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har blivit långräkfiskare och

ERN är i dubbel mening in-

söndagsseglare.

Kvar

ledningen till
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klubbtidning.
Den presente-
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Plats för nya namnl

Arutonser

-\rne G. Olehov. Tel. 042-2218 64
Trychning
Pingvinpress Grafiska AB, Råå

tidning,

rar vår nygamla logo,

Jim Sundström

samtidigt som

Redahtör

Upplaga

vi får en ny Redaktör ör DRNIE RN iAnders A.E kblom.

1200 ex.

Undertecknad år förbrukad.
Nåväl, så illa som det låter är det inte.

IYcisn nummer
distribueras vecka 26, 7993

Mmrus- och anmonss@
24

naj 7993

DRNfERN är avsedd för medlemmar i
Rya GK och för kömedlemmar enlist
principen en tidning per hushåll.
Den distribueras via post till medlemmar, annonsörer, sponsorer och andra

golfldubbar.
För insänt ej beställt material ansvaras

ej. För åsikter

i

signerade artiklar står

respektive örfattare. Redaktionen förbehåller sig rätt till ändring i insänt material.

Men tiden räcker inte längre till ör
ideellt arbete. Och "militär1jänsten" är
gjord. Under tidigare period som akriv
inom juniorverksamheten samt nu under de två senaste åren som Redaktör.
Den "gamle" Redaktörn följde med i
Rexolins försälning av dess Piperazineverksamhet till Berol Nobel AB i Stenungsund. Med sina nya arbetsuppgifter
är han därmed predestinerad till långpendling under lång tid framöver. Några
fritidsproblem kommer det inte att bli
tal om! Det har varit en stimulerande
uppgift attvara Redaktör förvår ålskade
DRNT,RN. Som sådan är man nämligen
navet i klubblivet.
Jag är övertygad om, attAnders nu ska
känna samma stimulans i sin framtida
roll som Redaktör och önskar honom

och hans nya team: Lycka till!

RYAGOLFKLUBB
Adress:
Pl 5500, 255 92 Helsingborg
Telefon:

Kansli/Reception

042-22 01 82

Tärlingsexpedition

042-22 03 25
042-22 77 45

Instruktör/Shop

042-2216

Restaurang

BB

lämnar

han en klubb-

Med nya medarbetare och friska id6er
samtidigt som han förhoppningwis kan
behålla nuvarande bidragsgivare. Vänligen ge Anders alla er assistans, så att vi
också fortsättningsvis kan hålla en hög

Anders A. Ehblom
lrb,redaktrir

som

blivit ett populärt inslag i vår klubb. Undertecknad skall försöka att driva Drivern
vidare i samma anda.Jag hoppas attJim
skall kunnafå tid med attförgylla denna
tidning med sittverbala överfl öd som vår
korrespondent i Bohuslän någon gång
emellan åt.

Under de wå år som jag arbetat med
tidningen tillsammans med Jim har vi
haft lyckan att ha ett rikt material att ösa
ur. Förutom de olikakommitt6ernas trevliga och informativa inlågg, så ärvi många

som uppskattat Olle Dahlgrens rappa

penna, Lennart Anderssons professionella ordval, Anders E ngströms fi nurliga
tankar samt artiklar från många, många
fler. Dessutom har vi haft tillgång till ett

stort bildmaterial genom framför allt
Elis Nilsson men också Nils Wictor.
Jag hoppas och tror att dessa 'bidragsgivare" vill fortsätta att hjälpa oss till en

tidning av fortsatt hög klass, samtidigt
somjag vet, att det finns fler ide-kläckare
och skrivsugna personer ute på banan.

Vi maste också bilda en nyredaktion.
Därför efterlyserj

ag

intresserade till detta

uppdrag. Vi bör vara tre - tyra stycken
och jag ber er, som kan vara intresserade, atttakontakt med mig.

Jag träffas på telefon 042-\7 91 90
arbe tet ell er 0 42-22 03 66 bostaden. RING

fårjag berätta lite mer hur vijobbar.

profil på vår klubbtidning.

så

Jag tackar Anders, Bosse Zinn och
Henrik Engert för ett gott samarbete.

Till sistvilljag tackaJim ör det arbete
han lagt ned under två år och önska
honom lycka till med sitt nya arbete i

Och inte minst tackarjag alla er bidragsgivare till våra omquckta artiklar. Varmt
TACKI

Stenungsund.

Jim Sundström

Telefax:
042-22 03 94

Postgiro:

Bankgiro:

39 65 39-9

B0+7444

I(ansliA:
Bengt Arnekull, Intendent

IngalillJönsson

VåryuBargolfert
den 27 mars 1993

AndErs

AEkblom

ORDFOWEIV har ordet!
Nytt år och nya insatser. Flera lämnar
stpelsen efter trogen {änst. Alla har, var

och en inom sitt område, gjort stora
insatser ör vårt gemensamma bästa. Vi
alla medlemmar tackar för den tid som
ni lagt ned påvår klubb. Förhoppningsvis har styrelsearbetet och kommitt6arbetet också inneburit ett personligt
berikande och fina kontakter på livets
väg och kan därigenom utgöra en belöning för allt slit.

Var fina klubbtidning Drivern får också

ny redaktör, Anders A. Ekblom, som
varitmedarbetare under året. Inte ör att
vi velat bli av med den "gamle", tvärt om.
Jim har åtagit sig ett arbete inom Berol
Nobel AB och kommer att ha hela värl-

trampar

på?

Vilkafågelarter

har vi på vår
bana under
året? Hur
många av med.-

lemmarna vet
att Rya med sin

trädridå

på

den som arbetsfiålt, vilket naturligtvis inne-

Iandborgen

bär en omöjlighet attvara lokalt

och buskområden utgör

beva-

Af Rodman
Ord,förand,e

kande redaktör. Förhoppningwis far vi
någon gång seJim på Rya och har vi tur,
kan vi få en golfartikel om vad som händer utanör vära gränser. Vi tackar Dig
Jim för att Drivern under Din ledning
blivit en av de bästa klubbtidningarna.
En ordförande i en skåneklubbjämförde
olika golfklubbars tidningar och rankade
Drivern som Nr 1. Ett bra betyg ör Dig
och Dina medhjälpare.

rastplats på fåglarnas "Europavåg" till
och från sydligare nejder. Aven om Du
kommer att spela en förträfflig golf under året, så var också uppmärksam på
vad som finns i naturen. Rya är förmodligen en av Sveiges fågelrikaste golfbanor
sett över ett år. Med lite uppmärksamhet
kan 1993 bli alla medlemmars bästa
"birdieår".

haft ett stort arbete med att f^ fram
kandidater. Genom god planering och
beslutet att börja tidigt under hösten att

För oss andra, som kommer att vara
hemma och under året kan spela påvår
vackra bana, ska vi med experthjälp ta

söka intresserade, så har de nu lyckats få
namn till alla de poster, som skabesättas.

fram intressant kunskap om vår bana.
Vad är det för blommor och växter vi

levelserik golfsäsong. Golfspel ska vara
ett angenämt sätt att umgås.

När vi nu på årsmötet väljer in nya
sq,relseledamöter,

så

passar vi på att göra

den organisationsörändring, som planerats sedan lång tid tillbaka. Vi minskar
antalet ledamöter, vilket bl. a. innebär att

en del kommitt6ledamöter slipper dut>
bla sammanträden. Valberedningen har

Informntirn
Hcp+orten

kansl;iet
fr*,I{nnslih

Hcp-korten och de gröna korten skall
lämnas in för revision snarast. OBS. Detta
skallgöras även om ingen åndringavhcp
har skett under åre

Hentmnkfubb
Endast Din hemmaklubb kan utfärda
hcp-kort

ör

Dig. Ar Du medlem i mer än

en golfldubb, måste Du besråmma, vilken som är Din hemmaklubb. Anmäl
före säsongens början till kansliet.

Åndring au
medlemsknt"g*i
Om Du önskar byta medlemskategori
nästa år, meddela detta till kansliet så
snart som möjligt. Byte kan ske endast i
rnån av plats.

Wettidtr

underaintsn

November-mars. Oppet tisdag, onsdag,
torsdag 10-12.
Kansliet sfångt 1 B december-7 januari.

Med önskan om en skön och upp

Alf Rodman

Iilådsknp
I herrarnas om-

klädningsrum
finns ett antal
klädskåplediga.
Arsavgiften

Flera anmälningar har inkommit om

150:-. Anmäl till
kansliet om Du
önskar ett skåp

farligt spel utefter cykelstigen, samt ovar-

ör

,Atwnrildn oly chrtilh ud
sam framfart med bil pä infartsvägen.
Rapport om personer, som varit nära att
träffas, samt om cyklister vars cyklar träffats av golfbollar, har förekommit. Kansliet uppmanar: Respektera spelförbudet
när någon qms på stigen samt kör försiktigt och respektera hastighetsbegriinsningen på infartsvägen.

BengtAmekull
Intendent

1993.

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

adress.

T

o

Kallelse

till
oo

MMOTE
Medlerwnmrni 4o Go@fubb
knllas luirmed till årsmöte
tisdngen den 30 rnms 1993, klochnn 19.00

i Rnnsfrircamlingshetn, Kelngatntt 25,

Rå,å.

Styelsen
Friredragningslista

1.

Fråga om mötet har behörigen utlysts.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av wåjusteringsmän tillika rösträknare attjämte ordförande justera protekollet.
4. Faststållande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande avföredragslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk redogörelse.
7. Revisorernasberättelse.
B. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 1992 års verksamhet.
9. Val (valberedningens förslag).
9.1 Ordförande: Alf Rodman (omval)
9.2 Ordinarie ledamöter:
Tidigare valda för 1993: Gunnar Ahlström, Birgitta Bergsten och Arne G. Olehov.
För 1993 föreslås Lennarr Engberg (omval)
För 1993-\994 föreslås Nils Banning (n1,val) och Björn Flinck (tidigare suppleant).

9.3

Suppleanter:

För 1993-1994 föreslås Carsten Bengtsson (omval).
För 1993 öreslås Anders A. Ekblom (n1val).

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val avvalberedningen för 1993.

\2.

Styrelsen förslag avseende ombyggnad av klubbhus, nybyggnad av maskinhall samt

örslag om byggprojektens finansiering genom ökat medlemslån.

13. Behandling av öwiga frågor, som upprages av styrelsen eller som av medlem skriftligen
anmälts till s$'relsaen senast 1993-03-23, dock ej frågor av ekonomisk natur.

Vi betnckar ossfiir Bjdrkl;iden
Vår stora golffamilj blir allt srörre. I dag
ärvi c:a 50 miljoner som ägnar oss åt det
ädla spelet vårlden över. Det stora landet
i r'äster, USA, svarar ör nästan halva
antalet.
Bara under 1991 kunde USA notera
en ökning rned 2,25 milj oner nya golfare
(över I 2 år) . Inslaget av kvinnliga spelare
har ökat väsentligt under senare år. För
10 år sedan låg siffran av nyanmälda
damer på c:a 20 procent. 1991 kunde
"National Golf Foundation" i USAredovisa en kvinnlig nyrekryterine med hela

4t%.
Vidare har en större undersökning
gjorts, som visar att damer i genomsnitt
spelar sina 18 hål 10-12 minuter snal>
bare än männen . . .

Aven om vi i det här landet talat om
stagnation, så ökade medlemsantalet i
r'åra klubbar under {olåret med 22.000.

Men r.i betackar oss ör på vilket sätt som
en viss norrlar-rdsklubb, Björklidens Golfklubb vill bredda den svenska golfen.
Med kansli i Stockholm c:a 150 mil från
sin lilla niohålsbana, har man i dag en
medlemsstock på 5.000. Hur många av
dessa som någon gång besökt sin hemmabana är lätt räknade.

medlemmar och strävar efter att bjuda
golfspel på rimliga villkor".
Detta är gott och väl om bara dessa
rnedlemmar håller sig till egen hemmabana, så tår Guy Eriksson ha vilka förutsättningar han vill. Nu hoppas vi bara
klubbarna ute i landet föfer uppmaningen och inte hälsar Björkliden-medlemmarna välkomna, detta för att få slut
på eländet.

I dag finns det plats ör flera medlemmar i de flesta "riktiga" golfklubbar, så av

den anledningen har Björkliden interr
funktion att fylla. Men säkerligen kommer en eller annan sniken klubb, ör
vinnings skull, att taemot greenfeespelare från Björkliden.
snåv

Vi är inne i

långt

gångna

förhandlingar
med Glumslövs
Golf om över-

tagandet

av

anläggningen

LewnrtAndersson

där, säger Guy

Hedersmecllem,

Eriksson.

Personligen har jag väldigt svårt att
förstå hur en klubb, som ligger 200 mil

bort

och har kansli 60 mil härifrån

(Stockholm) skall kunnaklara Glumslövsanläggningen bättre än skåningarna
själva. Men det är helt klart, att Rya
kommer att hälsa "Glumslövs-medlemmarna"välkomna till Rya, om de "rättar
in sig i ledet", fortsätter Alf Rodman.

Vi var en av landets örsta klubbar som

inte tog emot medlemmar från "överetablerade" klubbar. Men i {ol kom ett
"haltande " förslag från Skåne-förbundt,
att han skulle dubbla greenfee-avgiften i
stället för att örbjuda spel.

Nu komrner vi givervis att följa upp
rekommendationerna från Förbundet,
säger Rya-ordöranden, Alf Rodman.
Det är fara värt att Björkliden kommer

att bli närmaste granne med Rya??

"Flera golfare har gått ur etablerade
klubbar, inte minst från Rya, och köpt
medlemskort i Björkliden, för att sedan
spela motgreen-fee på sin tidigare hemmabana med motiveringen, att det blir
billigare så".

Från och med 1993 lär det i största
utsträckning bli slutmed denna oseriösa
hantering.
hoppas Lennart Andersson

Med sina ytterst låga medlemsavgifter

har man, till och med utanför landets
gränser, värvat medlemmar. Sedan har
man överlåtit åt seriöst arbetande klul>
bar att ta hand om utbildning av deras

medlemmar och förutsatt att dessa sedan skall kunna spela mot greenfee på
öwiga banor.
Här i vår region har vi hela tiden varit
kritiska mot dessa "brevlådeklubbar ". Nu
har äntligen Svenska Golfförbundet slagit näven i bordet och uteslutit Björkliden från greenfee-samarbetet i landet.
För några år sedan hade vi en handfull
"ö\'eretablerade" klubbar i landet, men
samtliga utom Björkliden har följt uppmaningen och rättat sig efter de generösa riktlinjer, som dragits upp. (Max.
1000 n-redlemmar per nio hål). Nu har
Björkliden lraft över två år på sig attratta
till missörhållandet, men har bara visat
kalla handen. Därför tarvi det här steget,
säger Lars Granberg, generalsekreterare
i Svenska GoHförbundet.

Men ordföranden i Björkliden, Guy
Eriksson bara frarlhärdar: '\'i kommer
att fortsätta att ha örhållandevis många

Björhliden?

l-oto: llils Wictor
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Det går rykten om att vår käre redaktör
med ålderns rätt vrll dra sig tillbaka och
då kan man kanske återuppliva våra vännerJim och Ingemar.
Nio hål hade de ar,verkat, närvi släppte
dem och efter lite stärkande kaffe (och
godis) hos Carole är de de nu redo attta
sig an nya utmaningar.

Utsikten från Ryas 10:e tee är betagande, men alltför få ägnar den någon
tid. Dammen är både bred och lååång
och ögonen dras automatisktmotdenna.
Så ock påJim och Ingemar. Hade herrarna överraskat och tänkt lite logiskt,
hade de upptäckt, att det trots allt inte är
så

långt över.

Jim tar ett par djupa andetag, svingar
klubban lugnt bakåt, forcerar inte ner"Lltsikten

frrin l0:ctns

tee

är betasandc"

svingen och resultatet blir en klockren
träff med drivern, som landar vid 150meters-märket. Ingemar är redan djupt

koncentrerad och hör inte partnerns
psykande. Drivervågar sig inte Ingemar

på, utan det får bli favoritträklubban
spoonen. Han försöker också svinga
lugnt, men nlfikenheten tar överhand
och bollen flyger iväg utan art lfra nämnvärt. Lite rassel i träden; men detverkar
som om bollen gick igenom.

Väl framme på fair-way kan man konstatera att så var fallet och Ingemar slår

lättad fram en träfemma mitt i fairway.
Jim har chans att nå green på två slag,
men då drivern hamnat till vänster på
fairway, ligger han delvis mask och det
krävs en draw för att nå green. Alternativt kan man spela safe och lägga bollen
kort om green, men det tilltalar inte den
offensivt spelande Jim.
Foto : ELis l{il.sson,

Han hade nysnappat

ligen

uppetttips,som

gick ut på, att
om man wider
vänsterhanden
såatttvåknogar

Olle Dahlgren

ytterligare kan
ses, blir det automatiskt en draw. Sagt och gjort, tänkte
Jim, siktade påträden rillhögerom green
och såg bollen flygu spikrakt in i nämnda
träd. Ingemar noterade tacksamt att den
västliga vinden hindrade juniorerna på
nians fairway att ta dei avJims engelska
språkbruk.
Flaggan var placerad på den öwe platån och med tanke på den ringayta, som

finns till örfogande däruppe, bestämde
sig Ingemarör attrullain bollen med en
7:a. Hånderna framför bollen i stansen
och hur,'udet hölls örnämligt nere, men
det gäller också att tänka på att slå till
bollen, så slaget blev för kort och fastnade i backen. Hålet delades på sexor
efter det attJim trasslat sig ur trädet på wå
slag.

Elfte utslaget bereder normalt dessa
herrar inga svårigheter. Det är dock en
fördel att ligga på höger del av fairway, så
att man på andraslaget kan hålla upp i
backen till vänster. Bra utslag av bägge
med Jim nästan framme vid ridån, (ja,
kulorna stod längt fram), var en bra inledning. Ingemar siktade upp tillvänster
men svajade till och höll på att ta livet av
ett par lugnt spatserande faglar.

Ji- tog fram sin tourspoon men
glömde i upphetsningen över den långa
drivern att hålla upp och bollen gled ner
till höger mot bunkern. Ingemars boll
hade hoppat ut i semiruffen och låg
ganska {ockt. Fram medjärnsexan och
en bra

träffmen bollen for ovanligt mycket
vilket förvånade Ingemar. När

åt vänster,

du ligger i ljock ruff, måste du alltid
öppna klubbhul.udet något, eftersom
motståndet i gräset gör att klubbhur,r-rdet

automatiskt stängs, när du wingar igenom, påpekade klubbens teoretiske mästare.

Hans egen boll hade naturligwis hoppat ner i bunkern, men låg bra, så nuvar
det bara att bevisa, att teori och praktik
går att örena. En klubba extra bör man
ta, men i öwigt skall man ställa upp sig
och svinga som normalt. En bra träff
fördeJim nästan ända fram till green.
Forts.

s.l3

ett riktigt hyfsat slag till den säkra vänster-

sidan. Bollen låg bra i ruffkanten och
eftersom flaggan stod kort till höger på
green, försökte Ingemar sig på en pitch
and run med 7:an. Så mycket pitch blev
det inte men desto mera run och bollen
stannade på den allra översta platån,
långt från flaggan.
Jims boll låg bra, men detvar ett långt
bunkerslag. Gary Player skrev en gång att

han vid längre bunkerslag höll klubl>
hul'udet square och undvek att bryta
handlederna alltför mycket i baksvingen. Trots sitt upphetsade tillstånd fick
Jim iväg en fin lpa, som landade fem
metervänster om flaggan. Ingemars putt
vek kraftigt åt höger och andraputten var
aldrig i närheten av koppen. Fem slag i
T'ee

nr.

I

pci

tsalllbunion

Foto: Olle Dahlgren

Ingemar nådde inte fram på$ru och fick
till slut nöja sig med en 7:apähålet.Jim

skulle briljera med en elegant slagen
sandwedge istället för att rulla in bollen,
men tittade, somvanligt, upp ochbollen
försvann över green. En överraskande
bra pitch därifrån och en pum räddade
dock en sexa.

Tolvan erbjuder heller inga svårigheter. Dock skall man helst ligga påvänstra
fainr-avhalr-an, om man skall nå in på wå
slag. Ingen av dem hamnade där och
Ingemar kr-rackade fram sitt andra slag
väl kort orn dammen. Jim chansade i
vanlig ordning men fick ingen riktig träff
och bollen rullade i riktning mot dam-

men men stannade turligt nog någon
centimeter innan, precis framför
markeringspinnen

ör

hindret.

Ingemar, som återigen låg på sitt
favoritavstånd, slog ettbra slag till mitten
avgreen.Jims slag stördes avpinr-ren och
han flyttade därför den, innan han slog.

Får man göra det, undrade den lätt
regelokunnige partnern? Naturlign'is,
svarade Jim, det är endast outpinnar,
som du inte får flytta, om de stör dig.
(Red. vill påpeka att detta också gäller
oflyttbara 1 50-meters-markeringar)

.

Du

måste därefter sätta tillbaks den i samma
hål. Vis av misstaget på örra håletvågade
han sig inte på sandwedgen igen, utan
det fick bli en tryckt nia, som stannade i

bakkanten

av

green.Jim tvåputtade däri-

från, men Ingemar tänkte inte på den
svaga uppörsbacken och noterade en
treputt och sex slag i hål. Två slags ledning nu örJim.
Trettonde erbjuder inga svårigheter,
om man håller sig påvänstersidan, men
Jim klackade sitt utslag rejält och fastnde

i träden vid outgränsen. Det såg dock ut
som ombollen studsade inpåbanan och
en lättadJimbrydde siginte om attslåen
provisorisk boll. Resten av hålet skall vi
dra en slöja över och nojer oss att notera
slutresultatet sju slag på bägge våra hjältar.

Med en härligt röd fiårg i ansiktet,
Jim upp på 14:e tee. Ingemar

stagade

noterade stillsamt att Jims provwingar
vari snabbaste lagetoch den lågaklacken
från hans tourspoon kom inte som någon överraskning. Någraörbipasserande
lfte på ögonbnpen överJims ordval och

trodde sig för ett ögonblick vara örflyttade till Knutpunkten en lördagkväll.
Ingemar satte ytterligare $,r under bragenom att beklaga den oturliga studsen ner i bunkern, varefter han själv slog
san

håI. Trots fall till höger brötJims putt åt
vänster och nu fick även banarkitekten
sig en skrapa av vår hetlewade vän.

Det var kö på femtonde tee, så Ingemar föreslog en kort paus och plockade

fram lite lugnande kaffe till partnern.
Oll.e

Dahlgren
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Ombyggnnd cra klubbhus, ry maskinhall
- angekignabySgprojekt på Ryo
Vid höstårsmötet f,ck styrelsen i uppdrag att
arbetaframfdrslag till omlryggnad au klxrbt>

i

ett fläktrum. Möjligherer atr installera

förslag

värmeåtervinningssystem kommer att

Men

till en mashin-

utredas och bedömas ur ekonomisk syn-

hall för föruaring au klubbens maskinpark.
Frir fu ggrirendenas uidare handläggning fl ck
Lennart Engberg i uppgtfi att bil,rlct en pro,jekt-

punkt. Utrymmet ovanör nuvarande

fattningwis kan
säjas, att för-

klubbrum blir enligt örslaget återj uniorrum. Förslaget att tabort bjälklaget över
klubbrummet ör att få mer luft och högt

utom ovan redovisade lösningar öreslås

huset. Medel anslogs dessutom

kommittö och här nedan presenterar han de
fdrslag, som styrelsen kommer att frirekigga
årsmölel Jör beslul.

Tillbyggnad av baghus för ny shop, in-

redning av sammanträdes- och kansliutrlzmmen samt renovering av gamla
tegelugnen har varit de största enskilda
byggprojekten på Rya under senare år. I
öwigt har normalt byggnadsunderhåll
belastat driftbudgeten med ganska blyg
samma belopp. Dock har ideer om nyoch ombyggnadsproj ekt inte saknats. Så-

lunda har utblte av fönster- och entr6partiet längs d s k "ryttargången" tagits
upp i budgeten som en angelägen åtgård under flera år. Genomförandet har

emellertid sljutits framåt i tiden i awaktan på en totalplan grundad på klubbens
framtida lokalbehov samt på utredning

om tänkbara om- och tillb,vggnadsalternatrv.

en allmän upp-

alla befintliga ytor måste utnyt{as, efter-

snyggning såväl

som utbyggnadsmöjligheterna generellt

interiört som

är starkt begränsade. Ett för något år
sedan till sqrelsen inlämnat förslag om
att bygga ut matsalen åt det håll där vi
brukar ha ält under golfve ckan och Ram-

exteriört. I skrivande stund är

av kommitten, för att den därigenom
tillkommande ytan skulle bli mycket dy..
Vid kommitt6ns kontakt med stadsarkitektkontoret framgick dessutom klart,
att byggnadens fasad mot havet inte får
ändras.
Det gamla önster- och dörrpartiet mellan reception och klubbrum byts ut sam-

tidigt som korridoren breddas. Detta
innebär, att man t ex får bättre möjligheter att anordna prisutdelning inomhus,
får större plats ör dans vid klubbaftnar
och framförallt får ett utn,nnme som är

mer användbart och ger ett luftigare

reparationsåtgärder - takbelägg-

intryck. Till dettabidrar även ombyggna-

ningen är i dåligt skick, fönster- och
entrepartiet klarar inte en säsong till,
alltför mycket energi förwinner i onö-

den av receptionen. Väggen mellan
kansliet och korridoren tas nämligen
bort och det blir inte längre så trångt vid
receptionsdisk och vid ingångarna till

av

dan genom bristf;illig isolering och otäta
byggnadsdelar och klubbhusets olika utrymmen behover en rej ä1 ansiktslftning.

Under senhösten bildades en projekt-

kommitte (Carsten Bengtsson, Kalle
Larsson och artikelförfattaren), som till
höstarsmötet kunde presentera en all-

män översikt över olika byggnaders
reparations- och ombyggnadsbehov samt
behovet av nya lokalytor. Oversikten fi nns
redovisad i örra numret avDrivern. Kommitten har i år utökats med Lotta Schlasberg som i egenskap av arkitekt överört

kommittens ideer till ritbordet.

Klubbhusombyggnad
Som framgår av skisserna, som för övrigt
varit upp s atta i klubbhuse t sedan mitten

av februari, utökas klubblokalerna ytmässigt genom envindsvåning över större

delen av nuvarande lågdel. Därmed finns
mojlighet att gömma undan fläktar och
andraventilationsdelar och samla dem i

Lennart Engberg
Se*retcra,rc

inte projektet kostnadsberäknat, men
kostnader och fi nansieringsörslag kommer att presenteras på års mötet den 30
mars. Detta gäller även öwiga aktuella
byggnadsprojekt, varav ny maskinhall är
mest angelägen.

Ny mnshinhall
Det är långtifrån

Nu är klubbhuset emellertid i stort
behov

detalj.

samman-

till tak har alltsåförkastats. Bl a därör art

lösa Open-tävlingen har också förkastats

-

omldädningsrummen. Kanslipersonalen
kommer på så sätt närmre receptionsdisken och kan lättare be{äna medlemmar och gäster.

sj älvklart, att myndigheterna kommer att ge klubben tillstånd
att bygga ny hall i anslutning till befintliga garage- och verkstadsbyggnader.
Kommitt6n arbetar därör också med
alternativ placering ovanör landborgen
sydost om koloniområdet och norr om
tillfartsvägen till Rya. Området planeras
i detta alternativ ör framtida utbyggnad
så att hela banserviceverksamheten efterhand kan flyttas dit. I stället kan markområdet nedanör landborgen i så fall
snyggas upp och på nytt bli ör,ningsom-

råde. Kanske kan de byggnader, som är

vårda att bevara, bl a användas för
inomhusträning.

Restaurangen är under vissa perioder
liksom ofta under tävlingar underdimen-

Sist vill jag framhälIa, att kommitten
arbetat under stark tidspress och att därör presenterade förslag kommer attbe-

sionerad vad gäller antalet platser ör
ätande gäster. Detta speciellt då väder

höva bearbetas. Medlemmarnas sppunkter kommer att beaktas och örst

och temperatur inte möj liggör utomhus-

efter årsmötets beslut den 30 mars kan
projekten få sin slutliga utformning och
forhoppningwis genomföras under kommande höst (maskinhall) och vinter

servering. I kommittens förslag har där-

för gränsen mellan matsal och

klubb>

rum gjorts flexibel genom

en

sammanhängande möblering. Dessutom

harutrymme för "enklare" örtäring, tex
för en snabbfika, planerats längs detnya
fönsterpartiet. Tanken är att på nytt
öppna upp en försäljningslucka mot
entren, så att man inte måste ända in i
restaurangen ör attköpa en kopp kaffe,
en öl eller en glass.

(klubbhusombyggnad)

.

IÅmnn dinn synpunhter
Eventuella synpunkter på förslaget kan
inlämnas till kansliet. Av praktiska skäl
vill vi ha dina synpunkter eller egna förslag i skriftlig form adre sserade till " Byggprojektkommitt6n".

Det skulle ta alltför mycker spaltutry/rnme, att beskriva projektkommitt6ns

Lennart Engberg

DAIUI KO MMITT E I{ infor m er q;r
"Golf är ett både nöjsamt och helsosamt bollspel, det gfaer god kroppsrörelse och tager
mu.skelkraft och uthållighet i anspråk, genom
det myckna gående| som karakteriserrtr spelet.

Det

cirfnttfrån de.ssa spasmodiskn uthrott aJ

häftig ener$, som göra en del andra lzkar
utomhus farligafor de suagare."
Victor Balck

Alla damer med "grönt kort" ärvälkomna

att deltaga

i

tisdagstävlingarna. Vi hjälper gärna till med "fadder" för Dig, som
vill ut på banan och träna.

Om ställningen i våra cuper, Indra
och Poängjakten informeras den 20 april.

Dessa säsong återupplivar

Snart är det dagsl Den 20 april får vi
trängas på banan med 5 klubbor och
putter, i årets örsta damtåvling. Med
tanke på oss, som inte plågat våra kroppar i Workout, Stepup, Fatburners etc.
under de mörka månaderna, går tävlingen bara över I hå"1, ör att alla ska
orka närvaravid kvällssamlingen, då det

blir lite mat, information etc. Låt

golfbanor och
spela kostnads-

fritt, träffa andra golfglada
damer och ha
trevliet!
Chrishn Wkström

vi Eclectic-

cupen: "Pingeclectic" och i stället örsvinner "Pricktåvlingen", som rönte ett
minst sagt måttligt intresse!Jag torde ha
presenterat dessaprickar på ett dimmigt
sätt! Cup ör D-klassen blir avvid minst 5
deltagare. Anmälningslistor till cuperna

kommer att finnas anslagna i damrummet f.o.m. den 4 april och anmälningstiden går ut den 30 april.

DamhornmilLön

Seriegolf

Trelleborg
Torekov
Vasatorp

hktiga datum attnotera

dag, så vi slipper skriva efteråt: "Efter
skyfallet stod banorna under vatten men
sedan det runnit undan, flöt tävlingen

Säsongstart 20 april med kvällssamkväm
18.30.
Ryas

Nationella Damdagar:

1 7-1

Bjuni

(tors.-fred.)

Tävlingsdag, som tidigare, tisdag och
Stora Damdagen: 3 augusti. OBS!
anmälan senast kl 15.0ö dagen iinun.
Startavgift 25 kr. Starttider: f.m. 0^9.00 Trianeelmatchen (mot Landskrona
och e.m. 14.00, varvid startförbud råder och Södäråsen) i år på Rya; 10 augusri.
om tillräckligt många tävlingsbollar finnes. Man har naturligMs rätt att deltaga Match mot Båstad, på Rya, 1juni.

itävlingenutanfördessastarttider.Anmäl -..
säsongsavslutnins: 21 september'
Dig och anteckna önskacl speltid. ö"s
att då gäller för dagen aktuellt kösystem. Antecknaocksådatum örSeriegolfen
HCp-gränser: A: 0-22,8:23-29, C: 30-36, och Oldgirlserien! Här får vi ju en charD:ejhcp-satta,spelaralltidpoängbogey. mant möjlighet att komma till andra

I arwlutningfin

att
i

20

I
10

8

hoppas, att solen må lysa över oss denna

urunrcr

maj

2 juni

juli

Romeleåsen 17 augusti

Falsterbo

oss

normaltigen..."

lB

september

juni
september

Kära alla golfande damer. Vi i damkommitten hoppas i år, som tigiare är,att
ni tar era klubbor och kommer på våra
tisdagar! Vi behöver ut och röra på oss
och spelavår "{ejgolf', dåvi hinnerbåde
spela och prata. Det kan sällan herrar
göra på samma gång! Om man serr får
ihop 10 eller 30 poäng, vad spelar detför
roll? Den gången det blir 30 känns det
kanske lite muntrare. Blir det så att banorna står under vatten, behöver man
inte ens stämplal
Väl mött den 20 april! Glöm inte anslagstavlorna i damrummet!
Chris Wikslröm

gatis g@ptrdning

t*påenplnts

enfdr Oldbrys.
Dus H45, H55, H65 och H75.

till wingen
o.m.20mms.
I-oknl trokgen Glumslöa.
Se aidnre anslngstnulen undtr Oldboys.

delandefnån

... Mddelmdefnfrnrctnumngen...

De örsta raderna tillägnas alla våra Dagens-stammisar (som vi inte klarar oss
utan under ör- och eftersäsong),

onsdagsgäng, lördagsgäng, Ramlösa
Open och Ryaveckan, som åven var hoj dpunkter för oss restaurangen. Tyvärr örsvann några av de större öretagsgolferna i detta krisens Sverige, men istället
tillkom en hel del mindre företag. Tack
till alla er, som varit våra gäster i restaurangen och som utnyttjat vår caterinssdel.
Det finns många enskilda personer att
tacka, för många, såvi nöjer oss med en:
restaurangens och framör allt Ryas egen

lille hustomte Ake. Tack för Din lUälp
och omtanke i tid och otidl
Dags

ör

nya tag. Vi, Mia och Rita finns

kvar, ömsom gormandes och ömsom
leende i köket och

välkomnaAllA med-

lemmar inför den nya säsongen. Vår
tålmodiga Liisa står som vanligt i kassan
medan Carina flyger runt i matsalen.
Vårt förmånliga öppningserbj udande
finns kvar. Gör du en insättning på 1000
kr innan den 30 april får du handla för
1200. Du kan även säua in 500 kr och

disponera 600 kr. Fr.o.m. 1 -uj får ni
100/1000 kr. Det är ett system, som är
örmånligt för alla parter, eftersom det
finns medlemmar, som tycker det är ör
dlrt att äta i restaurangen. Vi har valt att
satsa på hög kvalitet när det gäller
råvarubiten för att kunna hålla en jämn
och bra standardpåmaten. Fräschagrönsaker, fiårskt kött och fisk, rikliga portio-

färdigskalade uppvärmda potatisar me d
dylika ljumma före detta frusna grönsaker. Billigare kanske, men nej tack. Det
är inte en måltid utan

fräscha sallader o.s.v. i stället ör att köpa
in halr,fabrikat. Det seryerades en varmrätt alternativt pasta varje dag plus ä la
carte-men)m. All husmanskost var hem-

lagad. Och det uppskattades, framör
allt av spelarna, som sista dagen var inne
i köket och tqackade. Men det fanns
också en äldre funktionär, som rasade
och skrek i matsalen, att "detta är skandal, nu harvi serverats griskött$,ra dagar

irad...".

Ibland är det svårt attvara tillmötesgående. Detblevalldeles tysti köket, sedan
slängde Mia stekspaden i fritösen, mina
knivar åkte i väggen, Liisa vände sig från
kassan med ett kritvitt, fönridet ansikte,
dock behårskat lugn, mumlandes: "halva
världen sväIter...". Varör inte självbetala
20 kronor och ta något från å la carten?

Ibland går det inte att setvera stekt
nötkött som Dagens. De förvandlas näm-

ligen till små gummibitar efter någon
timme i värmelådorna. Grytor går inte
att servera i 25 graders sommarvärlne,
o.s.v.

För att få medlemmar, som ibland
gnäller, attörsrå, tänktevi hållaen pryoplats vakant uncler lördagar och söndagar, så att de, som är intresserade, får se
hur köket och serveringen fungerar . .

ner är A och O ör oss. Visst finns det
billigare alternativ; färdigstekt fruset halvfabrikat som värms i mikrougnen i fem
minuter och läggs upp på en tallrik med

komna!

Mia Win'nerstam

köket.

och

Mikael

T'ollesson tuå glada

nltnor i

"örtäring som ett

måste". För att ta ett exempel; Under
Ramlösa Open -92 avsattes en person att
rulla 2000 köttbullar, göra pannbiffar,

Såå . . . scisongens nyheter:

- Ryas golfspelande damer är många men
alltföräi restaurangen på tisdagarna. M
gör en drive på ö1, kaffe och smörgås för
att senra hos oss.
Club 18, E 18, Randolphs o Ottos gäng.
Misströsta ej.Vi tänker inte "haussa" er.
Det blir även en drive på onsdagar. Ol
och macka till ett ba pris som ni beställer
antingen innan ni går ut eller på fyrans

-

utslag.

-

Måndagar, torsdagar samt söndagar

kommer vi att köra Happy Hours på
eftermiddag,/kväll ör att tå igång lite

klubbanda. "I Spanien träffar man släktingar och vänner så gott som varje dag.
Istället för att stöka till det hemma med

matlagning och en massa disk träffas
familj erna ute på cafeerna". Sunt, mycket
sunt, men ack ör dpt ör oss i Sverige.

Inte om du gör en insättning samt
kikar efter våra famileerbjudande. Vi
kommer att örsöka införa eftermiddagsmenyer, där man bl.a. kan köpa en grillad
"kyckling" för 4och själv dela vid bordet.

Allt beror på intresset från er

- Festdeltagandet

-

väl-

har varit stort under

lande i receptionen. Artsoppa serveras
som vanligt på vårputsen den 27 mars.
Vålkomna och ha en trevlig golfsäsong.
Hcikningar Mia

!

Anmälan direkt till oss i köket

sida.

Ryaveckan, så med hUälp av Ryas festpigga tävlingskommitte kan vi utöka aftnarna. Har ni ideer, förslag eller kritig sitt inte och snacka sinsemellan - kom in
till oss i köket eller lämna eft medde-

.

som servitör/servitris!

Meddetnndcfnåntwtau:

och

Rita

PS. Glöm inte ins citmingenfrire den 3

0

april. DS
Foto: ELis ltlilsson

Förclngtill

Riktlinjufrir enbcittre *iljö på Rya golJbann
Milld

och hrilsoskyddsfrågorna

stöwe betydelse

till

mäts allt

i uått sarnhrille.

Mrinnishors
krau på en god och stärning.sfri miljö uäxer i
takt med att meduetenhetat ochkunskapen om
år helhetsmilj ö u iixer.

u

E n mi
baseras

11

c;p I an

Jö r Ry a g o lJb an a m å s t e d ä',rfi

r

på ett ekolo$skt trinkande. Det betyder

att man tar utgångspunkt i uad naturen tål
och uad som bedöms som rimliga åtgrirder
inotn ramen ftr de ekonomiska förutsrittningarna satntidigt somkrauen på en spännande

garanteras un-

landskap, med någorlunda enhetlig milj ö

häckningsper-

och sammansättning avväxter och djur.
En golfbana kan betraktas som en relativt fattig biotop, vars innehåll karaktäriseras av högt och kortklippt gräs, m.a.o.
en biotop, som i hög grad är beroende av
kontinuerlig tillsyn och skötsel och som
uppvisar små variationer i såväl flora som

iod.

ment med uilken man kan styra utuecklingen

fauna. Likväl kan man urskilja mindre
områden som strandäng, torr- och våtäng, lövskog ruderatmark och dammar.
Dessutom finns enstaka naturelement
som diken, en bäck, alleliknande planteringar m.m. Trots det blir ändå det bestående intrycket, attgolfbanan är ensartad
till sin karakär. Därör är det bl.a. för

mot brittre miljöfiirhållanden på Pga Golf

den ekologiska mångfaldens skull viktigt

och bra golJbana bibehålk och han utuecklas.
Denna plan rir ettfi)rsök att med enkla medel
besktiua banan au idag med dessf)rdelar och
nackdelar ur miljösynpunkL Men planen är
också ett handlingsprogram som angrrförutsättningarna f)r år 2000, d.u.s. ett insttu-

bana, som fc;rhappningsuid
golfspelet nya dimensioner

ocks å

kan tillfira

i enframtid.

$ogoWmnidag

Rya golfbana år en kombinrad seaside-

och parkbana och är anlagt på ett område som en gång dominerades av ett
tegelbruk. En av brännugnarna finns
kvar och de gamla lertagen har på naturlig väg förvandlats till vattenhinder. Den
nära kontakten med Öresund gör banan

unik samtidigt som den ställer kravpå att
man tarhänryn till den känsligaoch även
unika flora och fauna som har en naturlig hemvist i denna miljö.
.. Golfbanan gränsar i dess norra del till
Orby ängar, ett av kommunens viktigaste
naturområden. Det är idag föremål ör
särskilda insatser, som syftar till att be-

vara och uweckla områdets mångfald
och särart. Banans norra del innehåller
ett damm- och våtmarksområde av särskiltvårde för fåglar och insekter. Vegetationen är tätoch domineras avbuskage

t

Med biotop avses en naturligt avgränsad del av natur-, kultur eller tätorts-

och sly. I söder avgränsas banan av en
bäck, som rinner ut i Oresund. Lekmogna öringar vandrar regelbundet upp

i

bäcken, vilken därmed är en viktig
reproduktionsplats för ädelfi sk.

För öirigt gränsar banan i sin västra
och delr-is också södra del tilljordbruksmark, ','ästerut gränsar banan tiil Öresund. Ur ekologisk synpunkt är ett rikt
och varierat växt- och djurliv ett viktigt
måI. För att gynna uwecklingen av en
bättre mångfald på Rya är detviktigt att
behålla och utveckla så många olika biotoper som möjligt på och i närheten av
golfbanan.

att de ätaliga inslag av andra biotoper,
som finns bevaras och utvecklas. Målsättningen föreslås vara att skapa ett rikare
och mer varierat utbud av biologiskt liv
på Rya golfbana.

I{atur attbwara och
ufrlechla
-

strandcingarna

Strandängskaraktären längs öresund.,
särskilt områdetväster om hål 3 är viktigt
att bevara.

Atgcirdu:
Stimulera utvecklingen av blåklocka, trift
och strandråg i områden av ruffkaraktår.
Håll tillbaka uwe cklingen av n1)onrosor
och plantera gärna mera av havtorn. För
att behålla strandängskaraktären är det
mycket viktigt atr gödsling inte sker på
dessa ytor. Likaså skall man undvika att
tillföra marken gräsklipp.

- uåtfuktområden

Våt- och fuktområden mellan hål 1 och
77 pänorra delen avbanan. Området är
väl definierat och karaktäriseras av buskage och sly, som växer i ett fukt- och
vattenområde. I anslutning till buskagen
finns några mindre anlagda dammar.
Fågel- och insekrslivet är rikt och området hyser häckningsfåglar (vill ha täta

snår) , rastare, sträckfåglar och även över-

vintrare.

Atgcirder:
Vattenståndet får inte fl ukturera, tillföde
och ytvattenavlopp bör kunna kontrolleras så att ett stabiltvattenstånd kan garanteras. Det är särskilt viktigt att detta kan

der

faglarnas
Buskage
skall

och snår

vidmakthållas.
Användning av
gödsel och bekämpningsmedel bör undvikas i närheten

Ole Andersson
Itly medlem

avvegetationen
och vattnet.

- bcichen

Bäcken i banans södra del löper längs
med en stor del av banan, hålen B-13.
Bäcken har sitt upprinningsområde
längre österut, upp mot Gantofta. Vid
10:e hålet tillsluter dessutom en bäck,
som rinner upp ifrån Rydebäck. Bäcken
är idag en viktig reproduktionsplars

ör

ädelfisk, faglar och insekter. Inslag av
såväl små som större djur är dessutom
betydande. Tidvis utsätts bäcken för påfrestningar i form av höga gödselhalter,
en betydande sedimentation, inslag av

dieseldoft m.m. Sedimentation och
die seldoft

kommer oftast från Rydebäcks-

området.

Atgcirder:
Gödsling måste undvikas i närheten av
bäcken, likaså insatser med kemiska bekämpningsmedel. En gödslingsfri zon
på 5 meter från bäcken rekommenderas. Likaså är det angeläget att uröka
arealen av högt gräs på delar av sträckan
längs bäcken. Uttag vatten för bevattning-

sändamål bör begränsas. Föreningen
föreslås ta initiativ till att bäcken från
Rydebäck blir föremål för reningsåtgärder snarast. Förslagwid anlägger kommunen en våtmark eller damm som renar vattnet innan det når golfbanan och
därefter Öresund. Övervägar bör också
att anlägga en gen våtmark i området
söder om hålen &1 3, som vintertid fångar
upp och kvarhåller vattnet längs golfbanan. Målet med en sådan anläggning

år att rena vatten från stoft och högt
kvåveinnehåll innan det når Oresund.

- dammmtm

Dammarna på golfbanan har stor ekologiskbetydelse. De fungerar som enviktig
förutsättning för ettriktflora- och faunaliv. Här finns delvis ett etablerat liv med
dopping, gråhakedopping, sothöns, rörhöns och insekter'
Forts.s. 23

Atgcirder:
Så långt det är möjligt bör en gklippt
kant pä 1-2 meter mellan vatten och gräs
tillatas att un'ecklas.
Gödsling vid dammkanter bör undvikas, en zon pä upp till 5 meter från

dammkant bör lämnas ogödslad. Kemiska bekämpningsåtgärder skall tillämpas med stor örsiktighet i närheten av

dammarna.

till våren. Med tanke på trädens stora
betydelse som miljöskapare vid klubb>
huset bör öreningen investera i så stora

att eventuella miljöproblem orsakas av
riklig gödsling. Givorna till fairway tycks
vara väl awägda och orsakar sannolikt

träd som möjligt.

små och obetydliga

Biologisk kaninb ekrimpning

Greenerna kan däremotvara en källa till
lokala läckage. Detta gäller främst de
nyare greenerna, som med sin uppbygg-

Kaninernas utbredning på Rya golfbana
orsakar problem på många sätt. De skadar träden genom sit gnagande vintertid
och ställer till stor förtret genom sitt

Bäcken m).rnnar i en dammliknande
utvidgning. Den inplanterade blomvas-

ligt att återanvända överskottsvatten och

Mera ruffpå Rya
Det bör finnas möjlighet att utvidga andelen högt gräs på golfbanan. Det kan
som redan nämnts ske vid damman och
bäcken, likaså bör strandängen uwdigas
något. Föreslås också en närmare analys
av var på banan inslag av högt grås/
blomsteräng kan etableras. Härvid bör
kalk tillföras marken med målet att pä
sikt skapa en flora, som har karaktären av
kalkrik torr- och fuktang.

inslaget av sjöfagel i området. Dammen
tillförs mycketslam och redan nusker en
betydande sedimentering längs kanterna. Detta bör uppmärksammas och
rensningsinsatser torde vara nödvändiga
med viss regelbundenhet.
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Inslaget av trädplanteringar, buskage
m.m. bör kunna öka. Idag karaktäriseras

banan av välr,uxna trädbestånd av bl.a.
björk och poppel. Nlplanterade områden örekommer också. Det handlar
främst om solitärträd av bj örk, lönn m. m.
Längs dammar och bäck örekommer
inslag av buskar och sly.

Atgcirder:
Inslagen av natur bör öka på Rya. Ovan
har redan föreslagits att utöka andelen
högt gräs och då med prioritet för områden, som gränsar till vatten. Nlplantering

träd bör genomöras med hög prioritet. Merparten av de träd som planterats
på senare år kommer inte att bli så gamla.
av

De uppvisar allvarliga barkskador vid
marknivå. De är främst orsakade av gräsröjarna, men gnagskador från kaniner
har också bidragit till barkskadorna. Sluthöjden föreslås blir densamma som den
omgivande terrängen. Aktuella trädslag
örRyaföreslåsbli oxel, poppel, ek, björk
och tall.

Inslaget av "naturlika" planteringar

f

föreslås öka på Rya. Sammanhängande
planteringsytor bör etableras. Det bör
ske dels för att stimulera flora och fauna
men också som ett led i banans förnyelse.

- Anigt

Almama i-id klubbhuset. Almarna vid
klubbhuset är i dålig kondition och det
kan inte uteslutas att de är angripna av
almsjuka. Om så inte är fallet bör åtgärder vidtas, som förlänger livet på träden
några år. Till våren rekommenderas ett
omfattande trädgödslingsprogram me d
trädstavar. Likaså bör nya träd planteras

nad dränerar ut mycket vatten. I samband med att nya greener anläggs, bör
övervägas att installera någon form ör
recirkulerande system, som gör det möjnanng.

sen utgör en bra miljö för vadarfåglar
och någon form for häckningsholme
bör installeras i dammen ör att öka

-nntur på

kväveläckage.
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Skogen på
elar av Rya golfbana kan karaktäriseras
som skog. Här avses främst delar av landD

Shulle en kattugg@amilj kunna håtla haninstammen
Ill uslral ion : Joh a n Stcnl u nd

nere?

ihärdiga grävande av hål i marken. En
okontrollerad utveckling kan därör inte
accepteras. Som ett led i stråvan att hålla

tillbaka kaninstammen föreslås att
ägelholkar
Dessa

sätts

upp i större omfattning.

holkar skall bl.a. hysa kattugglor.

Dejagar med stor framgång såväl sorkar
som kaninungar och kan om de trivs på
Rya verksamt bidra till att kaninerna inte
förökar sig okontrollerat.
Gödsl:ing
Användningen

av

gödselme del skall vara

återhållsam. Idag är detknappasr rroligt
Ve den hctninunge som le.uer

i uåra bun,krar!

borgen, som sträcker sig igenom golfbanan. Karaktären är blandad lövskog.
Den utgör en mycket viktig tillgång ör
banan.
Vegetationen är känslig ör påverkan
och eventuella ingrepp, stora som små,
bör därför ske med största försiktighet.

Maf, ord och ankiggningsarb eten
I samband med anläggningsarbeten på
golfbanan bör i möjligaste mån s.k. mat-

jord undvikas. Nyjord, som tillförs, bör
ha ett högt innehåll av sand och bör inte
vara för fet och näringsrik.
Olz Andersson
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