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Stnrttids 1993

utkommer med 4 nr per år.

Anders A. Ekblom. Tel. 042-946 75

Liksom under örra säsongen kommer
Rya att tillämpa systemet med starttider
under vissa perioder. Owiga tider användes bollränna.

Redaktion
Plats för nya namn!

attnummerlappar ej kommer att använ-

Redaktitr €l
Redahtiottelln cirendcn

OBS! Nya tiderjämförtmed 1992 samt
das.

,Atannser
Arne G. Olehov. Tel. 042-2218 64

Tryckning

Stnrttider apriloktob er
Lör-, sön- och helgdag,
dag före helgdag 8.00 - 15.00

Pingvinpress Grafiska AB, Råå

Onsdag

Upplaga
1200 ex.

12.00 - 17.00

Lör-, sön- och helgdag,
dag före helgdag 8.00 - 15.00

distribueras vecka 39, 1993

Måndag - fredag 8.00 - 17.00

Mmun- och mmonss@
22 augusti 1993

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

golfklubbar.
För insänt ej beställt material ansvaras

i

ej. För åsikter

signerade artiklar står
respektive författare. Redaktionen förbehåller sig rätt till ändring i insänt material.

Rednkkirens hcirnn
scisongen!

skrev

I skrivandets stund har årets upplaga
Openjust avslutats med Olle
Karlsson, Falkenberg som segrare. Seger-scoren blev 277 slag vilket är 11 under par, tre slagföre tvåan Nicklas Fasth,
Lysegården och $,ra före Dennis E dlund,

der om

av Ramlösa

Ram-

lösa Open. Jag

inledde

med
Anders A. Ekblom
Redahtör

Te@on:
042-22 01 82

Tävlingsexpedition

Restaurang

042-22 03 25
042-22 77 45

Instruktör/Shop

042-2216

BB

Gripsholm.

må-

nad, som då var ett stort samtalsärrrne.
Nu blev inledningen på 1993 års säsong
ännu varmare. Med ett underbart väder
under exempelvis Omega-slaget. De två
just nämnda tävlingarna ligger oss lite
extra varmt om hjärtat. Omega-slaget,
somjag återkommer till på annan plats i
tidningen, en Ryaklassiker somjubilerar
nästa år samt årets lilla sorgebarn Ramlösa Open.

Kansli/Reception

Vi är väl många som befarat att även
vår gamla tävling skulle få problem med
sponsorer, men årets alarmerande rap-

porter och reportage om

Ramlösa

Ärets händelse för oss vanliga golfare
sig med stormsteg. Dags igen för
Golfi,eckan! Denna "tradition" som blir

närmar

populärare för varje år. Åter igen har
tävlingskommitt6en arbetat hårt och presenterar längre in i tidningen mer om
denna höjdpunkt!
Redaktionen har

fiärr

ej utökats. Te-

lefonen har precis inte gåttvarm av samtal från presumtiva redaktionsmedlemmar. Känner du för att ställa upp är
du mycketvälkommen atthöra avdig till
undertecknad.Jag träffas på telefon 04217 9190 arbetet och 042-946 75 bostacl.

Telefax:
042-22 03 94

Postgiro:

Bmtkgiro:

39 65 39-9

B0+7444

I{ansket:
Bengt Arnekull, Intendent
Ingalill Jönsson/Anette Sternheden

inom

sporten gör att de allra största namnen
inte hittar till Helsingborg. Men det är
viktigt att poängtera att även årets och
{olårets tävlingar innehöll namn som
finns med på ranking-listor i Europa.

ihop några ra-

jug och

ret i maj

Adress:

huset på St Andrews.

nar, gått tillbaka utan snarare utvecklats
med ett startfält som håller bättre klass
än exempelvis för 10 år sedan.

Vid samma tid,
förra året, satt

det varma väd-

Pl 5500, 255 92 Helsingborg

elitgolfare, såväl damer som harrar passerat förbi. Samtidigt med att tävlingen
ändrade såväl humdsponsor som tidpunkt, dök d.en'nya golfgenerationen
upp. Den stora skillnaden var attnu hade
Sverige utvecklats till ett golfens "i-land"
med professionella spelare. Sverige var
inte längre en vit fläck på kartan i klubb

Tävlingen har inte, som många me-

Riustart på

några ord om

RYAGOI}I{LWB

träffat den största oron.Jag tillhör dem
som tycker det skulle vara mycket tråkigt
attbehöva stryka denna 72-håls klassiker
från dagordningen. Vi är många som
nog minns den ofta regniga och framför
allt blåsiga stora hösthändelsen, Martini
Cup, där i stort sett alla Svenska EX-

De storapengarna som idag finns

Stnrttider 15 juni-I4 augusti

Ntisn nummer

Open-s vara eller icke vara har nog över-

I bunkrarn&krattns

det dåkg\
det går att tn ett tng mer cin de
tPå, mun gi*t.
Greenkeepern

ROSSISTEN
med starka filialer
och personlig service

s1(ooGs
VVS AKI lebolag
HELSINGBORG

Stockholm - Göteboru r Malmö
Jönköping r Karlstad r Kristianstad r Linköping
Västerås - Vä)qiö - Ystad - Ängelholm

Marknadens största

sorterin
med b
födelse

artiklar

hattar,
"

cocktai
p

c. etc.

Ar.LT rOR FESTER, BARNITALAS, PERWN,

röo=rsEDncnn, HöcrrDsDAGfiR.
stit;us I vÄRUHUS, sroRIvIÄRKNÄDER m.fl.

EUROSELL MARKETING AB, Högfanäs. Tel, O42-UgO 7

ORD FORAIVD EIV har ordet !
Så här långt in på säsongen hoppas jag
att alla nu fått uppleva vår vackra bana
och umgåtts med trevliga klubbkamrater.
oss sommarens höjdpunkt -

\ri närmar

golfveckan. Den sorn inte haft lyckan att
tidigare fått delta i vår golfirecka, rekomrnenderas att i år boka in en somjag vet,
r'älarrangerad klubbvecka med intressant golf och behagliga fester.

Tålamodsprövande, har trafiken på
stigen varit för oss spelare. Speciellt un-

der vackra helgdagar. Många upplever
t.äntan på att få stigen fri från cyklande
och gående som mycket frustrerande.
Tänk då på att når Du kommer in på 1 B:e
hålet så har väntan på 3:e tee inte betytt
så speciellt mycket.
För att ökaflytet, kan de som ska till att
putta på 3:ans green, gå av greenen och

Informatirn
I{MSkets

Wettider

vinka fram väntande parti vid fortet. D ärigenom får de som står på 3:ans tee fritt
på banan och har bara att ta hänsyn till
trafiken på stigen, vilket ger lite mer lugn
och ro för att passa in slagen mellan
gående och cyklande. Vid tillf;illiga stockningar spar det tid. När Du kommer till

B:e hålet, gäller det att vara lika uppmärksam som på 3:an och inte slå en
drive utpåstigen eller spelabollen parallellt med stigen då cyklande eller gående
kan nås av bollen.

Aven om vi tycker att ömsesidig hänsyn är bästa livsstilen människor emellan, så gäller vid golfspel att vi spelare
ensidigt har kravet på oss att inte utsätta
andra för fara. För ökad säkerhet, hjälp
varandra i "bollen" att bedöma när spel
kan ske vid stieen.

fr*t

sonanuxren 1993.

Maj - augusti:
Måndag - fredag 08.00 - 18.00
Lördag,söndag, helgdag 08.00 - 15.00

Handicapka,ten.
Glöm inte att anmäla till kansliet varje

golfspel, med-

vetet utsätter
gående eller
cyklande på stigen

ör

fara, ris-

kerar att bli
stängd

ör

Alf Rodman

av-

Ordförancle

spel

under viss tid.
Min förhoppning

år attvi i stlrelsen inte
ska få ett sådant ärende på "bordet"

Havtålamod och i öwigten riktigtbra
golfsommar.
Alf Rodman

kartsl;iet

Upphittnde

gofifuIar

Vi har fått in många upphittade prylar till
kansliet. Bl a harvi b1o<or, skor, handdukar, headcovers, mössor, solglasögon och
golfklubbor. Vi har även en hel bärbag
med klubbor som stått här sedan hösten
1992. Har Du blivit av med någon golfpryl, hör av Dig till kanslier, kanske kan vi
hjälpa Dig återtå något Du saknat.

gång ditt spelhandicap ändras. Obs! Detta

är viktigt för att fa rätt handicap när vi
registrerar tävlings anmälningar.

Adresscindrtrng

Hentnwkfubb

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

Endast Din hemmaklubb kan utfärda
hcp-kortför Dig. Ar Du medlem i mer än
en golfklubb, måste Du bestämma, vilken som är Din hemmaklubb. Anmäl
före säsongens bör.1an till kansliet.

Medlem,
som genom srtt

Som ny
arbetare
kansliet
l Sommar

BmgtAmehull

Annette

Intentlent

Sternheden.

Annette år 24 år och dotter till Kenth
Sternheden, vår förre ordörande i juniorkommitten.
Bengt Arnekull

4"-::iih

Khbbdeknl

i;il:',:tii

Stora och små dekaler med vårt "nyu"
klubbmärke finns att köpas i kansliet.

i*!'t'.,i':l)

Golfikor med lösa spik. HjdW oss med dettn
problem. En spik i en greer*lihpare kan orsaka
skadorfdr upp till 4000:-. Helt i anödan!
Kolla dirw skar innan ua(e trundA.
alla spikett.
Greenkeepern

Klart fcir arets GoW eckn
Den 3 juli drar vi igång Ryas Golfvecka.
Liksom i {ol räknar vi med fulla startfält
och fulla hus på festkvällarna. Jag hoppas att du försäkrat dig i god tid om en
plats i årets gladaste fesweckal
Tåvlingsmässigt kommer åre ts GoHvecka
att bli ännu innehållsrikare än {olårets.
Varje dag spelas en ny tävling och du kan
r'älja mellan slagtävlingar, poängbogeys
eller att tävla i lag. Såväl hög- som låg-

handicapare kan ställa upp. I några av
tåvlingarnafar också spelare rned klubbhandikap deltaga, fast då spelar de på
högsta officiella handicap 36.
Nya sponsorer
Tre nya sponsorer kan vi visa upp. Det är
Monte Bananas som tar hand om Ryas
Wide Open iställetför Bildeve, Orrefors
som bjuder in till Orrefors Classic med
många fina glaspriser samt Goretex som
de tta år valt Rya ör sin slagråvling Goretex
Trophy. När företagens ekonomi är så
pressad som den ärgläderdetoss mycket
attvi fått nya sponsorer att ställa upp, och
naturligtvis att vi fått behålla de flesta av
våra gamla. Till sponsorerna riktarj ag ett
specielltvarmt tack. Det ni gör för klubbens medlemmar är mycket uppskattat.

Damernns

startfälten.

En ytterligare nyhet för året är att vi vikt

Golfveckan

onsdagen

ör damerna. I

av-

tävlingen

slutarvi med en

Ladies-Invitation är det nämligen damen som bjuder in sin partner - dock
inte den äkta mannen eller sambon. Om
någon dam eller herre inte känner någon lämplig partner så ställer Tävlingkommitten upp och örsöker ordna en
k. k. "Blind Date ". Aven vid en paföljande
festen är det damen som ör sin partner

hejdundrandes
fest med dans-

till bordet, och ör ordningens skull kommer damerna också att bjuda upp större
delen av kvällen. Som någon i Tävlingskommitten sa: "Då har man i alla fall en

chans att ta igen sig, åtminstone när
dansen börjar". För hustruns skull avslöjar jag inte namnet. Owiga tävlingar i
veckan känner ni väl till sedan tidigare
år.

musikavvårvälkände kapellmästare

InguarJiinsson
)rd f . t tiu Lin tsk o mmi

L

I

ön

Gunnar
Schöld. Att det blir ordentligt drae det
lovar vi.
Sedan återstår det bara att hoppas på
ett lika strålande väder som i {ol. Utan att
göra anspråk på att ha Zaidas gåvor, så ser

jSgj.trt nu framför mig, ett spegelblankt
Oresund från vilketvarma sommarvindar
smeker in över soldränkta fairways. Jag
ser Tord Bergsten med magisterns auk-

toritet örrätta prisutdelning på gräsmattan allt medan fåglarna sjunger vackert

Nya ansikten
Det gläder mig att få hälsa följande nya
tävlingsledare hjärtligt välkomna inör
säsongen: Jan Eriksson, Per Frohlund,
Jan Lilja, Lars Lundeberg och Tommy
Noren. Tillsammans med stommen i
folårets tävlingskommitte kommer de
att se till att arrangemangen flyter så
friktionsfritt som möjligt, trots de stora

Spelet kan börjal
InguarJönsson

Golfitecka 3-10 juk med speciella drrangetna,ng
3 (\tu)

Wid,e Open-Del Montu Bananas

4 (sdn) GorA,ex,@Iry
5 @tn) Owufoo Clnssic
(ti) Frmkab Flnggtffil;ing

(*r)
Indies ltwitntion,
I{LUBBAFTON
(to)

KCSHachns andDutr,

ft)

Tretun/Etmic slaget

i

träden. En härlig Golfvecka 93 ligger
framför oss.

10 Qö) Cluettn Suamble
FESTKI/ALL - ruTUAT PA GOLWECI{AI]/

CARDO BETYDER MITTPUNKT
lnvestment AB Cardo är ett blandat investmentbolag som är
mittpunkten i en koncern med stor industriell kompetens och
staft finansiell ställning.

CARD@
lnvestment AB Cardo
Box 486, 2O1 24 Malmö
Telefon 040-35 04 00

HELSINGBORG . O42-29 22 05

@

Il/oti s

* f', ån JLrrai ork ommitten .

är redan i full *irg

och

juniorserien smäller högst men ett par

Atthållaihop

r'ädermässigt känns det redan som högsommar även om vi bara är i maj månad.

resultat för{änar också att näm-

alla dessa grup-

Säsongen

Våra juniorer har varit igång sedan i
början av februari då vi körde igång
inomhusträning i Glumslöv under Peters sakkunniga ledning. Vi hade grupper varje lördag från tidie morgon till
sent på e.m.

Efter påsk har vi varit utomhus och
totalt harvi nu igång ett åttiotaljuniorer
i olika grupper. (Plats finns dock för
flera) Våra elitjuniorer hade också ett2dagars träningsläger under påskveckan
med spel både på Barsebäck och Rya
sorn en genomkörare inför starten i
juniorserien (se separat artikel).
Det flitisa tränandet har också gett
resultat med goda framgångar i olika
tävlingar. Segern i 1:a omsången av

ill*

-Michaela Friberg slutade 11:a i Teen
Tours örsta tävling.
Fredrika Schlasberg vann Syd tourens
första tävling på Bokskogen och fick därmed ett wild card till kommande Teen
Tours tävlingar.
-

-I

Tjejligan kom vi

2:a

efter att haft lägsta

Olle Dahlgren
Ordf. junio'rkomm ittön

personer:
Eva Boltenstern

P-O Cheander

Olle Dahlgren, ordf

nettoresultatet.
- Slutlieen hamnade både Michaela Fri-

berg och Mats Kinberg på fina sjätteplatser i Hennes & Mauritz 54hålare på
Ahus - banan.

Fina framgångar så här

perochlagvore
omöjligt utan
en hel del personers ideella
arbete och iJK
ingår följande

i början

på

säsongen och I'i hoppas att det inspirerar

till ökad träningsinsats och ännu mera
framgångar.

Mats Kinberg

Anders Nordegren
Sven Ololsson, kassör

Anders Samuelsson

Har ni frågor eller synpunkter hör
gärna av er till oss. Vi är tacksamma för
alla uppslag som kan utveckla r,år verksamhet.
Ollz Dahlgren

R"pp ort från Jurui ors wi ert
Minnesgoda läsare kommer säkert ihåe
fi ån min rapport förra året, att RYA
juniorer spelar i E litserien och attr.i förra
året kom på en hedrande femteplats. M
hade dessutom stora förhoppningar att
år 1993 skulle bli ett ännu bättre år. Ett
hårt satsande och enligt Peter Lester
lovancle junior-elit-gäng. Hur skulle vi
klara ar' årets första match?Hemmaplan
och allt, i början avsäsongen den 24:aprrl.
Vi hade haft ett mycket lyckat träningsläger under påskveckan. Peter hade beordrat spel på banan och foursome tr-åltlllg.

Den 6:e april;18 hål singel f.m. och

1B

Johan Lind-

hål foursome e.m. på den härliga
Barsebäcksbanan i tufft r'äder. Den 7:e

berg och Olof

april samma program på Ryabanan, Pe-

snittscore på

ter var med båda dagarna och gick runt
bland bollarna och gav råd och tips.
Dessutom mental träning och en video
av D. l,eadbetter.

Förhoppningarna infriades den 24:e
april. Seger för Rya! Underbart! Mycket
bra spel och fina scorer både i singel och
fbursome. Gänget sorn spelade var

Mikaela Friberg, Fredrika Schlasberg,
Mats Kindbere, Patrik Bäckbonr,

Samuelsson.En

76,5slagförEna

singlar och tre
foursome, Vilket eäne!

Anders Sameulsson
'juniorkomrnitLitt.

Vi ser fiam emot nästa omgång som
juni. Tack
till alla Er som stöder.juniorerna.
spelas påRommelåsen den 12

Anders Samuelsson

Vi Froyade enry Ap q,a "krattn" i gembunkrar
på 78. Vi aill gcirna ha dina synpunkttr
på den, hcir modellen aa lerattu.
Thnken cir att den skall slcita till utnn ett riua
uppfdr rycket sand.
En annan tnnke dr att den skall aar& m'indre
attraktia att tn med t g hemrreenkeepern

Har du besttimt digftr att
sluta röka?
Har du

ruågonsin fTrsökt

sluta röka, så aet du också bur

saårt det är.
Farklarirc,geru

är att

kroppera "sakn.ar" det ruikotin

derc

tidigare fått genlm cigaretterrua. Ocb det är bAr l{icorette'
kan bjalpa dig.

l{icorette' nikotintuggummi tillfar din kropp nikotirc,
fast på ett säkrare sätt och i mirudre mämgd
än e?t cigarett. (Du slipper bl a derc farliga tjäran
oclt kolmorcoxiden.t)
Aruuänder du I{ icorette' nikotirctuggummi urudet,

deru

första rökfria tiderc, minskar de obehag som beror på ditt
nikotinberoercde. Det beQder i siru tur att du lättare karc
öaeruiruna uanaru

att röka.

Nicorette@ nikotintuggummi kan du köpa receptfritt på apoteket.

Det finns två styrkor, 2 mg och 4 mg, och två smaker,"Classic" och Mint.

Hjälper när det är

som jobbigast.

Nicorette@ nikotintuggummi är ett registrerat och vetenskapligt väl dokumenterat läkemedel. På apoteket får du
ytterligare information om hur Nicorette@ kan hjälpa dig genom den första svåra tiden när du slutat röka.
Nicorette@, Nicorette@ Mint tuggummi 2 mg och 4 mg. Hjälp mot abstinensbesvär i samband med rökavvänjning.

(@

a

Qr

Kabi Pharmacia
Kabi Pharmacia AB Sverige.
Tel 08-695 80 00.

,4rsmöte med siktet motfromtiden
Tisdagen den 30 rnars samlades 57 st
RYA-medlemmar till ett årsmöte, som
innehöll mer av örändringar och framtidsvisioner är som brukar vara vanligt.
Med en något mindre styrelse skall beslut och verkställighet i större omfattning flyttas ut i kommitt6erna. Dessutom
skulle årsmötet ta ställning till en förnyelse av klubbhuset och maskinhallen.
Avsikten år attstl,relsearbetet i framtiden mer skall inriktas på långsiktigt planeringsarbete och att den verkliga klubbr

verksamheten skall bedrivas

ute i

kommitt6erna. Kommittearbetet bör på
så sätt bli mer engagerande och intressant. Antalet s$,relsemedlemmar kan
därigenom successivt minskas för att bli
en merhomogen arbetsgrupp. Äl'.n odet kan tyckas små förändringar så tar
det tid att genomf,öra och innan alla
berörda parter vet hur samarbetet skall
ske. Meningen är att arbetsfördelningen
mellan stpelse och kommitt6er skall fastställas under hösten -93. Alltför effektiviteten och ett bättre slutresultat.

Tre trogna och duktiga

Fin an siering

Weste Eriksson
Olle Pettersson

Kenth Sternheden

I stället

valdes som nya Nils Banning

och till ny suppleantAnders Ekblom.

kom då en redogörelse för bakgrunden till sty,relsens örslag om tillSå

byggnad och renovering av klubbhuset
och till byggnad av maskinhallen. Ritningar har funnits uppsatta i klubbhuset
under vintern och redogörelse för bakgrund och förslag har gjorts av Lennart

Engberg vid olika tillftillen i Drivern.
Mötet hade en givande diskussion med
mycken positiv kritik, som visar det intresse som finns bland medlemmarna
för vår klubb. E tt av de starkaste motiven
ör stlrelsen att föreslå denna satsning
just nu år attvi antagligen aldrig i framtiden kan få det hela billigare än i år
p.g.a. den dåliga byggkonjunkturen i

sker genom nytt
klubblån i bank

och

påverkar

intemedlemsinsatser eller årsavgifter örrän Gwmar Ahlström
om två år då vi Kassör
får ta ställning
till hur kostnaderna skall fördelas.
Mötet avslutades med förhoppningarna om ett nytt trevligt golfår ute på Rya
därvi kommer att se många förändringar
under året i samband med byggnadsarbetena.

RYAGOI-FAB

Sverige.

I samband med bolagsstämman den 25
Mötet beslöt att genomföra nybyggnad av en maskinhall för en maximal

maj avgick Jan Sederholm som ordförande i stl.relsen och örre ordförande i

styrelse-

totalkostnad av 950 tkr och en ombygg-

Rya

ledamöter hade av olika anledningar

nad av klubbhuset till en beräknad

ordörande. Efter Olle Pettersson som

avsagt sig omval:

maxkostnad av 2.450 tkr.

avsagt sig återval nyvaldes Nils Banning.

GolfAB Per Erik Persson valdes till ny

Dewn hfofar alla uåm greerfee gdster.

Vcilkommen till Ryo

GK

När du som gäst spelar på vår bana, måste Du följa ordningsregeln vi har om att inte slå bollar niir gående eller cyklande finns inom riskavst^ind på stigen vid 3je och 8:de hålet. Du som inte är lan vid R1a far här några tips om vad Du
Bör tånka på när Du planerar Ditt spel.

HA 2 spelas mat stigeru
Avstandet {iån tee till green innebär, att om Du vill träffa baklanten av green, lätt kan nå stigen vid fel ktubbr.al. Slå
därför inte om någon finns på stigen bakom green.

HitS
Aven den båste kan misslyckas med en drive. Spela aldrig när Du har gående eller cyklande mellan fortet och tee. Du
som slar lång! måste också se till att ingen finns på stigen en bit bortom fortet.

Hå|8
Du som slår långt, kan slå en drive ut på stigen. \Äll Du liesta outgriinsen, se då till att stigen iir fii. Slaget parallellt
med stigen är förhoppningsvis Ditt anHå:X
när någon finns på stigen mellan bron vid

::itllt

Vi hemmaspelare är )tterst noga med att föla denna ordningsregel och för-väntar oss att Du som vår golfspelande gäst
också gör det, -nu når Du vet lar faran finns. Tillsammans kan vi genom hänryn ge
golfsporten gott renomm6 bland icke golfare.

Ha m tmlig go{dag
Alf Rod,mtm
Ordf;randc

STYHELSERLEDAJUIOTER

KOMMITTEORDFORAIVDE 1 9 93
Styelse

Inom ovanstaende ansvarsområden

Ordförande Alf Rodman
Sekreterare Lennart Engberg
Kassör
Cl.unnar Ahlströnr
Ledarnöter Birgitta Bergsten
Björn Flinck,

fi

nns

följande kommitteer med resp. ordfö-

speluerh,samhet

Nils Banning,
ank)ggningar
Arne G. Olehov,
medlem och marknad
Suppleanter Carsten Bengtsson

Anders A Ekblonr

,ankiggningar
Bankommitte

Nils Banning

rande:

Byggnadskommitt6 Carsten Bengtsson

ffeluerksamhet

Medlemochruyhnnd

Elitkommitt6

Björn Flinck

Marknads-

Tävlingskommitt6
Damkommitte

InevarJönsson

föringskommitt6
Medlemskommitt6
Utbildningskommitt6
Drivern

Christina
Wickström

Oldboyskommitt6

Folke Miiller

Juniorkommitte

OIle Dahlgren

Arne G. Olehov
Bireitta Berssten
Anders A. Ekblonr
Anders A. Ekblonr

IWAI STI,RELSEIV

l/ils Barudng

Anderc AEkblont

Hcp 20

Hcp 27

Medlem i Rya sedan 1983
Invald i styrelsen ör 1993-1994

Medlem i Rya sedan 1977, spelat till och från under åren.
Invald i sq,relsen för 1993.
Funktion i sq,relsen: Ansvar för utbildninsskommitte samt

Funktion i sqrrelsen: Ansvar för bankommitt6 samt i den
för

rrya styre lse organisation en hur,.udan sr,ar

ANLAGGNINGAR

klubbtidninsen.

Vårens och uåran "Vårputsardag"
Söndagen den 27 mars, i gryningen,
samlades ca. 130 städglada Rya medlemmar vid klubbhuset. Morgonen var
kall men klar och framemot lunch var
det riktigt varmt i solen.
Som vanligt var indelning och ördelning av arbetsuppgifterna gjorda. Respektive gruppledare tog hand om sina

deltagare och gick snarast tillverket. Det
putsades, målades, tvättades, skfflades,
krattades, rensades m.m. m.m. under en

mycket god sämning bland deltagarna.

Pulsen nådde sin kulmen på samtliga
medlemmar precis innan den goda fi kan
serverades. Utom möjligen på undertecknad som fått uppgiften att föreviga
dagen i bild och text. Till dem som var
ute på banan kom fi kat genom "transportsektionens" försorg. Kaffe med mackor
var naturligtvis fi xade av den viktiga "fi kagruppen" som förstått att i f?ilt är mat och
dryck det viktigaste.

Vår restaurang hade lagom till vårputsen fått nymålade och omklädda

möbler och som pricken över i:et satte
ordförande Rodman upp nyr-rppsydda
gardiner. En sådan här dag är allas insats
lika stor och lika värdefull ör klubben.
Precis som den är viktig för klubblivet.
Ingen nämnd och ingen glömd brukar
man säga när man vill tacka alla. Redaktionen och org. kommitten avstäddagen
vill nämnaallasomvar med och framför
samtidigt ett STORT TACK Samtidigt
som vi hoppas att ingen är glömd.
Organisations hommittön o ch Driuem

Bengt Bengtsson
Börje Akesson
Jan Ericsson
Cecilia Bengtsson
Björn Malmsjö

Göran Mårtenssorr
Mikaela Friberg
Gerd Sandberg
Ragnar Boltenstern
Anders A Ekblonr

Gun Dine
Cunnel Nymberg

J.rry Lennklew

Niklas Malmsten

Olof Zinn
Anne Frohlund
Gunilla Kristiansson
Birgitta Bergsten
Arne G Olehov
Ebbe Gustafsson
Curt Palmer
Hasse Olsson
IngvarJönsson

Nils Banning

Tord Bergsten
CarlJohan Kruuse
Per Olof Cheander
Lars Malmgren

Caroline Boltenstern
Astrid Molin
Stefan Malmsten

Annika Friberg
Bengt Siwers
Ulla Löfqvist
Per Frohlund

Johan Henkel
Marianne Norrlöw
Gerd Lindwall
Sune Nymberg
Hans Engert
Louise Friberg
Anita Lindberg
Lennart Svenssorr
Patrik Bäckbom
Richard Berg
Maret Remmelgas
Stefan Sunesson
Kaj Eksten

Karin Behmer
Karin Friberg
Anders Samuelssorr
Arne Bowall
Kitry Gullstrand

David Walhgren
PerJerlebo
Holger Molin
ThoreJohansson
Lars Olsson

Fredrik Nilsson

Olof Samuelsson
Boris Westerlund
Ulf Streiby
Berty Fröberg

Berit Paulsson Olehov
Göran Grerup
Jonas Olsson
Stefan Standar

Fredrika Schlasberg
Olof Norrlöw
Mats Kinberg
KerstinJonsson

Britt Lilja
Johan Lindberg
Ingvar Danielsson
Wera Bowall
Benno Udd
Billy Dine
Andreas Samuelsson

Christian Vallentin
Malin Berg
Lars Fredriksson
Dennis Thorefeldt
Rebbeca Boltenstern

Lena Zinn

Ilmar Remmelgas
LennartJohansson
Gunni Pettersson
Inger Persson
Hans Norrlöw

Christian Lindblad
Johan Kristiansson

UlfJerlebo

Arne Ström

Per Dackander

Bo Lindberg
Martin Fredriksson
Nicklas Olsson
Carsten Bengtsson
Bo Zinn
Margareta Larne
Brita Ewaldh
Bertil Ewaldh
Annika Karlsson

Fredrik Noren

Henrik Rasmuserr

Jan Lilja

Lottie Ardersson
Johan Sperling
f.ars Lundberg
Ronnie Lilja
Arders Engström

Lena Eksten
Curt Andersson
Anders Cheander
Irene Kruuse
Louise Nordengren
Olle Nilsson
Lars Vallentin

Clhri stoff'er Johan sson

Margareta Str'öm
Inez Lundqvist

Björn Wahlgren
Egon Lindwall
Christian Dine

H. Sandebring
Hans Fröberg

Du får 107o rabatt pn
Mat E Dryck
om Du aisar upp den hcir
annonsen, ncir Du kommer!
Vcilkommen till Rodos,
d en my si ga H el sin gb or gs -kr o gen
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Kunde en golfsäsong starta bättre? Till
dags dato, d.v.s. i skrivande stund, har vi

haft inbjudande golfuäder i 5 veckor!
Inte den minsta lilla yllevante har behövts i bagen.

Närvi möttes den 20 april, fickvi höra
litet om mental träning, d.v.s. ett positivt
närmande till vår golf - överqrgelsen att
detta slag blir fantastiskt! Dessutom var
det verkligen positivt att se så många
damer denna kväll, att få en så läcker
sup6 och inte minst att se prov på shopens trevliga kläder på snygga mannekänger, varav en beundrades speciellt,
nämligen en av klubbens modiga stiliga
herrarl Charmant konferencier var vår
pro: Peter f,ester.

Bland de närvarande fanns även Annie Börjesson. Jag återgav något av vad
Annie berättat om hur damgolfen på
E ftersomj ag har fått tillfälle
att läsa Annies tidningsurklipp från 30talet och framåt, passarjae nu på att ge
några axplock:

Rya s tartade.

1938 börJade Annie spela på Rya. Så
kommer det ena referatet efter det an-

dra om Annies allt större framgångar.
1942 koras Annie till klubbens segerrikaste dam. Samma år startar Annie
damgolfen på Rya. 79 44skriver HD, fritt
återgivet: "Efter sommarens gästspel på
landets öwiga banor kunna några av

klubbens medlemmar, a\/ vilka Annie
Börjesson kanske är den mest renommerade, med stolthet uppvisa vackra resultat..." I -uj 1945: År"tr första stortävling på Rya: " Banan befinner sig i
utomordentligt skick, klubbhuset är nyrestaurerat och sist men inte minst, i
horisonten bildar ett fritt Danmark bakgrunden till den underbara tavla, som
Rya golfbana alltid utgör."

Från 1947 finns ett foto, där Annie
mottit"ger mästerskapspriset i damklassen.

Under detta år spelades en inofficiell
landskamp mot Danmark med Annie
som cleltagare. Hon var kvar i landslaget

i tio år. 1949 står au läsa i

Göteborgs

Moreonpost (lösnummerpris 15 öre !l)
på förstasidan en artikel om damgolfstävling på Hovås. Hela landets damelit
var samlad där. Annie nämns bland de
främsta sästerna. Hur det nu var, tycktes
inte deltagarna nojda med sina resultat
och förklarade, att de flesta av de aktiva
var gifta och hade familj men "i detta
hembiträdenas bedrövliga tidevarv", så
hade en husmor inte nog tid att rationellt sköta sin träning.
Följande är att läsa från I 950: "Rya har
utökatniohålsbanan till tolv hål och i går
var det premiär, då Ryas damgolf svarade

för invigningen med endast kvinnliga
spelare. De golfspelande damerna vill
poängtera att golf inte är någon exklusiv
sport. De säger sig inte alls försumma

EIITKOMMITTEIV
inf*merar
Vi har nu kommit en bra bit in påvåren

positivriktning.

och vårt kvalspel är awerkat.Janne Sandberg var överlägsen i kvalet och spelade
mycket bra golf under rådande väderförhållande.John Grant och Mats Kinberg
hade också godkända resultat. Några av

Aven Fredrika
Schlasberg blir
bättre för varje

spelarna hade 2 mörka dagar, men vi
börjar och se att resultaten kommer.
Mats Kinberg har spelat bra helavåren
och fick också spela Ramlösa Open. Tyvärr missade han kvalgränsen, men 2
rundor på 75 och78 slag är klartgodkänt
för en debutant. Vi kommer nu, att örsöka intensifiera träningen under juni

till seriespelet.
Damerna kämpar också på bra.
Michaela Friberg utvecklas hela tiden i

dag. Vi

harflera

hemmet eller
annat arbete.."
Två år senare:
Rubrik:
Husmorsgolfpå
Rya. Där berät-

tas om en sex
dagars kurs i

golf för

Christina Wikström

)rdf.

rlarnko'mmittön

hus-

mödrarfrånHelsinsbors, Landskrona
och Ängelholm. I spetsen för de 19
"eleverna" stod Annie Börjesson, som
tillsammans med klubbens instruktör,
Bertil Ahlström, undervisade i spelets
taktik och teori, samt etikett. Lite senare
ordnade Annie en liknande kurs för Ca
20

juniorer, mest flickor.
Md

Rya Golfklubbs årsmöte i novem-

ber 1953 fick Annie mottaga

Svenska

Golflörbundets elitmärke, nr .25,det första som utdelades i Helsingborg.
För Er, som inte varit med i vår golfklubb sålänge, kanske denna lillaresume
ger en bild av donatorn till vandringspri-

set:Annies Cup.

Till sist, så här inför golfveckan, några
ord från en okänd tänkare:
"Genom sekler har golfbollen vållat
ömsom glädje, ömsom harm. Den lever
ett eget liv i suverän förakt för sin ågare.
Man äger för öwigt inte en golfboll, man
har den till låns för en ack, så kort tid."

I maj.-93
Chri.stina Wikstöm

Birdieklubbert
Björn Flink

OrdJ. eL)thomntittön
ljejer som kommer, att utvecklas mycket under denna säsongen och
bli mogna för större uppdrag nästa år.

Närmast ligger guldpokalen i Båstad
och r.i hoppas, att allavåra elitspelare får

ör bortlottning.
När ni kommer in i klubbhuset kolla
gärna på vår tavla så kan ni följa dels

Var med och stötta elitverksamheten på
RYA. Betala 1:-förvarje birdie, somvåra
elitspelare gör under dom av oss utlysta
11 tävlingarna som skall spelas. Vi kommer också, att dra3 medlemmar i birdieklubben, som kommer att få pris. Alla
pengar som vi får in kommer oavkortat,
att gå till träningsläger under våren. Vi
räknar med maximalt 200 birdies om vi
spelar mycketbra. Stöd oss och anmäl Er
på listor som finns uppsatta i klubbhuset.

vara med. Risk finns

spelarranking och dels birdieligan, som
ni naturligtvis stöttar.
Gofuril.sningnr Biöm Flinck

Ehtuerksamheten RYA.
Tackar påförhand

r/
(((.
-

Björn
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l,tr-tuv rUDFAÖ

K,ötl

srtRl.l

Eu.gte

De 1000 id6ernos hus

HELSINGBORG 042-12 60 60

(@

Ryo Suuiges åUartde bcistnbana!
I en,rykg*prmicqqds
plncuadc
Su uiges

FGA+nedlentntnr
Rya GKpå åttonde plnts irankingm azt
"Suuiges bcisn b&nn".
fum,mnnstrillningen och pubkcuingen gido azt och
i Suerwkn GoIf Digest. De trefrircto plotsunnbelodes aru Halmstnd
fybt"rrd (norra bannn), Falsteib o och Bmsebcich (OId, Cou,rse ) .

Marknndskommittenfundwingar
För inte så kinge sedan skreu ui attframtiden

kunde bli ganska så besucirlig för uåra golf
kltr,bbar och jag tror att ui fotmulerade oss
ungefcir så hcir.

Några ord otn
framtiden.

Vi är väl medvetna om de hot som finns

omkring oss. Fenomenet med golfklubbar som kommer

i svårigheter är

ännu okänt i Sverige, men ingen nyhet
internationellt. Både i England och USA
gick man ör några år sedan igenom en
verklig golfpärs, med hundratals nedlagda banor som följd. Vi har i Sverige
själva upplevt något liknande när det
gäller en del anläggningar.
nskilda sporter kommer också i framtiden att slå hur,'udet i taket och mycket
talar för att det blir golfen som kommer
afr ta stryk nästa gång.
E

Vilka goffilubbar klarar sig i
framtiden?

Som alltidi envikande marknad såär det
"de bästa" som klarar sig. Klubbar som av

olika anledningar har låg attraktionskraft kommer i problem.
Somvi allai dag känner till harproble-

men redan uppstått hos flera klubbar
som haft och har ekonomiska problem.

Marknadskommitten som redan bör-

lemmar vara beredda på att engagemanget från vår sida gentemot våra
sponsorer och annonsörer kommer att
bli än mer aktivt.

Det tuffa jobbet med införsäljningen
avvåra olika reklamobjekt är klart och vi
kam härmed tillfredställelse konstatera
att våra vänner sponsorer fortfarande
ställer upp för klubben.

Vi uttrycker vår stora uppskattning
över våra sponsorer och annonsörers
insats, som gör det möjligt för oss att
j obbafram fl era nyheter och förbättringarna för att göra Rya än bättre för varje år
som går.

Vi hoppas alla har märkt, att det för
varje år kommer nyheter, som gör att
klubben och banan förändrar karaktär.
Icke minst det nya profilprogrammet
har fatt ettverkligt fi nt mottagande bland
våra medlemmar.
Utbyggnaden av den "gröna linjen"
fortsätter och vi hoppas alla hjälper till
att respektera de fa uppmaningar som
finns på olika platser runt banan.

sion. Det är vår övertygelse att RYA golfklubb skall behålla sin position som en av
de främstagolfbanornai Sverige men då
måste samtidigt maj oriteten avvåra med-

golfare

$,ckerdetborde
finnas ettnatur-

ligt örhållande

mellan de personer som an-

vänder .yk"l-

Arne G Olehou

stigen och

Marhnarlshommittön

oss

som använder
golfbanan, men qvärr upplever vi att så
inte är fallet. En del personervill till och
med att allmänheten inte skall hindras

att bevista området och ännu mindre
utsättas

ör

skador.

Vi måste därför hjälpas åt attvisa ömsesidig hänq,m så att alla utan risk kan
utnytlja detta vårdefulla rekreationsområde.
Den information som Mölle Golfklubb
har till sina besökare kanske kan prövas
även av Rya.
"Spel pågår. Var uppmärksam! Spelaren noterar Din nänzaro och tar hänsyn
till Dig! Visa samma hänsyn tillbaka!

Tack".
Avne G Olzhou
marknadskommitte'n

På grund av många människors dåliga
uppfattning om golfspel och dess regler

är det all anledning att peka på den
uppmaning som gäller våra lokala regler
angående cykelstigen.

j at analysera dessa frågor har presenterat

en åtgärdslista till sq,relsen för diskus-

Vi

"Cykelstigen utmed

3:an, 4:an och B:an traf,keras au många icke golfare. Var dä(ör
aktsam och spela inte om riskfinns att någon
kan bli trälfad au Din boll"

Tbktik påban&n, del 4
Med hjälp av våra vänner Ingemar och
Jim skall vi nu örsöka ta oss i mål på vår
vandring runt Rya's vackra bana,

15
När vi lämnade dem senast satt de och
drack katre på 15:e tee i väntan på att få
slå ut. Ställningen var lika efter 14 hål
och det mårktes också på de bägge som
med psykningar försökte få varandra ur
balans.
Utslaget på 15:e är relativt brett men
det största problemetår attkomma upp

på "gubbahyllan". För Ingemar kanske
man inte skall tala om problem då han

normalt inte når upp och han siktar
därför något till vänster om mitten och
även omhan hamnari ruffen liggerman
mera plant här.

Jim, med sina nya träklubbor, är iväg
en bra träff som går upp på platån man
hamnar alltför mycket till höger, i mask
för träden. Ingemars boll ligger hfsat
och en bra träffad järnfemma landar
mittpå fairway,l80 meter från håI. Som
väntat lågJim-s boll i mask men somJim

lite högfiirdigt uttryckte det; skickliga
spelar ligger aldrig mask!

Upp med tourspoonen, öppna klubl>
huludet något, lägg över höger hand så
att alla knogarna syns och winga lugnt.
Enkelt i teorin men svårt i praktiken.
Bollen börjar till vånster men slicen är
inte tillräcklig utan den studsar en gång
och dyker ner.. över kanten vid 150 markeringen. Annu ett gott råd i Golf
Digest som inte fungerar i praktiken
muttrar en misslyntJim.
Du borde ha använt hur,.udet och spelat kort om 150 - pinnen med ett mellanjärn så att du var säker på att bollen låg på
fair-way inför nästa slag påpekade Ing-

emar pudelklokt. Gnetspel är inget för
offen siva spelare som mig västeJim, återi-

gen härligt röd i ansiktet.
En lite tunnjärnsexa av Ingemar hop-

pade fram just kort om tvärbunkern.
Perfekt position tänkte han. Jim boll
hittades under trädet. Ett bra läge men
grenarna som hängde ner gjorde att han

var tr,ungen att slå ett lågt slag och här
kom återigen hans teoretiska kunskaper
vättill pass. Bollen adresserades påhögerfoten och händerna skjuts fram lite i
uppställningen. En fin träff men då det
lutar nerör innan och i början på green
studsade bollen med god fart över green
och upp i ruffen bakom.

Bra slag berömde Ingemar mäkta imponerad avJim-s kunskaper. Sj älv hade han
{ärilar i magen bara vid åsyeen av tvärbunkerna fiamför sig. Halva wedgar tillhör inte heller Ingemar-s favoritslag och
trots tankar om motsatsen lftes hur,"Lrdet
automatisktoch den duffade bollen gick

med knapp sq.rfart ner i bunkern. Du
måste hålla fastare iklubban påpekade
tränareJim mär han passerade, vil medveten om de ökade segerchanserna.
Putta ur bunkern kunde Ingemar inte
göramen ettchipliknande slag, med lite
sand (och fast vänsterhand), fick in bollen i greenkanten. Jim chippade säkert
in och efter wåputt for bägge leddeJim
nu med ett slag.

16
Sextonde är ett hål som kan vara
mycket förrädiskt. Inte särskilt långt men
en nivåskillnad på ca.20 meter i kombi-

nation med vind gör avståndet

svår-

bedömt. Idag blåste det lite motvind och

Jim tog enjärnfemma som han trots en
liten duff fick över bunkern. Ingemar
som tycker det är genant att slå träklubba
på sextonde övervägde att ta enjärntrea

men med tanke på motvinden fick han
frångå sina priciper och använda sin
spoon. Naturligtvis kom det en fpboll

från qjuan just när han ställde sig till
bollen men Ingemar gick rutinerat ifrån
bollen och lät den passera.
Trots tankar om alla bunkrarna lyckahållaner hur,udetoch en perfekt
träff täckte flaggan hela tiden men stannade kort på green. Jim puttade från
greenkanten och bägge lyckades få bollen i hål på tre slag.
des han

17

Då varken
Ingemar eller
når
Ji*
bunkern på
17:evänstersida

är skogen till

Olle Dahlgren

Ordf. juniorkommittön
höger det enda
problemet. Jim
slog först och siktade mot bunkern och
en väl awägd fade hamnade mitt i banan. En något kortare kopia av Ingemar
gjorde att bägge låg i perfekt position
inför andra slaget.

Inte nog med att hålet efterhand smal-

nar av, träden både till vänster och i
mitten harväxt till sig såpass att detkrävs
både tur och skicklighetför att ta sig över

eller igenom. Ingemarvalde "safetyfirst"

och slog fram sig tillräckligt kort om
träden för att kunna alternativt kunna

lfta

över nästa slag.Jim satsade i vanlig
ordning offensivt men då han stod något
lägre än bollen fick han en draw som
försvann ner till vänster efter fortet.

Förutom att Ingemars boll låg kort om
träden hade han en lucka mellan dem
vilket lugnade honom rejält och även
omjärnåttan inte träffades helt rent hoppade den in pågreenens bakre del.Jims
boll låg bra men flaggan stod till vänster
och han hade inte mycket greenyta att
lana på. Ett nytt forsök med att bryta
handlederna tidigt och hålla ner hur,'udet lyckades över förväntan och bollen
stannade 4-5 meter örbi hålet.

Ingemar hade en relativt lång putt
som såg plan ut men den vek till Ingemars örvåning av ett par decimeter åt

höger. Aven om greenen ser platt ut så
lutar den från bunkern ner mot havet
mässade vår initierade vån Jim innan
han själv slog sin nerförsputt metern
förbi Bägge darrade i returerna ochJim
var i fortsatt ledning med att slag inför

puls lyckas han hålla ner tempot i svingen och en vacker fade glider in mot
green och stannar drygt 10 meter kort
om flaggan. Segerwiss stoppar han ner

sista hålet.

samtfortsätter med attberätta hur mvcket
han uppskattarjämna matcher då å.rru
plockar fram det bästa ur honom. Ingemar som hört allt detta till leda muttrar
något ohörbart och låterJim mala på.
Nu är goda råd dpa men Ingemar har
inteJim's teoretiska kunskaper utan får
örlita sig på goda råd som tidigare utdelats av hustrun. En snabb inventering ger
vid hand attingen avråden passar in här

1B
Aven på I B:e har träden växt till sig och
gattet blivit mindre..Jim som oftast slår
bollen med lite fade (även om det mest
liknar en slice, men slice är ett negativt

ord och därör kallar han det för fade

som ger ett mera proffsigt intryck),
peggar upp på högra delen av teen och
slår ett bra utslag till höger del av faiway.
Aven Ingemar får iväg ett h;,fsat slag och

sammanbitna lämnar de bägge teen,.
Ingemar når inte in på två slag utan får
lägga sig kort. Dåbunkern kortom green
täcker nästan halva greenen siktar Ingemar på höger del av fainvay men en
tunn träff igen gör att bollen glider ut till
höger och studsar ut i ruffen.
Ca 770 meter harJim kvar och med
flaggan på greenens bakre högra del har
han ett fritt inspel mellan bunkrarna.
Tourspoonen åker upp och trots hög

klubban och vänder sig till Ingemar ör
att beklaga dennes otur med stutsen

sådetblir attblunda och

ban-

kommitten och en vecka efter första sg.relsemötet mötas av vår ambitiöse redaktörs uppmaning - "Nils! Om banan älskar
alla att läsa "! - känns inte helt lätt. Det
känns inte heller enkelt att så här snart

lämna någon form av program förklaring. Möjligen skulle jag kunna forma
om Anders uppmaning till ett övergri-

pande uttalande nämligen "på banan
älskar alla att spela - därför är det viktigt
att vi vårdar och sköter den liksom utvecklar och anpassar den i tid och rum".
Programförklaring liksom mer detalj erat om hur vi kommer att arbeta harj ag

för avsikt att återkomma till i höst såjag
begränsar mig nu till tre punkter.
Först är det väl på sin plats att presen-

tera B.K:s medlemmar. Greenkeepern
Roland Andersson är naturligtvis självskriven och kompletteras med kända
Ryaansikten som Ingrid Axelsson, Hasse
Borg, Olle Dahlgren och Per Frohlund,
som också är medlem i den regionala
bankommitten. Jag sj älv Nils Banning är
ju inte lika känt Ryaansikte men har dock
10 års medlemskap bakom mig. Mina

meriter härfor sie kanske mest till stor

Svingalugnt

nästan omärkligt påbörjat wingen. Som

en reflex far hur,udet upp och Ingemar
ser till sin fasa bollen fara iväg tätt över

bunkern.
Stor öl och en god macka tänkerJim
när han ser Ingemars boll fara fram och
han varjust på väg att säga ett par beklagande ord då bollen med kraft träffar
flaggan och blir liggande två decimeter
därifrån. På tiondelen av en sekund förvandlasJim och hans nyss så glada upp-

BAIVKO MMITT E IV
Att som nyvald ordföranden ör

slå.

hinner han tänka men då har kroppen

syn har heltförsr,rrnnit och den högröda

flirgen från 13:e hålet har återkommit.
Något mera turligt harjag aldrig skådat
väser han fram till Ingemar som dock
finner sig såpass att han lite irriterat
undrar varför bollen inte gick i hål när
den träffade flaggan.
"Gick

i

håI" nästan skriker den uppså hård att flaggan
nästan gick sönder och så har du mage
att beklaga din otur. Med bestämda steg
gickJim in på greenen men i sitt upprörda tillstånd glömde han bort att det
var uppforslut på första putten och den
stannade en dryg meter kort. Det här
luktar treputt tänkte Ingemar under tiden som han plockade upp sin boll för
en säkerpar.Jimvarnu lite lugnare men
pulsen fortfarande mycket hög och trots

rördeJim. Bollen var

att han visste att hans boll skulle falla av
åt höger slog han en vek putt som neg i
hålkanten men stannade uppe.
"Då delade vi matchen" "Så trevligt" sa

Ingemar och gick fram och klappade
den framåtböjdeJim på axeln. Ingemar
var inte säker med det lät som om Jim
inte delade hans uppfattning.
Oll"e

Dahlgren

inf* m er ar

erfarenhet från egen företagsamhet styrelse - och organisationsarbete samt till
lustan att arbeta med männikor och rela-

tioner. Med denna erfarenhet i botten

tionen hos
såväl undertecknad

och mitt nya ordförandeskap i bankom-

som B.K

mitten på toppen är min ambition att
förena alla goda krafter inom B.K och
inom Rya G.K. så attvi så ofta som möjligt

att på ett

positivt sätt
ta emot

har en bana på topp att spela på och en
klubb på topp att trivas i.

handla

För att kunna leva upp till dessa ambitioner är det ör det andra av största vikt
att vi alla har goda relationer med omvärlden och jag tänker då närmast på
gång och cykelvägen längs 3:e, 4:e och
B:e hålet. M måste iakttaga srörsta möjliga försiktighet och visa största möjliga
hänsyn med tanke på förbipasserande.
Det är BKs bestämda uppfattning att
varje ev. överträdelse härwidlag kraftigt
skall beiwas. Samtidigt är det naturligtvis
såattävenvi golfspelare skall mötas med
respekt och därför har stlrelsen uppdragit åt marknads kommitten och B.K. att
ta fram ett åtgärdsprogram med q,fte att
skapa bättre relationer mellan Rya, dess

Nik Banning
Ordf bankommittön

och be
samtbesvara alla inkommande synpunkter och förslagfrån såväl enskilda med-

lemmar som olika kommitt6er förutsätter naturligtvis att de är av konstruktiv
karaktär. Vi arbetar just nu också på
lösningar som syftar till bättre informa-

tion och relation mellan å ena sidan
banpersonal och bankommitte samt å
andra sidan olika kommitteer och enskilda medlemmar. Har du sy:rpunkter,
positiva eller negativa, på oss eller vårt
verksamhetsområde så utnlt{ a gärna den
"örslagslåda" som finns i klubbhuset.

Vi hörs igen till hösten. Till dess en
trevlig och skön sommar önskar bankommitt6n.

medlemmar och omvärlden. För det
tredje och avslutninssvis så finns ambi-

Nils Banning

Sa,gan om spelaren som trodde ntt han muntl)gen kunde sritta en boll ur spel, eller-srig uad

du uill men 5-minutmsregeln gr)ller rindå!
å 10:e hålet utspelar sig följande

lilla dialog:
"Hoppsan, min drive kan ha gått
i buskarna till vänster, mycket besvärlig
terräng, snudd på urskog. Jag slår en
provisorisk boll."
Krafs, stön, stånk. let, let-Letar 2 minuter. 'Jag ser då ingen boll, besvärlig ter-

räng, borde det inte egentligen vara
faiway även här.Jug ger upp bollen!
Vilken tur att jag slog en provisorisk
boll."

Du förklara bollen ospelbar och slå om
slaget eller droppa enligt reglerna. Glöm
inte att nicka vänligt till bollen som går
igenom,jag $rcker dom morrar ochvisar
tänderna. Folk har ingen hfs. Annatvar
det förr."

"Men Hattmakare Knorring hittade
inte sin boll häromdagen, utan han saatt
han gav upp bollen och började gå tillbaka ör att slå en ny boll. Medan han

begick återtåget hittade jag hans boll
vackertvilande mot en trädstam. Observera mina herrar inom 5 minuter! Detta

vackra stilleben ville dock inte H.
Knorring kännas vid utan svor vid son
mosters besparingar att han på inga vill-

Din

kor fick spela bollen vid trädstammen

originalboll, besvärlig terräng, rena urskogen. Ar Du inte glad att vi fann den

eftersom han givit upp densamma. "
"Den gumman kan inte vara mycket
värd! Hälsa HK från the Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews and
the United States GolfAssociation, attde
har en helt annan syn på saken. De

"Titta lilla vän, här ligger

????

ju

Vi Dina nära och kärar,ännerväntar

med spänning på att få se det specialslaget Du visade Seve B. i ett liknande
läge, och sorn Du ofta, länge och omständligt

så

målande brukar beskriva för

OSS.,'

"Den kan jag inte spela på. Hörde Ni
inte attjag gav upp den?Jag har visserligen länee misstänkt att hörseln inte är
vad den borde vara, vilket skulle kunna
vara en förklaring till det märkbart bristande engagemang jag förnummit vid
deleivanclet av mina små själwrpplevda

episoder inom golfen. Givetvis tänker
jag spela den provisoriska."
"Nu släppervi igenom bollen bakom,

dom ser lite konstiga ut i ansiktet, folk
har inget tålamod idag, bara hets och
jäkt, och så löser vi detta som män."
"Hittade vi Din originalboll inom 5 minuter?"
'Jovisst, men jag saju..."

"Har Du hunnit spela på din provisoriska
boll INNAN vi hittade originalbollen?
"Nej, men jae sa.ju..."

"Det spelai. ingen roll vad Du säger,
citerar ur Höga visan, sjunger en stump
eller förklarar bollen örlorad och eller
uppgiven, Du har hittat Din originalboll
inom 5 minuter och det är den bollen
som är i spel. Spelar du på din pror.isoriska spelar Du fel boll och är diskad om
Du inte rättar till det innan Du slår ut
från nästa tee. Kan Du inte spela den i
busken - gör nu inte Seve bewiken - så får

hävdar bestämt
att Hattmakarens boll är i spel
såtillvidaatthan
inte hunnit att

droppa en ny

boll

innan

originalbollen
hittades. Vi vet
att världen är

Christinq Rodman

ond idag och att
man inte kan lita på en sjäI, men $zcker
Du inte att det är lite magstarkt att misstro St Andrews & co. Du och Knorring
kan ju inte ha rättjämt." Föreslår atr Ni
ägnar aftonen åt högläsning ur regelboken. Speciellt upplyftande torde regel
decisionsamlingen nr 27 /76. Atlt för att
bringa lisa till en sargad sjäI. Nu spelarvi
färdigt hålet och har vi tur idag så hinner
vi nog runt snabbare än vanligt. Tror Ni
vi klarar 5 timmar?"
"Nju, kanske. Så bra!"
Chri.stina Rodma,n,

hoto: ELis lr{ilsson

VARPUTSARGOLFEI{

4. Atricl Jönsson/Bror.fönsson
33 poäng

5.
Bengt Bengtssorr

9op

Rör'jc Akesson
|zrrr E,r:icsson

Cecilia Benstsson
Björ-n Nlalnrs;ö

85p

(]un Dinc
Cl'unnel Nlrnbelg
Niklas N,Ialrnsteu
Lag 3. Tee 2.

Las 4. Tee

3,.

Olof'Zinl
Alne Frohlurrcl
Guuilla I(r-istiansson
Birgitta Bersstcn
Arne C] Olehov

92p

87p

Lag 5. Tee 4.

Inelar..f

önss<.rr-r

99p

Lrrg (r. Tcc

-1.

Pcr OIof Cihearcler
Lars Ntlahngren
(larolinc Bolte n ster-rr

5.

Stelän Mahnsterr

Arnika

95p

Fribc--re

Bengt Silr,ers

Ulla Löfqlist
o

VARPROPAGAIVDA
18MRIL 1993
18 hål Greensome pocingpogq
l Elisabeth Hero/Patrik Hero

2. Arit.a Lindberg/Arne

3.

35 poäne
G. Olehov
34 poäng

Brita Linander /Curt Linander
34 poär-rg

Omega-slaget,
Uncler en fantastisk 1:a maj dag, vindstilla och upp emot 23 grader \/armt,
rri'sie16165 årets

Per-Olof/Andreas Cheander

3.

StepahHindemith/ClaesHindemith

1.

Darrid Green/MaenusJönsson

Kristianstad

3.

upplaga av Omegaslaget.

Forhållanden var i stort sett perfekta.
\Izinga spelare berömde vår fina bana.
-\r en om andra tyckte den kunde varit
bättre på sirraställen. Mojligen hade den
:nabbt anlzinda vån'ärmen ställt till det
fcir banpersonalens planerine.
Tävlineen fick som r.innare se ett bek'arrt ansikte, nämligen Magnus-|önsson
ti-nn Kristianstad som tillsarnmans mecl

henrmaklubbens pro Dar'id Green gick
hålen på ett under par, d.v.s. 141

cle 36
s1ag.

Tätt följda av F. Wickman{. Persson
fi-ån Mahnö GK och bröderna Edlund,
Gripsholm ett resp. n.å slag efter Bästa
Rva spelare blerJohn ochJens på en 24:e
plats, 14 slag efter vinnarna sarnt Mats
och Patrik på en 29:e plats, ytterlieare 1
slag efter Kristianstad duon.

135 slag

Golfklubb

137slag

l4lslag

Fredrik Wickman{onas Persson
Malmö Golfklubb
142slag
Dennis Edlund/Tony Edlund

Golfklubb

143slag
LeifWesterberg/Viktor Gustavsson
Sollentuna GK7' Haninge GK I 44 slag

Rva

Colfklubb

2. LennartJzirnum
3. Ardreas Cheander

Bklasscn 36 hål slng
1. Olof Zinn

2. Johan Fredrixorr
3. Curt l,inander

38 poäng
Lindberg /I{alle Lindberg
35 poäng
Margareta Ström/Sofia Ström
35 poäng

2. Anita

RAA/ILOSAOPEI{
27 - 30
136slag

l38slag

l4l

slag

139slag
143slag
144slag

Chlassen 36 hål pocingbogq
1. Otto Hermansson 72 poäng
2. Helene Pålssorr
72 poäng
3. Anita Desler
71 poäng

l maj 1993

1. Kerstin Engert/Hans Engert

155slag

8 €d 9 MAJ 1993
A&lassen 36 håI slag
l. Asneta Lindqvrst

139 slag

B hlns s en 1 8 hålfows orne p o cingp ogq

3.

ICA-SIAGM

Astricl NIolin
Lag 7. Tee

2.

24.John Grant{ens Magnusson
90p

W 1ee3

36 hål Foursome slag

4.

Nils Bannine
Torcl Berestcn
Oar-l.fohan Kmuse

23

OMEGA-SIAGET
l MAJ 1ee3

Gripsholms

Curt Pahner
Hassc Olssol

TAVUIVG

A&lassen 36 hålfoursome slag
1. Louise Friberg/Mikael Friberg

2.

Ebbe Gtrstafssorr

Curt Anclersson/Kalle t,indberg
32 poäng

ASGGET{ERATTOI,{S

1993

Vaianrps GX
Selades på^MJ
1. Olle Karlsson, Falkenbers
69 70 71

67

277 stag

2

Nicklas Fasth, Lysegården

o
J.

Dennis E,dlund, Gripsholm

4.

Henrik Bergqvist, Kristianstad

68 72 68
68 71 72

72
70

6974 71 69

28Oslag

2Bl slag
2B3slag

5. .|ohan Andersson, Söderåsen
69 71 7470

284slas

