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Redaktionella cirendcn
Anders A. Ekblom. Tel. 042-946 75

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

Redaktion
Plats för nya namn!

OBS! Nyatiderjämförtmed 1992 samr
att nummerlappar ej kommer att användas.

Arutonser
Arne G. Olehov. Tel. 042-2218 64

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

Tryctuing
Pingr.inpress Grafiska AB, Råå

Onsdag

Upplaga

12.00 - 17.00

1200 ex.

Nckn ruummer

Rednkkirens hrirnn

distribueras vecka 47, 1993

Manus- och

Klagats

a:rmu*s@

har det

DRNfERN är avsedd för medlemmar i

tillräckligt

Rya GK och för kömedlemmar enligt
principen en tidning per hushåll.
Den distribueras via post till medlem-

mar, annonsörer, sponsorer och andra
golfklubbar.
För insänt ej beställt material ansvaras

ej. För åsikter

i

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

detta

hade 28 sidor
hade inte räckt

det får

;]1".u
Däremot

Redahtör

skulle j ag egentligen behöva några extra
sidor för attfå plats med alla de superlati-

ven som riktas mot organisationen av
årets golfvecka. Drygt 1300 starter och
nästan 300 under de två festkvällarna

upp i klubbhuset, om än ett halvt dygt
tidigare än utannonserat, lika vältecknade var anmälan till festerna.

Adress:
Pl 5500, 255 92 Helsingborg

Telefon:

Kansli/Reception

042-22 01 82

Tävlingsexpedition

042-22 03 25
042-22 77 45

Instruktör/Shop

042-2216

Restaurang

BB

Telefax:
042-22 03 94

Postgiro:

Bo;nkgiro:

39 65 39-9

B0+7444

I{ansket:
Bengt Arnekull, Intendent
IngalillJönsson

mera lägga till Nordiska mästare till sina

tidigare framgångar. Michaela Friberg
ingick i det svenska laget som tog NMtiteln vid årets tävlingar i Norge. Irene
Kruuse af Verchou ingick i det svenska
"seniorlaget" som knep NM-titeln vid
tävlingarna i Danmark.

\{
Anders A. Ehblom

talar sitt tydliga språk. Men orden fantastiskt och succ6 bör väl täcka in det mesta.
Startlistorna blev snabbt fulla då de sattes

RYAGOLFI{LUBB

Seriespel och andra nyheter från eliten berättar Björn om på annan plats i
tidningen.Jag vill dock passa på att gratulera två av våra damer. Båda kan nu-

Ryder Cup-laget nått oss. Naturligtvis en
stor nyhet för oss svenska golfare. Detta
är bara ett bevis på att svensk golf håller
en hög klass. Detta är säkerligen bara
början en kommande svensk dominans
i Europa.

gjorts

skulle Drivern

återge

räknar man med att det hela ska stå klart
och klubbhuset kan åter fungera till fullo.
För alla vintergolfare kommer någon
form av tillfälliga omklädningsrum att
finnas.

När detta skrivs har nyheten om att
den örsta svensken blivit uttagen till

på

sommarvädret

24 oktober 1993

Säsongen går mot sitt slut och om alla
bitar faller på plats kommer klubbhuset
att stängas i slutet av oktober ör den beslutade ombyggnaden. I början av april

Undertecknad blandade flytt, förkyining och fenomenalt dåligt golfspel under denna vecka. Trots detta deltogjag
till en del och utifrån det är det bara att
ställa sig till alla öwiga somvill ge damer
och herrar arrangörer lovord i massor.
Förutom allt golfspel så minns väl de
flestafesterna. Onsdagen var till skillnad
från andra veckor vikt åt damerna. Tävlingen Ladies invation avlöstes av festen
där damerna bjöd upp till dans.
Lördagens klädtema, maskerad eller
garderobsröjningvar mycket lyckad även
den. Alltfrån blå scouts\orter tillvackra

volangkjolar hade kommit
nlng lgen.

till

använd-

har haftbesök avmångagäster som

återigen lovordat vår fina bana. Har ni
tänkt på vilken känsla det måste vara att
spela på Rya ör allra första gången.
Upptäcka alla vartationer på vår bana
som vi kanske inte tänker på längre. För
att beskriva detta kommer jag från och
med detta numret presentera några hål
på banan.

Texten år gj ord avJohan Seder-

holm och hämtad ur senaste utgåvan

av

banguiden.
Som sagt, säsongen är snart slut och vi

kan se tillbaka på alla de där toppenrundorna, lO-meters putten som satt,
katastrofenhålen etc. Har ni något roligt
att förtälja från årets säsongen tar vi
gärna emot ditt bidrag här i Drivern.
Anders A Ekblom

ORDFOWEIV har ordet!

varandra och
vår klubb. Det
lovar gott inför

här i början av augusti månad kan vi

tåvlingskommitte, som med god fantasi

sammanfatta första halvan av golfsäsong

kunde få ut alla bollarna, även under
sista tävlingsdagen, då sömnsjuka och
annat elände drabbat en del anmälda

En så gammal

deltagare. Golfireckan var klart en succ6
med bl a två trevliga festkvällar. Onsdagen, där damerna bjöd upp så att herrarna fick begära time out för att få paus,
blev en minst sagt intensiv danskväll.
Lördagens tema, 50 tal, med Elvislåtar
och öwig välkänd dansant musik blev
också en oförglömlig kväll och en trevlig
avslutning på en lyckad golfvecka. Ett
stort tack till alla ni som gjorde det möjligt for oss andra att spela och roa oss.
Påpassligt överlämnade tävlingsk. ordf
IngvarJönsson en brinnande fackla till
mig attförvalta så attnästa års golffestligheter planeras i god tid, för 1994 blir Rya
GK 60 år.

är en tillgång
men inte enbart för oss,

AIf Rodman

utan också för

Ordförande

Så

en. Tävlinsarna har varit exemplarisk
skötta av tävlingskommitten. Omegaslaget som var årets stora elittävling på Rya
öppen för amatörer och proffs, samlade
så många amatörer av så hög klass, så att
vi utan tvekan kan påstå att det var den
största nordiska samling av låghandicapade amatörer under 1993. Rya GK kan
åven i år stoltsera med en RM seger
genom en fin insats av Irene Kruuse af
Verschou, som vann klasen damer över
50. I RM två generationer kom Michaela
och Mikael Friberg på en hedrande andraplats. RM seger har inneburit att Ir6ne
har blivit uttagen som landslagsrepresentant och ska spela för Sverige, dels i
Norge och dels i Schweiz.

Våra klubbtävlingar har i de flesta fall
varit fulltecknade. Under golfveckan ge-

nomfördes över 1350 starter och allt
kunde genomföras tack vare en stark

Infor mati *,
ItuEkeB Wettidu

Handicapkarten.
Glöm inte att anmäla till kansliet varje
gång ditt spelhandicap ändras. Obs! Detta

är viktigt för att få rätt handicap när vi
registrerar tåvlings anmälningar.

E,ndast

Din hemmaklubb kan utfärda

hcp-kort för Dig. Ar Du medlem i mer än
en golfklubb, måste Du bestämma, vilken som är Din hemmaklubb. Anmål
före säsongens början till kansliet.

U@hittnde golf@lm
Vi har fått in många upphittade prylar till
kansliet. Bl a harvi b1xor, skor, handdukar, headcovers, mössor, solglasögon och
golfklubbor. Har Du blivit av med någon
golfpryl, hör av Dig till kansliet, kanske
kan vi hjälpa Dig återfa något Du saknat.

Iilubbmtirken
På

kansliet kan man köpa vårt nya klubb-

märke.

Vi har förutom

klistermärken

åven slipsnålar, boschstänger och kavajmärken.

idrottsanläggning som 60 år

hela

kommunen. Rya golfbana är kulturhistoriskt intressant och
väl värd att bevara, anser kunniga tjänstemän och dugliga politiker. Vi har därför
inom kommunen ett starkt stöd för vår
golfbana och alla märkiga angrepp från
ytterlighetsminoriteter awisas vänligt
men bestämt.
Med en önskan om en varm och behaglig golfhöst.
Alf Rodman

Aven om sommaren varit blåsig och
regnig har golflrumöret varit på topp,
vilket måste bero på att vi trivs med

f'r*, kansl;i et

September - oktober
8.00 - 16.00, 8.00 - 15.00
November - mars tis - tors 10.00 - 12.00

60-årsjubil6et.

Obs! Dessa senare märken kan även sättas på tröjor eller skjortor. Behöver Du
inget märke själv kan det kanske vara en
bra present till någon Rya-medlem.

Du och Dinhnnd,imp
Så heter en

folder från Golfförbundet,

Meddela alla
förändringar

till

kansliet

snarast.

Svensk Golf

distribueras

efter principenentidning
perhushålltill
de

medlem-

som på ett enkelt sätt ge upplysningar

mar som har

om de handicapre gler som gåller i Sverige
och i princip är likai hela Europa. Tycker

Rya som hem-

Bengt Anrehull

Intendenl

maklubb.

Du handicapreglerna är krångliga och
det är svårt att föra handicapkortet rätt?
Hämta då foldern på kansliet, den kostar

Bengt Amehull

ingenting.
Hcp-korten skall inlämnas ör revision
när säsongen är slut, dock senast den 31
december. Observera att kortet måste
inlämnas även om inga ändringar skett
under året.

Suensk Golf/Adress!

andrfug

Prenumerationsregistret till Svensk
Golf hålles numera aktuellt genom att
kluben en gång i månaden sänder en
diskett med aktuella medlemskategorier
och adresser till Golfförbundet. Derrrra
nyordning är nyligen genomförd. Om
någon felaktighet i distributionen av tidningen har uppstått kan felet ligga i att
vårt medlemsregister är ofullsändigt.

Tack!
Driuer"n och stlrelsen ber att
Sternheden

ftir

få tacka Anette
sitt arbete under 1993 på

kansliet/receptionen. Samtidigt

att önska henne \cka till i
studierna.

de

uill ai passa pri

fofisatta

Slrpe!?... ella-SSS

tävlings-

Det är tydligen dags atr kasta vårr nuvarande handicap-sysrem (SSS) på sophö-

banvärde "Course Rating" CR, vilket

gen.

nas

anger antal slag en scratchspelare beräk_
användavid den bästa hälften av sina

ledningen från
vilken utslagsplats man spelar ifrån.
Den som ytter-

ronder.

ligare vill sätta

Det är bara en tidsfråga innan vi kommer att använda oss av det system man
har i USA- Slopesystem. Vi har de senaste
åren haftsammabedömning som exem-

pelvisAustralien, som haft någotliknande

lår SS$bedömning

I vårt land har vi den här

För handicapspelaren tilldelas banan
en slop (nu kommer det) dvs en lutande

linje (matematisk derivata) som anger
slag

alltefter spelarens handicap och ban-

ans svårighet.

säsongen

tillämpat detta nya sysrem på foljande
fem banor: Landskrona, Båstad, Halmstad, Uppsala samt Osteråker.

7

Slope fär man fram genom att punkten (snittscoren) ör scratchspelaren och
snittscoren för bogey-spelaren som sätts

tar oss svenska golfare c:a två miljoner
kronor att genomföra?

in i ett koordinationssystem. Mellan
punkterna för de örväntade scorerna,
som kommer att luta, därav namnet
Slope, dras en linje.

Jo, för att ä ett, enligt expertisen,
rättvisare och bättre system. I Slope-värderingen tar man häns1m till många fler
r'ärderingar än vadvi görvid SSSbedöm-

Ju mer linjen lurar, högre slop, desto
svårare är banan för bogey-spelaren i
relation till scratchspelaren.
I USA där man haft systemet ett antal år

Varför göra denna ändring, som kos-

nlngen.
Principen ar atten scratchspelare har
lättare att bemästra en svår bana än höghandicap-spelaren. Därför kommer en
spelare med högre handicap atr tilldelas
fler extra slag på en svår bana än en
spelare med lägre handicap.
Båstad har en relativtlätt och en mycket

bana och här blir också hand,icapskillnaden slående. Vi utgårfrån gul tee,
där en spelare med hcp 30 får 29 slag på
sr-år

den gamlabanan, medan han erhåller
38 slag på den nya banan.

ren med hcp 5 från gul tee erhåller
endast 3 slag på den gamla banan och 7
slag på den nya.

Låter det krångligt!
Onekligen är det också så. Aven om
det kommer att finnas tabeller att slå i
blir det ett evinnerligt räknande, i synnerhet om man spelar $,rboll bästboll
rned handicapreducering (Z/ 4).

I

svstemet har man utgått ifrån en
en "bogeyspelare"
mecl 20 i handicap.

.cratchspelare och

Banan bedöms för herrar från vit, gul,

blå och röd tee, medan endast de tre
senare alternativen får bedömning för
damerna. Vad är då Slope (lutning)

Det
har inte helt med lutnrngen av greener
?

och fairways attgöra, men kan delvisvara

så

,

har man kommit fram till att medelbanan har en slope på 1 13. Banor under
I 13 i slope betraktas som relativt lätta.Ju

Banan kommer att tilldelas ett

in i syste-

sedan att utgå

Tack

Lennart Andersson

/7ee3.

Personligen ärjag tveksam till denna
väldigt stora ändring. FIur man än bygger ut ett handicapsystem kan det ändå
inte bli helt rättvist. Det nya systemet
kommer att bli mycker krångligt med
nya mätningar avbanorna-utbildning av
diverse funktionärer - trycksaker - blanketter och inte minst det extra arbete
som kanslierna får runt om i vårt avlånga
land.

Det hela rör sig om 75 st A4sidor.
Vi får säker anledning att återkomma

till detta delikata ämne tror

högre slopen är, desto svårare bana.
Man kommer

Lennart Andersson

från BenilJahobsson till organisatörerna au

från EXAKT
handicap, då
man skall gå

in i tabellen
för att erhålla

TACK

srtt

spelhandicap.

Rya GK:s

par danskvällar uder vecltm.

alltså inte

ktar jag ti]l
arje år varit
sakligen från

mindre än sju
tabeller ör
varje bana
man glort
Course rating

på. (Fyra ör
herrar och tre
for damer).
Systemet skall
vara så väl ut-

format

attfya

spelare skall

kunna gå ut
frän fyra olika
tees och spela
på likartade

villkor.

.

.

Tro det
den som vill

I tävlingen
fastställer

golfveckor är ett trevligt

arrangemang son upDskattas

av oss

är nycker.tacksam, arr r." iuiif-*J rör fjärde årer
T:!+TT1.,l?q
Lavaa c fa oagama och sedan roat nig

Det blir

En dam som spelar från röd tee med
hcp 5 far 4 resp B slag, medan herrspela-

sig

met kan göra
detta i en utforlig artikel i
Svensk Golf nr

.

ocb generöst a
thingen och r

och

tif lsmans med golivämema på ett
n som taglr initiativet
ti11 go1f._
for en girpp arbetsvilliga meä_
rt6n. ;täg iåckar nr atta"ror ett
Era insaiser har I\Ti även förbätt_
klubb, och deL har vi
"ri. Äiaå_

Son ett tack rill
Er vil1 jag skiinka klubben tre 1övträd att placeras på
e11er nära intill
falmaw pu.-naf f:. .l.S h.ppr"-t.ååen skall pånima oss
on Era lnsatser och smridlgt passa väl in i'vår
vackra och fina golfbana.

Rydebäcl(

I juli

1993.

Aktuellt från

C,re enke ep
Vad grir ui?

Vad cir det?
Pufringgreanen aid ktrubbfuset, uad
cir detfr;rfel på den?

1. Sänka pH genom att gödsla surt.
2. Tillför tricoderma för att påsklnda
naturligt motstånd.

Många gånger under sommaren harjag
fått den frågan.Jag förstår att man undrar. Greenen ärju byggd efter konstens
alla regler.

Fläckarna på puttinggreenen och i
viss mån B:ans green är angrepp av rotdödare. Den angriper gräsets rötter , gör

störst skada vid varmt väder och glmnas
avhöga pH-vården. Rotdödaren kan göra
stora skador i nyanlagda gräsbestånd
under etableringstiden, 1-5 år. Under de
åren skall mikrolivet byggas upp.

Vi har på våra nya greener fått

un

se

rotdödaren i aktion. Angreppen på B:an
och puttinggreenen är dock inte de örsta vi har haft på banan. 10:ans green
hade en del angrepp de första 5 åren.
Ute på banan finns det "rotdöda fläckar",
bl.a. på 16 green, 2 green, 15 foregreen.
En rad omständigheterjobbar för rotdödaren:
1. Bevattningsvattnet har högt PH 7,9 innehåller dessutom mycket cal-

liåit

2. Det finns i Sverige inga kemiska besom verkar på rotdöcl-

Vad mer att gdra?
pH i bevattningsvattnet.
2.Läta tiden verka.
1. Sänka

höst
Prouisoriska
greener
Vintergreenerna kommer
att vara uppklippta hela
hösten. När

Roland Andersson

det är risk för

Greenheeper

frost, sätts de

Aa ntfutnas

orange flag

Vi är långtifrån ensamma om att ha problem med rotdödare. Landskrona, Orestad, Orkelljunga, Kungsbacka, Hook

gorna ut. De skall sedan stå upp hela
tiden. Det blir då lätt för er att välja. Vid

m.fl. banor känner till rotdödarens härjnrngar.

frost spelar ni mot orange flagga. När det
tinat, går det bra att spela mot den vanliga greenen.

Vissa gräsarter är känsliga, andra okäns-

Vid långvarig frost och {äle kommer

liga för rotdödare.

ordinarie greener att stangas.

Hålpipning
Exemp eI p å greengrasarter
Rödwingel - okänsliga
Mtgröe - okänsliga

Under oktober kommer greenerna att
hålpipas. När vi arbetar på en green
kommer den att vara stängd ör spel.

Rödven

Provisorisk green kommer att gälla.

- känsliga
I{rlpven - okänsliga
På våra gamla greener finns vengräs

och vitröe, på puttinggreenen nästan
bara vengräs. På B:an rödsvingel och
rödven.

h

Vagmr
Vi skall örsöka att tillåta vagnar under
höst och vinter. Det går om alla, som kan
bära sin bag, gör det. Bära sina klubbor
är fint.

Hjrilp

nckar

Åke Sme' Alden{ord och Arne Bovall

Hjälp till att se till att alla Du spelar med
lagar sina nedslagsmärken. Försök också
laga nedslaget så att gräset läggs tillbaka

ffunnninSsmedel,

för insatserna med dressning och hjälpsådd på B:ans fair-way.

3. Tricodeqma,

ovanpå. Då slipper vi "bruna fläckar" på

en mikroorganism, som

Dick Palmer för sina insatser på banan

lever på att "käka" rotdödare. Trivs bäst
vid pH 5,5 och dör vid pH över 7,5.

fram till nu. Dick har {änstledigt för
studier i USA. Lycka till!

våra gröna greener.

BAIVKO MMITTEIV
Bankommitten har nu påbörjat sitt arbete att se över och revidera liggande
arbets- och verksamhetsplaner för vår
fina bana. Vår ambition är att försöka ta
ett helhetsgrepp på problemet för att
därigenom dels finna största möjliga
anpassning till klubbens profil och målsättning, dels uppnå största möjliga effektivitet i arbete och resursutnyttjandet.

I detta arbete ingår att vi försöker
"lyssna av" olika intressenter och "exper-

I bunkrarna

Roland Andersson

inf* merar

ter". Inte minst har vi bett våra kommitt6er komma in med ryrrpunkter på vår
bana vad gäller såväl nuet som framtiden. Naturligwis är du som medlem också

välkommen med synpunkter på banan
och ev åtgärder. Lägga dina syrpunkter
i förslagslådan i klubbhuset så kommer
de att behandlas i samband med vårt
planeringsarbete.

En annan fråga, som dykt upp, är
önskemål om bättre ör,nins-sområden,

inte minst ör
träning med
egnabollar. Har
du synpunkter,

ideer eller förslag i detta sam-

manhang är du

återigen
kommen

väl-

Nils Banning
Ordf banhommiLtön

att

$,lla vår förslagslåda i klubbhuset.

Nik Banning

krattns det dåligt, det går att tn ett
tngmer cin de spår mun gi*t.
Greenkeepern

HåkP^orerturc dog 1993
Hålsponsorernas dag torsdagen den 19
augusti 1993

Den traditionella tävlingsdag då Rya inbjuder sina hålsponsorer till en heldag
med golf och trevlig samvaro.

Endast ett fatal företag hade tvingats
lämna återbud på grund av olika redan
inbokade engagemang.

I "? [' T:H'l-";:T* å]"Täf
"

Frigoscandia, som med utmärkta fina 84
poäng vann förra årets tävling.

Trots att de flesta lagen hade den vanliga oturen med sina utslag, transportslag, inspel och puttar, gick i vatten, låg
i bunker eller "out of bounds" var resultaten bra åven om man inte nådde upp
till förra årets resultat.
Snubblande nära var "{ejlaget", som
missade segern med två futtiga poäng.
Bästa lag fick 80 poäng och det lag som
hade all den otllr, som ettlagkan ha, fick
nöja sig med 59 poäng.
Trots varierande poäng kom samtliga
detgodahumöreti behåll.

lag i mål med

Segrnrnct

i

Spon.sortciul,in,gen tl,en 19

augtsti. 80
Dan

oupil frå,n

IIo

lo-tr an

gen

kåserade

stadsträdgårdsmästare OleAn-

dersson mycket

engagerat om
"Rya golfbana i
dag och i framti-

den". Hanfram- Ame G Olehou
höll speciellt de M a' rkn a d k,o mtni ö n,
specifikavärden
som Rya har att förvalta. De säregna r,ärden, som ligger i den flora och fauna som
finns i området, gör detytterst angeläget
att med stort engagemang slå vakt om
Rya golfbana och dess läge. Att Rya som
seaside-bana är högt rankad bland Sveriges golfbanor råderju ingen tvekan om.
tt

s

För ett trevligt arrangemang och en fin
golfdag med många överraskningar fram-

örde Ingrid haeggström, Nordbanken,
ett varmt tack till samtliga i marknadskommitt6n.
Redan nu kan man börja se fram emot
nästa års tär,ling som kommer att bli
någon gång i augusti. Något extra kan

man nog räkna med vid det tillfiållet,
eftersom Rya Golfklubb samtidigt firar

poiin.g'. Fr.a. Patrik lTcirner, BerLil Ekslrand och
Broz oh

Vid den efterföljande midda-

s.

sitt 60-årsjubileum.

Är.tr upplaga hade ändrats så att man
kunde välja mellan olika aktiviteter under den första timmen på morgonen
före örsta start kl 10.00

Vi tackar alla som genom sitt engagemang för klubben gjort och gör det mojligt för oss som arbetar med PR-frågor att
få de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att på sikt skapa den profil
som man förväntar att en etablerad klubb
som Rya skall ha.

Antingen man nu ville fika i lugn och ro

under gemytlig samvaro med sina lagkamrater och öwigavänner och bekanta
bland de inbjudna företagen, eller passa
på tillfället att kontrollera sin swing på
Driving Ranchen där Peter Lester - vår
golfpro - tipsade om vissajusteringar som
kunde vara lämpliga att prova under den
kommande tåvlingen, hade man frittval.
Någon tyckte till och med att det var
bättre att komma strax före start för att
un dvika att få för mycke t att fun dera över
eller kanske örstöra den swing som satt
så bra i går!

Vädret, en icke helt oväsentlig del i
arrangemanget, var som det varit hela
sommaren eller med andra ord si så där.
Man klarade sig runt utan regnkläder
och slapp också använda paraply. Å".tt
sommarplåga- Getingarna- höll sig också
i stort sett borta. Inga sting rapporterades till tävlingsledningen. Eventuella "getingar" som lagen prövade får förmodas
ha haft goda och livsgivande egenskaper?

Arne C Okhou
ordfiran de m arkn

2:a pislago,tna

i

SponsorLcit.tlinge.

Ilotell Krirnan 79

podng. Ka.nn lr{riilinge om{iuen au sina, lagkamrater
MetL

U

[rene Hctgman

Tävlingen i sig inbjuder just till detta.
Här gäller det verkligen att stötta och
hjälpa sina medtävlare och q'cka qmd
om den som inte lyckas, i motsats till
andra tävlingar om man nu bortser från
"äkta make-tävlingar" och liknande.

Efter prisutdelningen överlämnades
årets överraskning till våra hålvärdar.

En
lätt och praktisk present som vi hoppas
de flesta kommer att ha stor användning
av. Den kan med fördel åven medföras
på resor både inom Sverige och utomlands. Presenten blev mycket uppskat-

tad.

ad

skommitten

): prisaLagare i sponsortrialingen. 76 ltot)ng. I't'.u.
.fery Lennhlew, Ola lt$ström och Hans Rundquist
n, Bli).ch,er AB

Rekorddeltngande

i GoW eckan !

Trots ett minst sagt ostadigt juliväder
noterades rekorddeltagande i Colf-

Bäst bland herrarna blev Alfied Degler, bland damerna Annika Karlsson och

veckan med 1347 startande. I genomsnitt innebär detta ca 168 spelare per
tävling. Lägg därtill 2 festkvällar med
tillsammans 275 gäster och vi har för-

bland juniorerna Fredrik Nilsson.

moclligen nått taket för vad bana, restaurans och tär4ingskommitt6 tåI.

Att golfare är ett seet släkte, fick vi
verkligen bevis för under Golfveckan.
Trots regn och rusk kom praktiskt taset
alla, som anmält sig, till start. I några av
tåvlingarna skiftade r,äderleken för tidig-t
och sent startande, vilket naturlign is kan
upplevas som or:ittvist för stunden, men
som alla vet, kommer-ju detta att.jämna
ut sis i clet långa loppet. Vi kunde ännu
en gång konstatera att r,år bana tål rätt
mycket vatten, då r.i trots hällande regn
aldrig behövde göra något spelarörott.
Våra tävlingsleclare under Golfi'eckan

har dragit ett tungt lass med starter i
ticliga morgonstunden och prisutdelningar, när vanligt fblk ser på Aktuellt.
Belöningen får dom, när de tävlande
förefaller uppskatta det arbete, som läugs
ned, vilket de stora startfälten ger uttryck
för. Om man skall peka på något negativt, så är det svårigheterna som uppstår,
när någon uteblir i en lagtåvling. Detta
hände t ex i Cloetta Scramble där några
"ankare", d v s låghandicapare, inte kom
till start. Detta kunde fått katastrofala
följder för laget, om inte Tord Bergsten
visat stark handlingsformåga och kom-

mit på att utnyttja David Wahlgren i
Proshopen som tillfällig inhoppare i 4hål per lag till dess att en permanent
låghanclicapare skaffats fram.Jag r,ill därför uppmana alla som ställer upp i lagtåvlingar: foursome) greensome, scramble etc, att alltid infinna sig till spel eller
i god tid meddela förhinder, så att ersättare kan skaffas fram.
Trots ihållande lågkonjunktur och allmän åtstramning inom företagen, lyckades vi få sponsorer till samtliga tävlingar,
vilket avlastade klubbens utlägg för priserna. Jag vill här passa på att tacka alla
sponsorer, som läser Drivern, för att ni
ställde upp. Både pristagare och övriga

medlernmar i klubben är mycket tacksan)ma för de insatser, som ni gör för vår
klubb.

För första gången i Golfueckans

4-

åriga historia utsågs sammanlagda r,rnnare på herr- och dam- och.juniorsidan.

I Rya\A'ide Open Del Monte Bananas
dominerade ungdomarna med Lag Fredrik Nilsson på första plats följts av Lag
Johan Kristiansson. Redan i clenna inledande tävling visade Alfred Degler storfbrm genom att spela upp sitt lag till
tredjeplatsen. Del Monte Bzrnanas nted
Börje Akesson som prinlus motor var
mycket uenerösa med priserna. Förutom
fina lz,rgpriser lottade Bö5e också Llt "Resor i det blå" på scorekorten. Lag Engert
vanrr en resa till Romeleåsen med greenfee och lunch och match mot Del Montes representanter. LagJan Ericsson r,ann
en flygtur ör'er Skåne, rrilket bl a konstaterades av en blek hustm Ann-Christin
och en skevt leende Christian Schiller.
Som väl var ar,.r,tisades förslaget att piloten
också skulle dras bland scorekorterr.
GoreTex Trophy är alltid en populär
tävling som drar stora startfält och många

sreenfee spelare. Denna tär'ling har vi
dessvärre inte permanent, men vi hoppas på att bli ihågkomna åtminstone
vartannat år. Med 69 slag netto visade
Mats Kinbere ännu en gång, att han är
Ryas för närvarande mest lovande spelare tillsammans med bl aJohan Lindberg, som noterade 70 slag ör en tredje
plats. Den stora överraskningen varArne
Ström ( 10) somknep andraplatsen också

med 69 slag. Bästa nettoresultat noterade B-klassegraren Ebbe Gustavsson
med 67 slag. Om Ebbe kan man säea, att
han hade den bästa bankännedomen i

fältetl
Orrefors Classic var en ny tåvling för
året mecl fina elaspriser som uppskattades av pristagarna. Här grundlade Alfred Degler sin fina svit genom attvinna
A-klassen pä67 slag netto före Christian
Lindblad 72 slag. I B-klassen segrade
något överraskande Astrid Höckne på
73 slag.

Funkabs Flaggtävling blir allt populårare år ör år. I A-klassen var det bara
Patrik Bäckbom, som hade slag kvar till

19:e hålet, r,ilket också gällde Curt

i

I C-klassen nådde
både segrarinnan Ingrid Moberg och
Palmaer

B-klassen.

wåan Inger Hall-Persson ut på 19:e fairway.

Resespecia-

listernas Ladies Invitation

blev en blöt

tillställning
och då menar
Jag green-

some-tavlingen, som
spelades i mise-

Inguarftnuson
Orrl f . lriulingsh,onutti

I

lirt

rabelt r,äder med kanonstart på eftermiddagen. Cecilia Benstsson med partner Fredrik Adlercreutz, Vasatorp, höll
bäst i klubborna och vann pä 37 poäng
fore Lena Armtoft och IngvarJönsson,
som noterade 35 poäne. Tär'ling-en följdes av middag och dans på kviillen, där
damen förde inviterad herre till bordet.
En stor del avkr,ällen bjöcl damernaupp,
vrlket hacle negativ eff'ekt på dryckesförsäljningen!

KCS (Kockurns Cornputer

Systems)

Hackers and Duffers blev alls ingen mellandas onsdagskr,ällens f-e st till trots. Hela
172 spelare ställde upp i den traditionella bästbollstär4ingen. Bäst lyckades
Bengt och Therese Bild, sonl vann pä44
slag földa av Lennart och Christoffer
Johansson med 43 slag. På tredje plats
kom ett låghandicapat par Mats Kinberg

och Christian Schiller med 42 slag.

Tretorn/E tonic-slaget samlade också
ett stort startfält och tävlingsledarenJan
Lilja, som ärvälkommen åter i hetluften
efter några sabbatsår, kunde registrera
flera fina resultat. I A-klassen segrade
Fredrik Malmgren på 67 slag netto, ett
slag öre OlleJohansson. Redan tidigare
i veckan förstod vi att något stort var på
gäng, dåvi såg Fredrik slå utvid halv 10tiden på kvällen för en träningsrunda.

Det gäller att maskera formen lika r'äl
som en nybilmodelM B-klassen segrade
David Rosen, Vasatorp, med 67 slag netto,
samma resultat som wåan Alfred Degler,

som här hade nackdel av ett högre
handicap. I C-klassen blev det en rejäl
sänkning för Ola Selmen, som spelade
ihop 42 poäng.
Colfi,eckan avslutades med Cloetta
Scramble, där Tord Bergsten släppte ir,äg

ett startfält med 51 lag innehållande
totalt 204 spelare. Redan i en av de tidiga
bollarna spelade Lag Peter Lester, som
noterade 6 1 slag bn-rtto, r,ilket, mig rreterligen, är nytt rekord ör tävlingen. Många
av de lag som spelade senare under dasen kunde läsa fantomresutatetpå anslag-

stavlan, vilket gjorde, att de visste var
ribban lå9. I det här fallet kan jag förmoda att birdie-jakten kändes som ett
obehagligt tvång. Bra i tävlingen lyckades också Lagen Johan Kristiansson,
Christian Pålsson och Per Frohlund, som
samtliga noterade 64 slag.
I samband med den avslutande festen
tackade Bertil Jakobsson Tävlings- och
Festkommitten för en trer4ig vecka med
väl genomförda tävlingar senom att donera några lämpliga träd, som skall planterad på 13:e hålet (se brevet sidan 7).
Bertil och undertecknad kommer att
diskutera frågan med Bankommitteens

ordförande Nils Banning samt naturligtvis med klubbens store expert i dessa

frågor, nyrtnämnde

stadsträdgårds-

mästaren Ole Andersson.
Sammantaget måste vi betrakta Golfveckan som lyckad även om min väder
prognos, publicerad i förra Drivern, inte
slog in.Jag har lovat många, bl a Lennart
Kullenius, att aldrig mera göra några

uttalanden om vädret. Däremot vågar
jag kanske hoppas på att det mesta går
klubben i händer, när den nästa år fyller
60 år. Förmoclligen kommerjubil6et att
på ett eller annat sätt prägla Golfveckan.
Sq,relsen har redan börjat tänka ijr,rbileLrmstermer och om inget annat så harvi

åtminstone ett tillbyggt och renoverat
klubbhus att celebrera.

Slutligen ett varmt tack

till alla täv-

lingsledare som ställde upp i Golfveckan
samt till Birgitta Bergsten, LenaJönsson,

Kerstin Engert och Lena Nor6n, som
hjälpte till med festarrangemangen. Ett
varmt tack också till Ake Alden{ord och
Jan Ericsson, som gjorde ett jättejobb
med tältet, som r,i i början på veckan
trodde skulle blåsa ut i Oresund. Ake
lägger ned många obetalda timmar på
Rya Golfklubb, där han tar hand om
praktiska detalj er med stor \rkesskicklighet. Tack också till köket med Mia och
Rita i spetsen, som under hård press
klarade seweringen under festkvällarna
samt till Roland, Ebbe, Dick och Mats,
som såg till att vi hacle en fin bana trots
besvärliga r'äderleksförhållanden.

Alla har visat att med gemensamma
ansträngningar kan vi komma mycket
långt i Rya Golfklubb.
Inguar.fönssott

Folo: Rickard

Jningn

Jog slar fril, slqr till.
Melodi: Que seru, sera,.
I{cir jag på ettnn skn sIå, ut
skiller jag frågan blir da spjut
ellsbfxr slngetfern mettr lmgt
suaret dabfxr så luir
sera, sera
det sks uad sun cin skn ske
rak ucinsts och hwruda sfill

Sångfrån 50/60-tak festen undcr golfueckan -93,
för er som missade den

Silngtt detrtår ett konstigt somd,
bollen till högw lå^gt ur,t of bumds
skulle jag siknt ut öruu Råå
wmet dabflr sorn så
e sercl, sera,

e

jog slår fril, slar till
I{cir jagblnnd, trcid,en pliktnt hnr
frågm jag cingsligt hur långt cir kuar
gar dA att skcannttnrirmstn trcid
suaret bfxr så lrcir
Que sera,, sera
det sks uad sun cin skn ske
en satwing denknnbh,

md

Que sera, sera

det

sku uad sun

cin skn ske

min linje knn ingm

se

Que sera,, sera,

,Mtligert fre

j"g till ett sbg

raktf'ram och medfruktnlsucirt fuog
bmksn jog nådde korunm jag W
Suaret dabhr så luir
Que sera) sera,
da skm uad sun cin, skn ske
lös sand och min utedge på syte'
Que sera, sera.

Dramatiki eliten!
Arets seriespel är avslutat i och med att
2:a omgången slutfördes helgen 20-2I

att ta minst nio slag på framförvarande
lag under sista singeln på söndagen.

herrarna mindre bra första

augusti.

Vi var ett gäng mycket samlade och allvarliga spelare och ledare som åkte ner
tidigt söndag morgon.
Jag tror aldrig att ett RYA-gäng har varit

helt fantastiskt
andra omgången. Som

Våra {ejer har spelat till sig en mycket
hedrande andraplacering i div I. Landskronavar dock i en klass för sig och vann
serien pä 1397 slag mot vära 75\7 .

oss för attvara på säker mark.
Första dagens foursome var bra med en
72:aoch en79:a.Vi låg då på säker mark.

mer beslutsamma att reda ut situatiorren
än vi var då. Efter nio hål var vi tot.alt 4
över par och undertecknad haltade runt
och ylade om koncentration och skärpning sista nio. Detvar nu det gällde.Jens,
John, Peter och Mats kämpade och slet
som djur. Vi skulle klara detta, kostavad
det kosta ville.
Efter 18 hål sitter jag med scorerna i
nävenJohn 76,Jens 71, Peter 72,Mats72.
Vilka scorer på en mycket svår bana i
Eslöv. Det var liksom inte tal om att åka
ur längre. Vi går ut och gör dagens bästa
lagrond i särsklass under jättepress. Vi
var gråtfärdiga av lycka. Detta mina vänner var en mycket stor prestation. Vi har
under hela seriespelet spelat bra golf,
men fattats det sista flytet. Nu kom allt på
en gång. Det är obegripligt.

Eftermiddagens singelvar dock inte specielltvass. Då hade i76,78,78,79 och vi
rasade ner igen. Återigen varvi tlungna

Sammantaget kan vi summera seriespele t
for RYA under 1993 som för damerna
mycket bra båda omgångarna och för

Våra {ejer skall dock ha en eloge för en
bra laginsats. Michaela var vår bästa {ej i
andra omgången med 159 slag på singelspelet, vilket är mycket bra.
Irene Ift-uuse var skadad och kunde inte
spela ochvi ser hur tunn vår grupp är på
damsidan. Som tur är, så uwecklas både

Michaela Friberg, Fredrika Schlasberg
och Caroline Boltenstern i rätt riktning.
Vi får se till nästa år, hur vår damelit ser
ut.

På herrsidan lyckades vi komma i en
minst sagt brydsam situation efter första
omgången, då vi låg näst sist. Vi var
tr,'ungna att ta minst nio slag på lagen

framför

omgången och

slutklämharjag

lovat att fram-

Björn Flinck
Ordf. el,rthommittön

hålla Lotta Sch-

lasbergs och Agneta

Lindqvists

kämpainsatsr under klubbmästerskapen.

Ni var helt äntastiska och

$te

Km-da-

mer till ett helt ny dimension.

Tack alla {ejer och killar för en bra
sasong.

Björn Flinck

S"pportq-klubbert

informerar
&rpporteklubbfrnnlen
1993
?5

"prit

Arets finalspel hade lockat ett rekordstort antal spelare, 108 st. Ett stålande
golfväder bidrog fömodligen till en bra
poängskörd, jämförd med förra årets.
Det är glädje förjuniorkommitten , att så
många medlemmar deltager i fi nalspelet
och att stöclet till våra duktiea juniorer

blir större för varje

Svensson, 164 crn
Suen Olofsson

från hålkanten.

SupPcnler*lubtten

Vi tackar årets

medlemmar och finalspelare, och ser
kommande månadsdragningar och slutspel, dit nya medlemmar

fram mot

hälsas r,älkomna.

år.

Su

en

O lofs s o n,

Juni

orko

mmitt en

öljer här:

En förkortad prislista
I Lena Noren

2
3
4
5
6
7
B
9
l0

fantnstiska
bana!

Tävlinge om

"Närmast håI"
vanns av Olle

4op

Karin Friberg
BerithPaulsson-Olehov

LennartJärnum
Helen Pålsson
Per-Olof Cheander

39

38
36
36
5,1)

Jan Lindell

34
34

Elsie Bengtsson
Lars Carlssorr

oo

33

Arne Ström

oo

,,,4J!ti)

vlw

.).)

Dragruingsli*orf*
Ryo GK:s supportuklubb
15

*"j 1993

100:- Nr 168 Ingvar Danielsson

100:50:50:50:50:50:50:-

74
39
51
88
93
255

r32

Lars-Olle Nilsson

Leif Thunberg
Gösta Sandberg

Carl-Otto Tolstoy
Rial

Karlsson
iuni
Skagmo b;6t,:'
Nr 2r2

Annika
Åke

15 juk

100:- Nr 103 Lillan
100:50:50:50:50:-

50:50:-

33
270
186
262
146
109
256

100:50:50:50:50:50:Abramson 5o:-

Ingrid Björnör

243

Leif Bång
Ingmar Akesson
Benst Ringlund

49

Ewa Bolstenstern

166

238

156

202
190

Lars Ekolin
Carsten Bengtson
Kaj Eksten

Ragnar Bolstenstern
Arne Palmer
Carl-|ohan Kruuse af Verchou
Anders Nordesren

roå{

x

Far F{*p
4Sffi

44& sss ffi#s

trtt i**a{lskt lipg.r*ingrlr

Björn Wahlgren
Annika Friberg
Barbro Hall-Wannfors

flårffär* ån llu lr*r"
Juniorkommittön
Suen Olo.fsson

tt"

***

$x
*fta f*rsk*m-

som ha dåligt
underlag vissa

Oldbrys och oldgirls

tider för wå lag.

AMBASSADORCUP

H65 Div 3: Egon Lindvall bästabrutto 84

Klubbens kvalifi ceringstävling sen 25juli
blev en blöt tillstållnins-. Regnet bara
öste ner, och till slut räckte greenarna
knappt till att hitta torra linjer på.
E

tävlandes sida att få tävlingen avbruten.

Tåvlingsledninsen öven,ägde starkt att
göra

så och utlysas ny tävling. Statuterna
studerades och då det stod att 25 juli var

TEGEL
UGI{

6:a på Falsterbo. Olle Svensson netto 2:a
med 71 på Båstad, Per Frohlond 4:apä
Mölle. Ryas lag lig-ger etta än så länge på
33 p, tättföljd avFlommen 29 poäng. Två
spelomeångar återstår på Flommen och

Denna mixed
greensometavlingen för skån-

1:

Ljonghusen! Här gäller det att roppa
laget inför båda dessa utmaningar. Det
segrande OB-laeet får representera

den sista speldagen gav det oss ingen ny
chans. Det återstod ej annatför oss än att
söka fullfölja tåvlingen. Resultatet blev
örståss därefter, och vi lyckades
gå
"j
vidare till regionfinal.

Skåne i större sammanhang. Chansen
finns också för Rya.

H55 Div 3: Lars Carlsson bruttosegrare
på Rya 78 slag, Arne G. Olehov
netto 5:a och Lars Ekolin

Under de svåra omständisheterna

fullöljde

RYA

Stephan Hindemith tre gåneer
netto I :a, 7 3på Falsterbo, Lennart Svensson netto 5:a och-|an-Eric Hedbramdh
H55 Div

n och annan framstöt ei ordes från de

skall alla som

slag på Rya.

täv-

lingen ha stortberöm

löralt isannOlr,rn-

pisk Coubertin-

H45 Div 2:
Netto 4:de placeringar hade

anda kämpat
väI. Ett otro- -<lv
ligt resultat
s"tod Börje

Lars Olsson
pa

för

Torekov

Akesson

konstverk i bränd lera från trakten:
Folke

Klass

starkt. Däremot blev vädret för svårt

2.

Vasatorps GK
33
Solveig o Göran Mårtensson

Inör

nästa år skall vi inom tävlingskommitt6n utverka en tidigare speldag,
så att vi är garderade chansen till ett
omspel, omvädrets makter skulle varapå
humöret igen.
o

SI(AIVESERIEIV OB
EttlagHTS, 2 lagH65, 2 lag H55 och 2 lag
H45 började något trevande, men spels$a-kan steg i takt med antalet spelom-

flffi,

16

32

4.

Britta o Kurt Linancler
Rya GK
14 31
Lillan Abramson o Björn Malmsjö
Birgitta o Lennart Andersson

15

Rva GK
Rya

GK

9

Klass

1.

Gerd Sandberg o Nils Wictor
1B

34

CK
16
Birgit o ThoreJohansson

31

Rya GK

30

Rya

4.
5.

6.

30

B

Rya GK
Wera o Arne Bowall

3.

31

30

Gill Pagden o Mats Berg
Mölle GK
10

H45 Div 3:

Inför 1994 är redan två YOB-lag anmälda, men jag har för avsikt att dra
tillbaka ett. Det är böttre attvi koncentrerar spelmaterialet på ett 1ag med kanske
litet konkurrens om platserna i stället att

12

Rya GK

3.

Rvas andra

YOB-lag har
haft vissa svårigheter att få ihop lag till de olika omgångarna. Inför den 26 augusti var det full kris
med endast två anmälda. I Skrivande
stund vet jag ej om laget måste lämna
W.O eller om något annat mirakel dök
upp i sista stund.

A

Elsie Engstöm o Leif Olofsson,

6.

Herrar B, därAnders Forsell endastkom '
upp till 31 poäng.

Miillpl

1.

och Bo

',

in

om,nritt

kunde som sedvanligt hemföra unika

Sperling
på Angelholm.

också

kl, b o1s k

12 olika klubbar i
Hallancl och Skåne, från Trelleborg och
Ljungahusen i söcler. Vädretvar detbästa
och deltagarna idel solsken. Pristagarna

änginnebar
en extra

Remmelgas 24 poäng var

o

skaäldre golfare och deras gästerlockade

hans 40 po-

ning med I,2 slag. Maret ''--*1=.i

Miiller

Ord[.

i är 76 spelare från

5.

handicapsänk-

Folhe

T7

Ulla o Leif Bång
Rya GK
1B
Atrid o BrorJönsson
Rya GK
t7
Anna Greta o Knut Holst

T,junehusen

30
29

18

29

Individuella resultat att om-

H75: Tage Eriksson bäst netto 723 slagi
Barsebäck och ett netto 3djepris på Rya.
Serien för IH75 är slutspelad och Rya
kom på silverplats.

H65 Div 2: Arne Bowall netto 2:apä71
slag på Rya, Karl-Axel Sundberg 5:aÅke
Nden{ord netto 4:a både på Falsterbo
och Båstad, Lennart Karlsson netto 2:a
på Båstad.

Gubbagolf-en på Mölle har sen många år kallats

för "liktåget". Nu har något

ljushur,.ud på Rya erinrat sig detta.

När nu Lillan Abramsons tappra fredagsgäng drog

tiil Örkelljunga den

20

augusti och sedan många av ladies & gentlemen ställde upp fredagen därefter
i tävlingen Rya Tegelugn hördes fölande:
"Har du hört att liktågetvarit i Orkelljunga och vänt? Skall nu också tåget på Rya
gå bara 16 hål och sluta i tegelugnen?"
Förlåt, Lillan, men jag tyckte att repliken var värd att föras ut till en vidare krets
än Ingridarna Axelsson och Fljörnör och Åke harju i alla händ,elser hamnat i
Elektriska Stolen!
Folkp

M

Ir{ågra 'enkln"fråg* otn proaisoriskboll.
Ncirfår Du slå en prouisnrisk boll?
1.

När Du tror att Din boll kan vara svår

att finna?
2. När Du befarar att

Din boll gått out?

3. När Din boll har sått

i

ett vatren-

hinder?

6. När Du finner Din orieinalboll

i ett

vattenhinder?
7. När Du finner Din originalboll, men
bedömer det omöjligt art spela den? Ex.

i ett träd, på parkeringen.
B.

När Du finner att originalbollen sått

out?

4. När Du har börjat leta efter Din boll?

Du har slagtt

fugtt 27:2

en

proaisorisk

far Du mtucind,a

b

oll. Ncir

den?

5. När Du inte finner Din originalboll?

Sumenfims nedan. Det tmderkittm
om Du ucinder tidningen!
:apris är (helstinför någon närsrående,
örutom en ytterst
självbelåten min, 10 min. fullständig
1

ej helt okunnig i golf)

uppmärksamhet från den-

samma,

Lrtan

störande inslag
såsom stön och
suck, att detaljrikt och noggrant beskriva
hur Du gjorcle

Christina Rodman

eagle på 5:e hålet eller nåson annan
uppbyggande golfepisod av intet värde

for någon annan än Ditt ego.
Christina Rorlman
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Måndng5/7

i slag
1 Johan Berg, Vtp GK

140 slag
140 slag
145 slag

2 Arne Webere, Sö GK
3 Christian Lindblad

Bhlassen 36 hål slag
I David Ros6n, Vtp GK
2 Martin Fredrixorr

tlogfu
27jmi

Ett

cancerfonden

t

4rp

Lag Fredrik Nilsson
LagJohan l(ristiansson

2.
3. Lag Alfred Degler
4. Lag Olle Nilsson
5. Lag SuneJonsson
6. Lag Anders Samuelsson

110 poäng
105 poäng
104 poäng
103 poäng

102 poäng
100 poäng

Arne Ström

3. Johan Lindberg

4. OlofSamuelsson
5.

Andreas Samuelsson

Klass

1.
2.
3.
4.
5.

69
69
70
70
70

Martin Fredrixon
Lars Fredrixon

ThoreJohansson
Elsie Engström
Vasatorps GK

34 poäng

slag 4. Annika Karlsson
Björn Alven
74 slag
74 slag b. perer Lester
74 slag
Vwa Muller

34 poäng
33 poäng

T*tu96/7

Systerns

Klass

1.
2.

-Hacherc andDuffers

A

Patrik Bäckborn

19:e fair-w

Nicklas Persson

1B:e i hål
1B:e green

3. Jon Wallmark

Ingemar Rudolfsson, Vtp GK
18:e green
1B:e green

Cöran Mårtensson

l. Therese Bild
2
q

J).

B

1. Curt Palmaer 19:e green bunker
2. Annika Karlsson
1B:e i hål

3. Johan Engert

4. Kaj Svensson
5. BertilJakobsson
Klass C
1. Ingrid Mobere

l8:e green
1B:e sreen
1B:e sreen
l9:e fair-way
19:e fair-way

18:e damtee
17:e foregreen

4

5

Bengt Bild

44 poäng

LennartJohansson
ChristofferJohansson

43 poäng

Mats Kinbers

Christian Schiller

42 poäng

Olle Svensson
Lennart Svensson

41 poäng

Johan Kristiansson
Johan Lindberg

40 poäng

Fredng 9/7
Thetorn Etoruic fugtt
Klnss

slag
slag

Klass

slag
slag

67 slag
68 slag
72 slag
72 slag
72 slag

17:e foregreen

oo
JJP
JJP

3. Annica Samuelsson
4. Elsie Bengtsson
5. Bengt Persson

32p
32p
31 p

Fredrik Malmgren
Olle.|ohansson
Rickard Berg
Patrik Bäckbom
Hans Borg

67 slag
68 slag
69 slag
72 slag
71 slag

B

4. AlfMaesel
5. IngvarAhl

67
67
68
68

slag
slag
slag
slag

68 slag

Klnss C

1.

Ingrid Moberg
Kalle Lindberg

A

l. David Ros6n, Vtp GK
2. Nlred Degler
3. KjellJönsson

2.

Klnss C

l.
2.

Maret Remmelgas
Per Frohlund

1.
2.
3.
4.
5.

slag

B

Ebbe Cnstafssorr

35 poäng

nmknb Hnggkiilling

2. Inger Hall-Persson
3. Börje Eklund
4. Klas Westling
5. Sonja Persson

Srindng4/7
Klass A
Mats Kindberg

3.

Lena Armtoft
IngvarJönsson

73

LeifBång

Klass

fr"plA

l.

2.

37 poäng

TimdagS/7
Kochums Cumputtr

5.

btug3/7

2.

Klnss B
1. Astrid Höckne

4.

RyaWid,e Opat
Del Monte Banmtns

Gore-Tbx

3. Oscar Sundström
4. LennartJohansson
5. Mikael Friberg

Fredrik Adlercreutz

74 slag

ThoreJohansson

1.

67 slag
72 slag
72 slag
72 slag
73 slag

Sö GK

hlass 18 hål pb
Irene & C-J Kruuse af Verchou 42 p
Margareta och Anders Forsell 42 p
Ingvar Danielsson och

Endast

C,reenSAme
1. Cecilia Bengtsson

Klass A
1. Nfred Degler
2. Christian Lindblad,

2.

pb

1 Mattias Sandgren
2 Viveka Segersten
3 Kalle Lindberg

1
2
3

136 slag
137 slag
137 slag

Göran Flansson

C,&lassen 36 hål

MetPecinlistmrtns
I^adies Inaitntion

Orreforc Clnssic

A&Iassen 35 hål

3

Onsdng 7/7

3.
4.
5.

Ola Selm6n

42 poång
39 poäng
Kalle Lindberg
37 poäng
ChristofferJohansson 37 poäng
Viveka Segersten
34 poäng

Jesper Lindqr,,ist

kt tug10/7
Cl,oettn Scramble
1

2

Lag Peter Lester
-

Björn Lilja

-

Elisabeth Hero

-

Kerstin Engert

LagJohan Kristiansson
Karin Behmer
- Christina Löwander
- Harriet Lilja
Lag Christian Pålsson
Lars Engert
- Anders Forssell
- Leif Bång
-

4

5.

Herrar H45 36 hål slag

1 Holger Lund
2 Lars Olsson
3 Hans Borg

2

64

69 slag
69 slag
70 slag

Sven Persson

slag Z HenrikJohansson
B&Iassen 18 hål slng

1 Börje Akesson
2 Ak; Ndenfiord
64 slag Z Henrik Rasmussen
C,&lassen 18

70 slag
70 slag
70 slag

hål slng

1 Rickard Appelgren
2 Mirja Wallmark
64 slag 3 Astrid Molin

Lag Per Frohlund
- AndersJohansson
- Birgitta Bergsten
- Cunn Bengtsson
Lag Carsten Bengtsson
- Ilmar Remmelgas
- Lena Noren
- Lottie Anderssorr

72 slag
75 slag
75 slas

I

72 hål slng

Mats Kindberg

2 Johan Lindbere
3 Jan Sandberg

Kallelse

tlts
tl"*
?9?
??l

311

1 Lars Carlsson
2 Börje Åk...o,l
3 Curt Anderssorr
Herrar H45
1 Sven Mårtensson
2 Björn Malmsjö
3 Clifford Yngren

163 slag
171 slag
175 slag

84 slag
84 slag
84 slag

omspel krävdes för att kora mästaren

Henjmiorer 36 håI slag
1 Mats Kindberg
2 Johan Lindberg
3 Johan Kristiansson

144 slag
151 slag
151 slag

Damer 54 hål slng

Klubbmtisterskap
6b srag 14, 15 €f 22 augwti
Herrar

156 slag
163 slag
167 slag

Herym H-55 36 hål slng

A&lassen 18 hål slng
1 Johan Henkel

-

o
J

Thygg-HmsaSSP
Clnssic 1993
61 srag 8 augusti

1 Michaela Friberg
2 Fredrika Schlasberg
3 Agneta Lundkvist
Dam jwiorer 36 hål slng
1 Michaela Friberg
2 Fredrika schlasberg

slag z

Helena

Nilsson

till

MMOTE
Torsdagen den 25 noaewtben
Boko in i din almcrrtackq.
nd och plats meddelas senare

i

Helsingbffigs Dagblad

und q Fcireruingskantnktert

.
Styelsen

244 slag
253 slag
269 slag
1b9 slag
173 sh[
187 sla[

