledaren Curt Linander ett tack för att

han kunnat visa upp

fullt lag alla sex

spelomgångama. Skall någon spelare sär-

skilt framhållas, är det Ake Aldenfjord,
som tränat flitigt och spelade in sig från
andralaget till en plats i förstalaget. Den
håller han utan svårighet, bl.a. goda resul-

tat fick han första pris

i

Torekov. Laget
Laget övervintrar på en fjärdeplats. Vann
gjorde Vasatorp, som går till Div 1. Kvar
i nästa års Div 2N är också Söderåsen o
Torekov. Nya motståndare blir Falsterbo

andralaget, som ej kunde samla ihop något
lag alls till de första omgångarna på Rya
och Arild. När sedan Kjell Olsson tog rag
i lagledarskapet hände saker och resten, 4
spelomgångar, var laget fulltaligt så när
som på en vacans i Eslöv. Det skall Kjell
ha stort tack för, ty jag hade så när varit
tvungen att kasta in handduken inför omgången på Mölle, men se där ställdes fullt
lag upp och blev till och med tvåa i hastigheten. Till slut belade laget fjärdeplatsen
efter Eslöv. Mölle och Barsebäck. Eslöv
och Mölle avancerade till div. 2, Rya kvar
i Div 3 V med Barsebäck och Landskrona
och nytillkomna Hässleholm, Lund och

Kävlinge.

och Båstad.

Bland enskilda resultat märks Sven Perssons och Hans Borgs f.lärde- resp. femte-

Andralaget kunde ställa upp fullt lag
utom i Angelholm, där vi endast kom med
fem deltagare. Div 3SV vanns av Bokskogen, som avancerar till Div 2. Rya kom på
fjärdeplatsen och blir kvar i Div 3SV tillsammans med Lund och Malmö. Nya blir
Orestad, Kvamby, Abbekås och Ljung-

pris i Eslöv.

Individuella insatser var ett bruttopris
av undertecknad i Bokskogen, där Nils

Säsongen avslutades med en OB-konferens för Skånes Golfförbund i Malmö
den 24 september 1992. Från Rya GK
deltog Curt Linander och undertecknad.
För forsta året jag kan minnas var det att
RYA blev utan plaketter. Det får vi hoppas
ej upprepas framdeles. Vi får rräna flitigare och koncentrera oss bättre nästa år,
lova mig det!

Odemo tog ett fjärdepris, vidare vann BerPersson första nettopriset på hemma-

P-A Persson omvaldes med acklamation tillsammans med sin styrelse för nästa

husen.

til

banan.

år.

i Falsterbo, 1993 års
bestämdes

och DM

Folke

Möller

Ordf . OldBoyskommitt6n

i Svalöf.

Spelplanen för 1993 delades ut för presentation på klubbarna (se anslagstavlan).
Till nästa år har för första gången regeln
om "uteslutning av 1ag...." tillämpats påett
av Falsterbos OB-lag, som ej kunnat ställa
upp 6 spelare vidupprepade spelomgångar!

Det är alltså av yttersta vikt att lagtill att ha fullt lag vid anmälan

ledarna ser

och att dessa också ställer upp. Tänk på
vilka fördelar vi har som får spela i Skånes
OB-serier! När vi lämnar vacanser skulle
dessa gärna fyllas av andra villiga. Låt oss
nästa år ta ut lagen och även inkludera
exempelvis en eller flera reserver, som
lagledarna har att tillgå vid återbud.

Anmälningsavgiften per lag bestämdes
200 SEK för 1993. Förhandslottning
skall ske 1993 enligt 5,6,7 lag-formulär
(Bengt Myrup). Rapporteringen skail sek
1993 enl. reviderade formulär.

till

Rekommenderade starttider skall i görligaste mån hållas. Avvikelser får ske om
övriga klubbar i divisionen går med på det.
Vidtala i god tid sådan ändring. Inkomna
motioner diskuterades men föranledde icke
några ändringar för 1993.

Till undertecknad har under sommaren
framställts tillfredsställelse för att vi ordnade gruppträning för Peter Lester och det
tänkervi upprepa nästa år. Torsdagstesterna

kom i gång litet trevande men uppfattades
positivt bland VET och AVET. Det var väl
litet trassel med starttiderna på torsdagsmorgnarna under högsäsongen.

Till

nästa

år skall vi försöka med i förväg bokade
fasta starttider för dessa torsdagstester,
som är tänkta som uttagningstävlan inför
nästa seriespelomgång. Ta Åke Aldefjords
exempel ! HåIl i gång svingen ! och kom väl
förberedd till nästa spelår, så att vi kan ge

de andra lagen en match!

Tack var och en spelare och medarbetare för er uppoffrande medverkan att göra
golfen till världens bästa friskvård.

OB-kommittön
Folke Mtiller
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En promendd

på Ryq,

våren 1997
Min blick vandrar över den forna betesmarken nedanför landborgen. Kor, får och
getter har med sin spillning under tusentals år bidragit till det tunna matjordslager,
som nu gerfäste åt det kortsnaggade gräset
längs Oresund. Enstaka buskage av Rosa
Rugosa och havtorn bryter monotonin och
_eer skydd åt småfågel och fältvilt.

och utsläpp av
giftiga kemika-

lier.

är på Rya golfbana och det skördearbete som i foma tider utfördes av kreaturen,

görs nu med hjälp av maskiner. Landskapet hålls lika öppet som det varit alltsedan

den tid, långt fore både Kristus och vikingar, då urinvånarnas första boskap började tränga undan bergeksbeståndet i trakten.

I bäcken vid åttan kämpar några småöringar mot strömmen. Vattnet har blivit
renare. det vatten som faller ut i Sundet är

inte alls lika övergödslat som förr tack
vare att lantbrukarna uppströms för ett par
år sedan började lämna obrukade remsor
av tät vegetation intill vattendraget. Klubben har också bidragit till vattenreningen
med ett stycke våtmark längs trettonde

hålet. Bäcken har helt enkelt lagts i en
slinga framför trettonde green för att göra
detta förr lite tråkiga hål intressantare.
Vattnet bromsas upp i vegetationsrika däm-

men, som nu upptar en del av det som
tidigare var högra ruffen på samma håI.
Dämmenas växtlighet tar upp och bryter
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gamla torra träd kvar. De ger föda åt hackspett och spillkråka och tjänstgör som boträd för en kattugglefamilj som håller efter
kaninbeståndet. På nätterna är det ugglornas golfbana, ve den kaninunge som vågar
sig ut i öppen terrängoch börjar sparka runt
i våra bunkrar! På dagarna syns allt oftare
stor rovfågel, som stryker längs våtmarken

bofast i trakten sedan början av seklet, och
tornfalk som ryttlande hänger ovanfor det
höga gräset intill ån.
På själva banan hade samarbetet med en
hundra år gammal irländsk golfklubb givit

bankommitt6n impulser till otaliga små
forändringar som alla syftade till att återföra banan till den stil som råder på äldre

seasidebanor på de brittiska öarna. Utslagsplatserna, inte minst den på trettonde hålet, hade maskerats med buskage av havtorn så att de bättre smälte ihpå med den
omgivande terrängen. Några fairways som
tidigare var platta som flygfält hade här
och var fått mjuka onduleringar. Man hade
börjat spara på vattnet, både på greener
och fairways, inte minst för att några torra
somrar hade gjort att grundvattnet minskat
oroväckande. Overhuvud taget präglades
bankommitt6ns aktiviteter av aIt bevara
och förfina i de små detaljerna, snarare än
att genomföra omfattande förändringar.

Bänkar, papperskorgar, skyltar. Ailt var

ned de närsalter som annars hade sköljts

nu noggrant utvalt och enhetligt målat i

rätt ned

i Sundet och stjält syre från
plattfiskbottnarna där ute. Runt dammen
vid åttonde green växer nu ett band av ruff,
som kan fånga upp den gödning som skulle
sköljas ned i vattnet om spridningen omedelbart följdes av ett häftigt regnväder.

exakt samma mörkgröna farg. Samtidigt
som det kändes som en strävan att inte
störa naturen, gav denna envisa konsekvens klubben en unik framtoning för de
greenfeespelare som i allt stöne skaror
sökte sig hit. De kom till Rya för att banan
hade utvecklats till en av landets mest

Förr upplevde man Rya som två olika
golfbanor. En nere vid sjön och en annan

"klassiska" golfbanor. (Hur skulle man
klara denna ökande popularitet? Höja

uppe på landborgen. Orsaken var den täta
trädridå somkantade landborgen och skärmade av utsikten ut mot Sundet. In mot
land skar också en steril poppelall6 snörrätt
genom landskapet i östvästlig riktning.

greenfeen ytterligare? Endast greenfee-

Nu hade man öppnat upp några gluggar
mot Sundet, till fördel för gräsväxten på ett
par greener, men framför allt for att banan
skulle hänga ihop i en helhet. För att den
skulle orienteras mera västerut, mot solen
och Sundet enligt principen "låt seasidekänslan krypa inåt land". A andra sidan
hade de dungar somlämnats kvarförtätats,
blivit praktiskt taget ogenomträngliga, för
att ge bättre skydd åt djurlivet. A1l natur
som inte direkt påverkar spelet hade reser-

verats

för djuren. Bakom täta snår

står

Naturens
har
brutits i bitar och

kretslopp

vid trettonde hålet, glada som inte varit
Vi

utdikningavvåt-

marker. uträtning av bäckar

gäster på vardagar?)

vissa djurarter
hotas nu av utrotning. Bovarna

i

Anders Engström

detta

drama, som på
sikt hotar människans existens. har varit
brist på kunskap och i vissa fall brist på
moral.
Därför var det ytterst glädjande när jag
för någon tid sedan fick höra att Rya Golfklubbs styrelse knutit en miljöexpert till
klubben. Tillsammans med denne fårklubben möjlighet att utveckla banan i harmoni
med rimliga miljökrav.

Helhelssyn
Det kommer att krävas både mognad och
allsidig kunskap för att samarbetet skall
bli lyckat. Golfspelets krav skall givetvis
tillgodoses, därutöver också miljö- och
kulturgeografiska krav. När dessa krav
lagts samman kommer de att bilda en
långsiktig och heltäckande plan för banans utveckling. Alla förändringar och förbättringar i smått kan då relateras till klubbens målsättningar på lång sikt, vilket
underlättar för klubbens medlemmar att ta
ställning till de anslagsäskanden som styrelsen under kommande år lägger fram.
En attraktiv golfbana är en stor tillgång
för vilken kommun som helst - se bara på
alla "fattiga" kommuner som ställde upp
för nystartade golfbanor under 70- och 80-

talet. Sköts banan dessutom i harmoni
med ekologernas intentioner, så utgör den
också ett positivt inslag i kommunernas
naturvårdsplan. Den betyder ett öppetlandskap, ett stycke kulturmark i balans, långt
bättre för djur och natur än industriområ-

den, villaförstäder och intensivodlad
jordbruksmark.

Historiskt har många golfklubbar uppSamma sak. men med andra ord:
En golfbana är en monokultur, precis som
jordbruksmark och planterad skog. För att
hålla banan i spelbart skick, måste vi precis som bönderna och skogsagarna, hålla
eftr växter och djur, som i våra ögon stör
ordningen. Vi använder maskiner och bekämpningsmedel som gynnar gräsväxten
och håller oönskad vegetation borta.

För detta har bönder, skogsägare, och i

viss utsträckning även golfklubbar, fått
kritik. I många fall har kritiken varit berättigad. Vår miljö har allvarligt skadats av
t.ex övergödsling, ohämmad avverkning,

levt problem när de konfronterats med
krav från t.ex andra fritidsintressen. En
utveckling i den riktning som här skisserats, kommer att ge Rya golfklubb ett
betydligt bättre utgångsläge vid framtida
diskussioner med t.ex kommun och landsttng.

Avsikten med denna artikel är att uppmuntra och driva på de tankar som, efter
vad jag förstår, nyligen har satts i rullning
av styrelsen. Utvecklingen mot "den totala
golfbanan" förtjänar högsta prioritet.
Anders Engström
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Triongelgolf
Åter igen har RYA GK fått en inteckning

i det av Mölle skänkta vandringspriset.
Tävlingen gick av stapeln den 5/9 i
Landskrona och spelades som vanligt som
36-håls f.s. slag. Betingelsema var perfekta med härligt sensommarväder och en
I

I

1,.

finfin

bana.

Lagpriset vanns, som inledningsvis
nämnts, av RYA för andra året i följd, tätt

före Landskrona och MöIle. Individuellt
blev det Mölleparet Sven-Erik Fridlund/
Rolf Bergström som segrade på utmärkta
resultatet 138. Tvåa blev Peter Olsson/

Johan Lindell, Landskron apä 145 och trea

blev Rya-paret Stefan Johanssonfohan
Ewald pä 146.

Som bekant hade vi kval rill
Triangelgolfen den 16/8 där de 18 bäsra
paren blev uttagna att representera vår
klubb. Av dessa l8 par visade det sig att
hälften ej ställde upp, av en eller annan
anledning, och vårt kansli fick ägna mycken
tid och många telefonsamtal för att få tag
i reserver. Endast tre av dessa par kunde
ställa upp och följden blev art Rya deltog
med2l3-dels lag. Detta skapade narurligt-

vis irritation hos

tävlingsledningen m.fl. och bidrog sannerligen
till att skapa

inte

goodwill för vår

klubb. Nämnas

kan att

både

Mölle

Per Frohlund

och

Landskrona kom med fulltaliga lag.

Varför har Rya-medlemmar så dålig
tävlingsdisciplin?
Vid pennan

Per Frohlund

Förstq året på Ryo
Till vårt första årpå Rya tog vi

med oss ett

fantastiskt väder. Vi har bosatt oss i
Rydebäck och jag kan inte tänka mig en
bättre cykeltur till ett arbete än den vi har.
Vi kände oss hemma redan vid årets början. Vi vill tacka alla, även medlemmar för
detta och även för att ni arbetade så hårt for
att hitta ett ställe till oss att bo. Detta
räddade oss från många tröttsamma bilfdrder till Kristianstad varje dag.
Säsongen startade med utomhusträning

hade spelare mycket äldre än våra egna.
Hoppas att vi kan förbättra oss nästa år och
slå Vasatorp.
På elitfronten måste jag känna mig lite

besviken över resultatet i serien, där vi
slutade nere på en elfte plats i division I.
Säsongen startade annars mycket lovande,
då de flesta av spelarna arbetade mycket
hårt med sitt spel. Mats Nilssons sjätte
plats i Ramlösa Open gav oss också gott
hopp för serien.

för juniorerna i början av april. Jag blev
med detsamma imponerad över kapaciteten hos många av dem.
Sommarens höjdpunkt var, när jag gick
caddy till Mats Kinberg i stället för att
spela själv under finaldagarna av singelspelet i elitserien på Bokskogen i juli.

Många var osäkra på hur han skulle
klara sig i sällskap med många rutinerade

proffs. Men förutom att han blev

bästa

Rya-spelare, blev han totalt också 2:amed
två under par.

På juniorfronten hade laget ett bra

förstaår i den högsta divisionen. De slutade femma efter Landskrona. Kristianstad, Vasatorp och Malmö. Alla dessa lag

Låt oss hoppas på att 1993 blir ett bättre

år. Med hårdare träning

i

början av

sä-

songen, plus att några av de yngre spelarna
prövar att platsa i laget, kan vi säkert spela
bättre i div. I och i en inte alltför avlägsen

framtid nå vårt mål med en plats

i

elit-

senen.

På damfronten måste jag gratulera till
fin framgång med en fjärdeplats i div. I.
Aven här är jag säker på att der inte dröjer
länge förrän vi får se våra unga lovande
flickor spela i elitserien.
e.p

Det har varit mycket tillfredsställande
för mig att så många medlemmar har tagit
lektioner. Jag har funnit att en majoritet
inte bara tagit en lektionutan följt upp med

flera. Mitt mål
för 1993 är att få
ut ännu flera på

driving range
och låta mig
hjälpa dem

förbättra

att

sitt

spel.

Peter Lesfer

Just nu sitter
jag och försöker finna en lokal för inomhusträning. Många har den senaste tiden frågat mig om jag har några sådana tankar.
Mina planer ar att anordna någon form av
inomhusträning under februari och mars.
Förhoppningsvis lördag och söndag samt
någon eller några kvällar i veckan.
Så varför inte bilda en liten träningsgrupp eller ta en privat lektion. Kanske ta
en titt på Din swing på video och rätta till
felen före säsongsstarten. Eller s1å till bollen några minuter varje vecka och bli av
med de där extra vinter-kilona.

Clare och jag själv vill tacka er för all
den support vi fått under vårt första år.
Ha en skön jul och jag ser fram emot att
träffa er till våren isen.
Peter

vi söker kontokt med dig som vill
göra en insqts i klubben
För att en ideell klubb som Rya skall
kunna fungera och utvecklas krävs det
att vi medlemmar engagerar oss hel-

i klubbarbetet. Inom valberedningen söker vi därför kontakt
med dig som är intresserad av att själv
ställa upp och göra en insats i klubben,
hjärtat

eller som kan hjälpa oss att finna dugliga
medlemmar till styrelseposter och kommitt6er. Vi är övertygade om att det finns
medlemmar i klubben, som vi inom valberedningen ännu inte lärtkänna, och som
därfor inte förts fram som kandidater vid
tidigare årsmöten. Det ärbland annattill er

som vi vänder oss med denna informatron.
Du är välkommen att kontakta någon
av oss i valberedningen!

Folke Mtiller 042-22 14 32
Lena Jönsson 042-29 07 56
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Andrews regelkomminå ber ott få önska alla golfor3e
en riktigt god iul med föliande små paket.
OBS! Får endast användqs på iulaflon.

ollen, och sPelaren
fka okontrollerbara
naturfenomen'

Christina Rodmon

Det fims ingenting som heter "fcirlorad"

boll. Den saknade bollen är någonstans

'.Yr !

\trt

(En

,/

i eller på banan och blir antagligen upphittad och behållen av någon person.
Sålunda blir den en stulen boll.
Spelaren skall inte ge sig själv pliktslag
för att någon begår en grov brottslig
handling.

livlig diskussion pågår dock alt även utdelq dessa krispaket den l:o april.)
25

Tövlingsresultot
Augusli

Seplember

Sweferry - Äkto mqkar
3Oh fs pb

Klubbmästerskap

Jönsson.

hcp

18

Yngre Oldboys
36h slag Scrqtch
BGK

149

WGK

161

RGK

162

Tom

LaGK

163

163

GK

Strömblad, Charles S:t Arild

163

2. Fridlund, Sven-Erik MGK 120
3. Olofsson, Jan
MGK 121

Curt

RGK I34

Äldre Veterqner l8h slag
Scratch
l. Blomqvist, Fredrik TGK 81

2. Nyström, Gert
3. Jonsson, Tex
5. Ericsson,

Tage

9I

3. Miiller, Aina
Höckne. Astrid

98
98

HGK

87

LaGK

90

RGK

1. Engström, Elsie

88

2. Axelsson, Ingrid
3. Hall Wannfors, Barbro

94

158

160
160

Oldboys 36h slag Scrotch
l. Frohlund, Per

158

2. Rammelgas, Ilmar
3. Weberg, Arne

n0
n6

95

2. Lindberg, Johan

14

Linander. Brita
2 Nilhstorp. Sven LaGK
Nilhstorp. Barbro

l2hcp

32p

hcp

32p

B-klassen Greensome pb
17 hcp

31p

1. Jönsson, Bror

15

86

151
151

Sudden Death

Bäckbom, Patrik

l. Linander. Curt

Egon

82
82

Sudden Death

Oldboys, Oldgirls
A-kloss Greensome pb

Lindvall.

n5

Veleraner l8h slag Scralch
l. Wahlström, Karl-Evert

Rya Tegelugn

a

170

1. Hallberg,

3. Yngr6n, Clifford

hcp 33 p

Jönsson, Astrid

2. Kristensson, Kjell EvGK 19 hcp 34p
Kristensson, Ingrid
3. Holst, Anna Greta LjGK 18 hcp 33p
Holst, Knut

l8h slog

3. Remmelgas,

hcp 16
2hcp ll
11 hcp 1l
11

Ilmar

1. Hansson, Göran
2. Fredrrxon, Lars
3. Hindemith, Joakim

2l

hcp

14

13 hcp
18 hcp

16

t5

C-klossen l8h pb
1. Frohlund, Anne
2. Udd, Benno

25 hcp 28p
36 hcp 28p

Norzember
Gåsatävling l8h pb

150

2. Samuelsson,

2. Linander, Curt

A-klassen

1. Andersson, Curt
2. Kinberg, Mats

89

Yngre Oldboys
36h slag scrqtch

Juniorer 36h slag Scrstch
l. Kinberg, Mats

J

94

50 l8h slog Scralch

Göran
Anders
Lund, Holger

Järn+Putter

B-klossen l8h slag

60 l8h slag Scratch

Flickor 36h slog Scralch

Veterqner 27h slag Scratch
1. Bergqvist, Fredrik Bosjö 119

18.Linander,

305
305
305

1. Friberg, Michaela
2. Schlasberg, Fredrika
3. Boltenstam, Carolin

1. Erlandsson, Gunnar BGCC159
2. Garnow, Ingvar VtpGK16l

Lennart RGK

299

1. Linander, Brita
2. Kastman, Maja

Damer

Oldboys 36h slag Scrqtch

Svensson,

Magnusson, Jens
Sandberg, Jan

Domer

DM Oldboys och Vebrqner

3. Robertsson,

1. Grant, John
2. Bäckbom, Patrik

12p

Lill

1. Ström, Tommy
2. Holmberg, Björn
3. Lund, Holger

Tre

Herror 72h slag Scrotch

1. Tjernström, Orjan LaGKl8 hcp79p
Tjernström, Kid
17 hcp 73 p
2. Frohlund, Anne
Frohlund. Per

3. Jönsson, Kjell

Oktober

151

Ilmar
Lennart
Lars

1. Remmelgas,

2. Iamum,
3. Engert,

l2hcp
l2hcp
15 hcp

38p

34p
34p

