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Helgerna närmar sig med stormsteg och jag hoppas att alla får lite väl-

behövlig vila, blandat med lite motion
i form av en liten runda vintergolf.

senad men
desto mer

välkommen,
hoppasjag.

Anders A. Ekblom

Anledningen

Redakt,ör

har

Det var nämligen så sent som 15 mi-

Manus- och annonsstopp
28januari 1994
DRIVERN är avsedd för medlemmar i
Rya CK och för kömedlemmar enligt
principen en tidning per hushåll.

Den distribueras via post till medlemmar, annonsörer. sponsorer och
andra golfklubbar.

nuter före årsmötet som vi äntligen
fick ett muntligt förhandsbesked att vi
kunde gå igång med byggandet av
maskinhallen.
Länsstyrelsens miljöenhet tog god
tid på sig för att fatta sitt beslut. Vi får
väl ta det som ett tecken på att det då

Vintern kom tidigt i år, vilket framgår av bilden på första sidan. Efter arr

står respektive förfättare. Redaktionen förbehåller sig rätt till ändring i

den första snön forsvunnit, blev banan mycket fin. Den smältande snön
mjuknade upp greenerna.

Ni som kommer ut i vinter till Rya
spela kommer att märka, att
klubbhuset är stängt. Ombyggnaden
har påbörjats och jag kan lova er, att

för att

den är välbehövlig. När man började
riva i exempelvis gammal isolering, visade det sig, att den inte gjort mycket

RYAGOLFI{LUBB
Adress:
Pl 5500, 255 92 Helsingborg

Telefon:

Kansli/Reception

042-22 01 82

Tävlingsexpedition 042-22 03 25

nytta.

Jag vill här också passa på tillfället
att på byggledningens och styrelsens
vägnar be er vänligt men bestämt att
inte besöka arbetsplatsen/klubbhuset.

I slutet av april skall klubbhuset

Restaurang

042-22 77 45

vara klart att tas i bruk igen.

Instruktör/Shop

042-2216

Det finns tillfälliga omklädningsrum i form av arbetsbodar på

BB

Telefax:
042-22 03 94

Postgiro:

Bankgiro:

39 65 39-9

804-1444

Kansl;iet:
Bengt Arnekull, Intendent
IngalillJönsson

Ärsmötet avhölls clen 25 november
och du kan läsa lite mer om detta på
annan plats i tidningen.

Jug vill passa på att tacka Ake
Aldenfiord för att han alltid ställer
upp och hjälper till med utskicket av
denna tidning. Ake gör även en massa

annat för vår klubb. Detta kan inte
nog uppmärksammas.

Jag hoppas att alla läsare får en
skön helg och önskar att alla får ett
bra 1994.
Anders A Ehblom

är väl underbyggt.

För insänt ej beställt material ansvaras ej. För åsikter i signerade artiklar

insänt material.

Jag kan passa på att nämna, att golfveckan infaller vecka 28 och att vårens
årsmöte avhålls den 24 mars. Så det är

teckna!

drojt, är attjag ville få med så mycker
som möjligt om den påbörjade ombyggnaden och turerna kring detta.

1200 ex.

cerad gissning. Styrelsen återkommer.

bara att ta fram almanackan och an-

nummer av
Drivern i din
hand. Ett par
veckor för-

till att det

eller mitten av april är nog en kvalifi-

parkeringsplatsen.

Mer om ombyggnaden hittar ni

Ryo 60 år
Som du säkert vet vid detta laget
firar klubben 60 års jubileum under 1994. Ryu GK är alltså en av
Sveriges äldsta golfklubbar. Vi
har påbörjat arbetet med en jubileumsskrift som skall komma ut
under senvåren.

Om du har något trevligt ligi byrålådan, kanske ett

e-ande

foto, en artikel, ett scorekort eller
har en trevlig berättelse i minnenas arkiv, hör gärna av dig.

Vi lånar gärna, tar gärna emot
och lyssnar gärna på det du kan
ha att berätta.

Rirg eller shriu till undertecknad eller kontakta Lennart An-

längre fram i tidningen.

dersson.

Med anledning av att man vill invänta byggets fortsatta tidsplan, kom-

drag.

mer Vårputsardagen att ske senare
under 1994 än vanligt. Kring början

Vi blir mycket glada for ditt biTack på

förhand!

ORD FORAIVD EI{
"Rya 2000" är arbetsnamnet för det
den utredning som bedrivs inom
klubben för att förstärka vår klubbs

profil och få fram program och regler
for hur vår organisation skall fungera
framöver. De nu fastställda miljö och
estetiska manualerna utvecklas med
Lrjälpmedelsbeskrivningar för hur
kommitt6erna ska arbeta för att följa
fastställda måI. Det är viktigt att alla
hjälps åt och drar åt samma håll. Vi
har att slå vakt om en av Sveriges
unikaste banor med gammal kulturrniljö och som dessutom är en av de
seesidebanor i landet. Ett är säkert,
det kommer inte att byggas fler seesidebanor i Sverige. Vårt område är i
grunden så pass speciellt att banan
borde kulturminnesmärkas, som en
unik idrottsanläggning.
Så

här års är det också dags att tacka

alla som gjort ett

fint arbete för vår

har ordet !

klubb och sett till att allt fungerar så
förträffligt. Egentligen skulle jag vilja
räkna upp alla, men med risken för
att glömma någon får det i stället bli
ett allomfattande mycket stort tack.
Ett ovanligt regnigt år och ändå ett
sådant strålande humör - det kan inte
vara annat än den fina klubbandan

Under
vintern pågår

som tränger igenom blåst, dimma och

byggledning

ombyggnad av

klubbhuset
och med lite
tur med väcl-

ret

så

kommer

den skickliga

Alf Rodman
Ordförande

regn.

vi har, att fä

Det kommande året 1994 innehåller mycket för oss Rya-medlemmar.
Två stortävlingar, Omegaslaget och
Ramlösa Open. Till den fantastiska
golfveckan inramat av att vi har vårt
jubileumsår, 60 år. Bara här uppräknade aktiviteter går det åt mycken tid
och energi till, for att hålla den höga
klass på arrangemangen som deltagarna är vana vid. Så snälla medlem,
lämna lite av Din tid till vår gemen-

fram ett ombyggt klubbhus till våren.
Vi kan då bättre visa vår historia i
klubbhuset och önskar att få fram dokumentation gamla tider. Så har Du
något i gömmorna om vår klubb, vill
vi ställa ut det i klubbhuset.

samma trivsel och delta
arbetsuppgifterna.

i någon

An en gång, tack för 1993 och välkomna till ett intensivt klubbliv 1994
och ett roligt 60-års jubil6um.
Alf Rodman

av

Infor ma,ti on från kansl;i et
KanskeE

qpeftidu

Nortember - mars
tisdag, onsdag, torsdag 10.00-12.00
Kansliet har stängt mellan

22/r2-r0/1

Handicapkorten.
-\lla handicapkort och gröna kort
skall inlännas for årskontroll efter säsongens slut, dock senast 31 december. OBSI Korten skall inlämnas även
onr ändring av h.p qj skett under året.

Hemmdklubb
Din hemmaklubb kan utfärda
i-Lcp-kort för Dig. Ar Du medlem i mer
än en golfklubb, måste Du bestämma,
r ilken som är Din hemmaklubb. Anrräl före säsongens början till kansEr-rclast

liet.

Upphittnde golfprylar
Vi har över 30 upphittade golfklubboL, c:a 75 headcovers, c:a 25 mössor
eller skärmar samt handskar, skor,

tröjor, jackor, bp<or, shorts, handdukar m.m.

Hcp-korten
skall inlämnas

för revision
nar sasongen

Klubbmcirkut

är slut, dock

På kansliet kan man köpa vårt nya
klubbmärke. Vi har förutom klister-

senast den 31

december.

märken även slipsnålar,

Bengt Arnekull

Observera att

Intendent

brosch-

stänger och kavajmärken.
Obs! Dessa senare märken kan även
sättas på tröjor eller skjortor. Behöver
Du inget märke själv kan det kanske

kortet

vara en bra present till någon Rya-

Adress<indring

medlem.

inlämnas även om inga ändringar
skett under året.

Anmäl adressändring snarast till

Du och Din handicdp
Så heter en folder från

måste

'Golf:

förbundet, som på ett enkelt sätt ge
upplysningar om de handicapregler
som gäller i Sverige och i princip är
lika i hela Europa. Tycker Du handicapreglerna är krångliga och det är
svårt att föra handicapkortet rätt?
Hämta då foldern på kansliet, den
kostar ingenting.

kansliet. Vid varje utskick till medlemmar får vi mer än 10 försändelser tillbaka p.S.,a. ofullständig eller felaktig
adress. Amnar Du inför 7994 byta
medlemskategori, anmäl detta snarast
så

Du får rätt faktura på medlemsav-

giften.
Bengt Arnekull

Greenkeepun har ordet
Nu rullar dimmorna in och hösten
har varit flitig i år. Det har redan varit
flera frostnätter och flyttfåglarna lan-

dar till på banan. En gammal trotjänare ar ormvråken, som brukar
stanna vid green 5. Den har använt
det området i många år och brukar
stanna där hela vintern. Gäss och svanar har också varit tidiga i år.

Man kan väl uttrycka sina förhoppningar om en riktig vinter med meter-

gånger, varav
40 är på en

djrp tjäle och en halv meter

snö.

lördag eller

Aven om det bara blir lite kallt, så är
det bra för banan.

söndag. En

Höst och budget är som ler- och
långhalm. När björkarna börjar gulna
är det dags att börja titta på kommande års siffror. En del av budgetkan användas som ku-

i:l;.t.t",

Thck
Jug vill tacka

banarbetarna

Ebbe, Dick och "Spjutet" Mats
(dvs med Mats i spetsen) och
säsongsarbetarna Bosse, Måns
och Claes. Ni har härdat ut alla

tidiga morgnar och långa ardet!

betsdagar. Tack för

RoktnrJ

green ar
ca 350 kvm.

Totalt
Roland Andersson
klipper vi
Greenkeeper
182 st fotbollsplaner greenyta
under en säsong. Det kostar 34- att
klippa en green och det tar 7,5 minu-

Exempel:

ter.

Det kostar 30.000:- att flytta hålen un-

Nästa nummer skall vi presentera
våra maskiner och deras värde både i
pengar och nyttan de gör.

der en

säsong. Hålen flyttas 100
gånger varav 30 är på lördag eller söndag. E,tt hål är pä 2I. Det resulterar i
att vi flyttar 3.600 literjord (ca 6 ton).
Exempel:

Det kostar 90.000:- att klippa greenerna under en säsong. Vi klipper 130

Åter till djurlivet. Får vi d,en utlovade vintern, kan man få en effektiv
kaninjakt och kanske då ha ett mindre
antal kaniner att starta nästa säsons
med.

2

BAIr{ KO MMITT E Irr' irfor mer ar
Yi är nu mitt uppe i att skapa det måldokument om banverksamheten som
jag tidigare informerat om. Vi skall nu
sammanfatta och sammanställa de
diskussioner vi haft med olika "intressenter och experter" med syfte att på

dertecknad avsagt sig ordförandeskapet i bankommitten och att ny ordförande nu är Ole Andersson, vår stads-

kvar i styrelsen
för att fullfölja

trädgårdsmästare och dessutom
"puppu" till den miljöplan Rya arbetar
efter (publicerad i Drivern nr 1-93).

och framtidsarbetet.

kommande årsmöte presentera de bärande grundstenarna.

Jag kvarstår t.v. som ledamot av ban-

vis vill

Detta arbete koordineras

också

rned det arbete som utförs av arbetssruppen "RYA 2000", d.v.s. den projektgrupp som med kommitt6ernas
hjälp skall forma ett övergripande

måldokument for hela GK's verksaml-ret fram till 2000-talet.

I

samband med nyss avhållna årsom att un-

r-nöte informerades också

kommitten.

Avslutnings-

jag

tacka alla och

I,{ils Banning
Bnnkomrnittön

Anledningen till detta snabba byte
i min
organisationsutredning för klubben
kommit fram till att innehav av både
styrelse- och kommitteordförandeuppdrag skall undvikas, såvida det
inte är till speciellt gagn för klubben.

envar för clet
gånena året och för den positiva förståelse som kommit mig tillgodo som

Som en logisk konsekvens av detta resonemang har jag då valt att t.v. sitta

ges finaste och vackraste golfbanor.

på ordförandeposten är, attjag

Vintwgreener
Vid marhfrost skall qllt spel
she mot uåra proaisoriska gresnen
Dcn orenge flqggan
bkr dit ni riktqr ert spel.

Hål 2 har

organrsatlons-

en speciell tee

och green cir på före detta röd tee 3.

Hål 4 spelas.fory aankgtfrån fortet
mot öuningsgreqten.

BK:s ordforande.

Jug önskar också Ole Andersson
till med sin nya uppgift som bankommitt6ordförande på en av Sverilycka

lVil.s

Bannins

Vintwtrciningfö,
medlemmar!
Ar Ni intresserqde au att trcina
inomhusunder u år ainter n
i Glumslöus inomhusha,ll?

Hdr i

så

fall

aa Er

tiII

Bjr)rn Hinck
Tbl. 042-18 56 60 dagtid

Vår meste klubbmcistare
Det är en som spelar så'n där golf på
Råå ängar, sa en kompis till Stig
Svensson i början på 3O-talet. Stig,
som hade boll i blodet, blev intresserad och stack snart ut och fick kontakt
med Karl Erik Pettersson, senare
Nordgren.

"Men jag var aldrig sämre än tvåa

vid något tillfälle under de åren. Mitt
sista mästerskap spelade

blev jag

jag 1966, då

ju slagen av både dig

och
"Pigge" Engqvist och då tyckte jag det
var dags att lägga av, skojar den pigge
7O-åringen.

Han var också
med vid
byggandet av
de första
hålen på den
nuvarande
banan, som
stod klar 1937.

Lennart Andersson

Pettersson var då i färd med att

Nåja, Stig spelar fortfarande hygg-

börja anlägga den första provisoriska
banan just på Orby Angar, norr om

lig golf och försvarar lätt sina 13 i

(Nio Hål).

handicap, trots en mycket dålig rygg.
"Det är en nery som ligger och trycker
i ryggslutet, så jag har svårt att gå någon längre sträcka och får numera ta
mig fram med min golfbil."

"De enda hål som ursprungligen är
kvar sedan den tiden, är 1, 3 och 4.
Dessa har i stort samma sträckning
som de ursprungligen hade."

Stig sitter i vårt sällskapsrum och
berättar minnen från flydda tider. Då,
bland annat, att det första klubbhuset
var inrymt i halva det här sällskapsnrmmet.

dra framgångsrika golfare som caddy.
På den tiden var inte golfvagnen uppfunnen, så spelarna fick själv bära sina
klubbor, men än vanligare var, att
man använde sig av caddys, som det
fanns gott om på den tiden.

nrrvarande tvåan.
'Jag fick redan från början hjälpa
till med diverse småsaker, men det var

mest att springa ärenden och passa
upp och fick för besväret slå några
slag med hans klubbor.

Det var så det började för

Ryas

meste mästare, som från 1942 fram

till

1965 vann hela 10 klubbmästerskap.
.Sli,g Suensson med

sin

egen ti.lherk,ad,e pulLer.

F olo / Lcn,n.urt Andcr.s son

Svensson började som många an-

"Vi var väl ett 10-15 tal som ständigt
fanns på plats. Minns attjag fick 25
öre för min första nio-hålsrond. Givetvis hade vi våra favoriter att bära för.
Jag blev snabbt Torsten "Trubba" Olssons ordinarie caddy. Han var på den
tiden stjärnan på Rya, med hcp 2 och
landslagsspelare. "

Från sin caddytid hade Stig en hel
del att berätta, då bland annat om hur

pojkarna sprang och gömde sig på
tegelugnens tak, då det närmade sis
någon, som de inte villa bära åt.

"Under varma sommardagar var
det vanligt att spelarna satte sina
ölpavor till kylning i ettans damm.
När en fyrboll en dag efter nio hål
skulle inta sin måltid, var ölen borta.
"Två caddys av den yngre generatio-

nen, Oscar och Teoblad (namnen
påhittade av Allan Börjesson) sprang
omkring i naturen lätt påstrukna . .
Nåja, pojkarna skickades hem och
spelarna fick inta sina mackor utan
dryckjom."
De första åren hade Stig inte egna
klubbor. Men efter några år skaffade
han och kompisen Bertil Persson ett
set tillsammans. Från sitt första klubbmästerskap berättas följande:

"Dä, 1942, var jag nästan själv om
att sköta banan och greenerna skulle
naturligtvis vara klippta till tävlingarna. Det var nästan ett straffarbete
att klippa med de tunga maskinerna

Slls

Szrurzsson

uid sin golfiil

for hand, utan motor. Nåja, lördagen
före mästerskapet klippte jag de fyra
forsta och tidigt på söndagsmorgonen
de resterande.

E,fter den persen var jag helt slut
och det var inte alls meningen att jag
skulle deltaga, då vi bestämt att Bertil
skulle spela mästerskapet. Någon
kom och kallade på mig och jag skulle
vara med.

Då påpekade jag för tävlingsledningen att jag inte kunde delta för
Persson skulle spela med våra gemensamma klubbor."

"De fixade till det hela, så vi fick
spela i samma boll ochjag lyckades till
sist avgöra med ett slag tillgodo efter
de 36 hålen."
- TRÖTT?
'Ja, i början, men man piggnade till
efter hand. Detta att spela golf var ju

rena vilan motjobbet före.

Att klippa fainvays var också ett kapitel för sig på den tiden. Först fick
jag cykla till Ramlösa och "låna" en
stor ardennerhingst, som fick ledas

Ir ot o / Lenn ctrt A

per cykel till banan innan det var dags
att spänna for klipparen. När allt var
klart, var det samma väg tillbaka.

- FULA MÄRKEN

EFTER

HOVARNA?
"Inte alls som det blir efter dagens
tunga maskiner, i synnerhet om det är
blött i marken.

Att Stig har ett utmärkt bollsinne
står utom allt tvivel. Ett av mina första
sammanträffande med Stig var attjag

blev uppbjuden att spela några hål
med honom och ett par andra medlemmar.
Stig spelade då de tre första hålen
enbart med puttern (Ben Sayers) och
spelade dessa hål på ett över par, det
\/ar nuvarande ettan-trean och fyran.
(Tvåan fanns inte på den tiden) par-

bogey-par. Tala
blev imponerad.

om att nybörjaren

Om poängbogey tycker Stig, liksom
andra riktiga golfspelare, inte.

Vi spelade sällan stableford
(poängbogey) "på min tid", möjligtvis
på vårar och höstar, då banan inte var
i bästa skick.

n

cl

ers

s

ot't

Vadjag saknar, år att knappt någon
vill spela match och gör de det någon
gång, så räknar de flesta poäng också,
tyvarr.

Nu hör man oftast i klubbhuset hur
många poäng och inte slag man har
efter sin rond. Visst kan det vara trevligt med poängbogey i goda vänners

lug, men år knappast någon riktig
tävlingsform.
Stig har mycket mer att berätta om
från de "unga" Rya-åren, som vi kanske får chans att återkomma till vid ett
senare tillfälle.
Lennart AnderssoyL

Petgr Lestgr sa,mmarfattar 1993
Nu är vi i slutet av en våt golfsäsong,
som startade mycket tidigt för egen
del med hård träning hemma i England under januari månad. Den 5 februari startade inomhusträning för
juniorer, elit och vanliga medlemmar.
Det var mycket nyttigt för dem som
var med i träningen och det är något
somjau verklisen kan rekommendera

infor 1994 års säsong. Framför allt för
er som vill ha en god start på säsongen.
Så

tidigt som den 27 mars hade vi

Grand Opening i shopen. Det var vårt
första år som medlemmar i Golf Store
och vi har sett en förbättring.Jag hoppas att de medlemmar som har stöttat
shopen under säsongen varit nöjda
med sortimentet och den service vi
har erbjudit. En av de vanligaste kommentarerna i år har varit: "Era priser
är ju lägre än Edins. Jag som trodde
att en pro-shop var dyrare".

Detta är

i sig självt verkligen posi-

tivt. Så for de medlemmar som inte
har varit inne i shopen i år, kom in
och ge oss en chans till en affär och
smaka på Lesters Golf-ser-vice.

Jag hoppas att 1994

blir en ännu

bättre säsong och att vi kan vinna kun-

der bland de medlemmar som vi
ännu inte har sett.
Ni vet det gamla talesättet: "Golfers
who know buy from their Pro".
Jag tror att efter två år på Rya har vi
fått en god förståelse på vad majoriteten vill ha och nästa säsong hoppas vi
kunna bjuda på det.

Juniorer är klubbens framtid och
det är mycket viktigt med en aktiv
juniorsektion som dessutom är god

tade med sista
bollen på 18:e
hålet. Här

reklam för klubben.

chippade lagets kapten
och hemmapron, Gunnar

Det är också en belöning för mig
som tranare att se spelare lyckas. Vem
vet, kanske nästa är år vi på första platsen i serien. "We have the potential".

Mellan arbetet med juniorerna och
klubben har jag lyckats hitta lite tid,
speciellt måndagar, att spela några
turneringar. Trots att jae inte kunde
spela i början av säsongen mellan

slänsa

i

juniortävlingarna.

Grattis till alla spelare i juniorlaget:

Mikaela, Fredrika, Mats, Patrik, Johan, Olof och Andreas. De slutade på
tredje plats efter Kristianstad och
Landskrona iJuniorserien. E,tt mycket
bra resultat med tanke på styrkan i de
andra lagen.

Peter Lester
Pro Rta GK

pen och hela
matchen var vunnen med

I

poäng.

Vilken avslutning på en fantastisk
vecka. Detta var första gången jag spe-

april och juni, har jag i skrivande
stund arbetat mig upp till en tredje

lade matchspel på nästan ett år. Det
var mycket exalterande att prestera
bra golf under en hel vecka, åven

plats på PGA Syd - order of merit

träningsrundorna.

-.

Eftersom mitt mål är att serva Ryas
medlemmar så bra jag kan, kommer
mojligheten att träna i andra hand. Så
för denna säsong är jag väldigt nöjd
med vad jag lyckats i dessa PGA-tävlingar. Det ger mig fortfarande
mycket att tåvla och vinna tävlingar
även om det inte är Europa Tour stan-

Matchspel är en form av golf, som
jag verkligen kan rekommendera er
medlemmar. Glöm allt med att sänka
ert handicap och jaga poäng utan
spela man mot man, hål för håI.
Matchplay that's'the real test of golf.
Peter Lester

dard.

Det var också en skön känsla att
vara med i elitlaget, som presterade
bra scorer under i tryck i Eslöv och
undvik att ramla ned i division två.

Ett av de bästa minnena från

sä-

songen måste vara mitt deltagande i
Ryder Crp.Just det, Ryder Cup. Det
är i alla fall vad de kallar den. Den årliga tävlingen mellan de bästa PGA-re-

gionerna i Sverige, PGA syd mot PGA
I mitten av oktober spelade vi

väst.

match på banorna Falsterbo och
Flommen. De tolv bästa spelarna från
varje region var med.

Jag har åven i år haft fullt upp med Första dagen Falsterbo
lektioner. Juniorerna och dameliten F.M.: Jag vann min bästbollmatch tillhar arbetat hårt medan herreliten sammans me4 min partner, 3 upp och
kanske inte jobbat fullt så hårt. Däre- etr håll kvar. Vi var vid eft tillfäile b
mot har många medlemmar tagit lek- upp efter tio spelade håI.

tioner. Juniorerna har gjort mycket
stora frimsteg. Under detta, nitt andra år, som ansvarig för dem, tycker
jag, att vi nått god.a resultat och där är
-årlgu nya ansikten som väntar att

Mueller, i kop-

E'M':- Vi vann även vår foursomematch på 16:e hålet. När vi vann, var
vi tre under par, vilket var dagens
bästa foursome-resultat'

Andra dagen Flommen
Efter att ha bytt bana var det dags för
12 singel matcher. "Syd" var väldigt
självsäkra efter en hård natt på Cuptains Pub i Falsterbo. Jag spelade en
av de första matcherna och vann på
I7:e green. Laget behövde vinna
singlarna med 9-3. Hela matchen slu-

Arbeten

på
håt 17
Det kommtr att
grciuas lcings skogen

på 77.

hogbolaget skall
lcigga ned en kabel

ddr och plocka bort
luftledningdrnd som
går öuq tee 5 och
lcings driuingrangen.

Ett kknande arbete
cir utfcirt med
ledningarna, uid tee
8 och 76.
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Klubbhus omby ggnadert
I Drivern nr

1

i år informerade jag om

den planerade klubbhusombyggnaden och om maskinhallsprojektet,
som årsmötet den 30 mars beslutade
skulle genomföras. Enligt tidplanen:

maskinhallen under hösten och
klubbhusombyggnaden under vintern. Nu när projekteringen är genomförd och byggnadsarbetena Påbörjats kan det kanske vara På sin
plats att lämna information till de

ffiHilffi

fönt igång

medlemmar som inte hade tillfälle att
delta i årsmötet, där ju en av punkterna på dagordningen var just information om byggprojekten.

klubbhusombyggnaden kunn at igän gsättas i mitten av november, efter att

Maskinhallsbygget
i långbcinh

lats av byggnadsnämnden.

De som besökt Rya under hösten har
kunnat konstatera, att maskinhallsbygget inte påbörjades i slutet av sep-

tember som planerat. Däremot har

restaurangen stängts

för

säsongen.

Bygglov för klubbhusombyggnaden
hade nämligen tidigare i höst meddeMaskinhallsprojektet har tyvärr fast-

nat hos länsstyrelsen och fastän
remisstiden gick ut i början av september har en remissinstans, nämligen miljövårdsenheten inom länssty-

Ma skinh alls p r oj ekte t för s enat
relsen, ännu inte färdigbehandlat vår
dispensansökan. Ovriga berörda har
däremot godkänt projektet. Så även
byggnadsnämnden, som lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad,

tillsammans ca 375 kkr. Detta till stor
del en följd av att omfattningen ökat

vara möjligt
att senare

p.g.a nödvändiga nyinvesteringar i

kunna
förverkliga

skulle behandla ärendet. För att få

kök samt åtgärder i klubbhusets WSoch El-anläggningar. Vi kommer atr
jobba intensivt för att ändå försöka
hamna på den slutkostnad som pre-

bygglov och kunna

senterades i mars.

vilket krävdes för att

länsstyrelsen

igångsätta
byggnadsarbetena krävs i sin tur länsstyrelsens dispens. Omständigt eller
hur, men en följd av att aktuella byggprojekt ligger inom s. k. strandskyddsområde.

Enligt Naturvårdslagen 16 S, får
nämligen inom strandskyddsområde
..."ej helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett uä-

sentligt annat rindamål cin det, uartill
byggnaden tidigare uarit anuänd ... ". Av
samma paragraf framgår, att länssty-

relsen får meddela undantag från
dessa bestämmelser. Utan att gå in på
övriga delar av Naturvårdslagen som
är tillämpliga på Ryas byggprojekt kan
man konstatera, att dispens behövs

för att få uppföra maskinhallen, men
inte för ombyggnad av klubbhuset.

Upphandkng
Förskjutningen av maskinhallsprojektet innebar, att den ursprungliga
strategin om hur bygg- och installationsarbeten skulle upphandlas inte
helt kunnat följas. Dock kommer pro-

jekten som planerat att upphandlas
som s. k. delad entreprenad.
I skrivande stund har inte de olika
entreprenörerna utsetts. Däremot
har vi beslutat att utföra en stor del av
byggnadsarbetena i egen regi. Detta

ställer naturligtvis större krav på föreningen som byggherre och ökade insatser av den egna organisationen.
Men mojligheterna till besparingar

for klubben är enligt min uppfattning
så stora att valet inte var svårt.

Kostnader

På vårårsmötet presenterades bedömda byggkostnader för de båda
byggproj ekten, nämligen tillsammans

3.400 kkr exkl byggherrekostnader
(konsultkostnader, myndighetskostnader, flyttkostnader mm) och moms.
Efter genomförd projektering har
kostnaderna för projekten på nytt beräknats, denna gång baserade på ett
mer detaljerat underlag. Vid en jämförelse med den bedömning som
gjordes inför vårårsmötet har kostnaden for de båda projekten ökat med

Ma skinh all ens utformnin g
Hur kommer det då att se ut när det
blir färdigt? För att börja med maskinhallen kan den kortfattat beskrivas
som en planmässigt rektangulär byggnad 12x30 m placerad intill befintliga

ekonomibyggnader med långsidan
mot landborgen. Med en takfotshöjd
på 3 m kommer den att bli ett ganska
dominerande inslag i landskapsbilden och måste enligt länsstyrelsens
uppfattning bäddas in i döljande
grönska för att inte förstöra miljön.
Byggnaden kommer att utforas
med fasad av tegel. Vi kommer att
försöka hitta en tegel, som så nära
som mojligt liknar tegelugnens tegel.
Det kan synas väl exklusivt att bygga i
tegel, men dels hade en enklare utformning i plåt inte accepterats av
myndigheterna, dels har vi varit ute
med tiggarstaven och uppvaktat lämp-

lig tegelleverantör, varför merkostnaden blir marginell jämfört med ett
plåtalternativ.

id6n.
En väsentlig

förändring
vad avser

Lennart Engberg
Sck.rete.ra,rc

bottenvåningen
är förändringen i restaurang, där nu
bardisken placerats centralt och man
alltså inte längre måste längst in i restaurangen för att handla och trängas
med ätande gäster. Andringen medför, att toaletten måste flyttas och har
därför i den nya planlösningen place-

rats intill omklädningsdelen. Detta
innebär i sin tur ändrad dusch-

ljil:.t"*

i

damernas omklädnings-

Jag avstår från att ytterligare kommentera de planmässiga förändringarrra, men vill än en gång framhålla
att ombyggnaden av köket blir betydligt mer omfattande än vad som från
början planerats. Den som haft tillfälle att se köket nu när rivningsarbetet avslojat dess tillstånd inser att
det krävs en rejäl upprustning både
byggnads- och utrustningsmässigt för

att man skall kunna driva

restau-

rangen under acceptabla former.

Klubbhuset

Uncindig renoaering

Klubbhusets plan och fasader liknar i
stora stycken de skisser som redovisades i tidigare Drivernnummer. Vissa
väsentliga förändringar har gjorts.
För det första var det just så svårt atr få
ihop takhöjder och taklutningar mellan den gamla klubbhuslängan och
den nya vindsvåningen som framhölls

Man kan konstatera vid en promenad
runt klubbhuset, att det är i stort behov av en yttre renovering, inte minst
den äldsta delen av klubbhuset, vars
fasad är i betydligt sämre skick än vad
en första anblick ger vid handen. En
sådan renovering kan utföras först
när vintern är över, även om vissa arbeten som inte är temperaturkänsliga
kan påbörjas tidigare.

pä marsmötet. För att få en accepta-

bel lösning har vindsvåningen över
kansli och herrarnas omklädningsrum slopats. Bottenvåningen kommer

att byggas ut i hörnet vid damernas
omklädningsrum bl a för att bilda
upplag for nya takstolar. Detta innebär, att vi river det gula träskjulet och
i stället kan erbjuda restaurangen

bättre förrådsutrymmen.
Vindsvåningen har försetts med en
balkong, först tänkt som en altan som

for minskat utrymme
utanför entren. Av kostnadshänsyn
kompensation

har altanen tills vidare lagts på is, men

åtgärder planerats för att det skall

Man skulle kunna beteckna klubbhusombyggnaden som projektet som
växte från en underhållsinsats (nytt

fönsterparti, isolering av tak) till en
totalombyggnad. Vi som aktivt deltar i
projektet är överens om att en sådan i
högsta grad är nödvändig och kommer i rätt tid. Nu är det bara full fart
framåt som gäller med sikte på att
klubbhuset åter skall kunna tas i bruk
i slutet av april.
Må vädersudarna vara oss nådiga!
Lennart Engberg

D AJUI KO MMITT E IV infor m erar
Epilog 1993

Annies Cup vanns av Inez Sundberg.

I juninumret av Drivern

skrev jag:
"Kunde en golfsäsong starta bättre?
Till dags dato har vi haft inbjudande
golfväder 5 veckor!!" Jaja! Hur kan
lrran vara så enfaldig att tro, att sommaren -92 skulle få en dacapo? Men
Rya-damerna är värda en eloge, för
trots ogynnsamma, emellanåt bedrövligt ogynnsamma, väderleksförhållan-

den har kunnat noteras ett flitigare

åska

under for-

D-cupen: vinnare Eva Jilltoft.

sta dagen, sågs
lnga sura

Vi har inte varit

miner, bara

så

framgångsrika i

år i Seriegolfen, men det viktigaste är,

att vi får tillfälle att komma ut på andra banor, träffa andra spelglada damer och ha trevligt! Vi gör ju alla så
gott vi kan. I stället får vi glädja oss år,
att Ryalaget i Oldgirlserien tos hem
segern!

deltagande i våra veckotävlingar än på

sura kläder!
Tack vare våra
generosa

Christina Wihström
Damkommittin

sponsorer

kunde vi även
i år bjuda på ett tjusigt prisbord.

Den 3 augusti var det så vår egen
Stora Damdag! Vad gjorde det, att det

länge!

kom lite regn på eftermiddagen, när

Att vissa damer dessutom begåvats
med extra talang, fick vi bevis på vid
säsongens sista träff den 21 september. Dessa gick hem med fickor och
väskor fulla av presentkort och pri-

vi i stället blev heta inombords

av

varm blåbärssoppa, utskänkt av två exklusiva gentlemän från Rya. Det var
då vi spelade EC-0Alliance, på en justerad Ryabana och med helt nya ele-

ser.

ganta scorekort, som Birgitta Bergs-

Poängjakten startade 1987. Judith
Areskoug har nu erövrat vandringspriset, silverljusstakar, efter att 1988,

undfägnades vi en underbar buff6.
Oh, så gott det var! Det blev prisutdel-

ten konstruerat. Under
ning för

1990 och nu 1993 r,unnit cupen.
Bravo, Judith! Vi förstod av Judiths
charmfulla dikt, att sista fighten mot
Sonja Jakobsson blev tuff och avgjordes först på 19:e håI.

glasmontern. Vi vann inte Triangel-

matchen,

vandringspriset

Landskrona-Söderåsen,

Rya, men vi kom inte sistl

Ja, det var en liten sammanfattning
vårt spelår. A damkommitt6ns väg-

av

nar vill jag så här, på pränt, tacka alla
som på olika sätt bidragit att underlätta vårt arbete: Bengt, Inga-Lill och
Anette, alltid lika och vänliga och tålmodiga, Mia och Rita, som sett till att

med två inteckningar i vandringspriset. Så har även Maret Remmelgas
och Judith Areskoug, varför nästa års
match måste bli extra spännande.

Estee Lauder:

spelade

Vad mer? Jo, vi vann matchen mot
Båstad. Så vandringspriset står kvar i

Indraprodukter. Dylika lämnades
också till de övriga pristagarna i årets
cup: Astrid Höckne, Brita Linander
och Anita Lindberg. Ingrid har här-

Ovriga tävlingar under säsongen:
Ping Eclectic: priset, en pingputter,
skänkt av Karin och Micke Friberg,
gick till Maret Remmelgas.

dittills

veckotävlingar. Det var lotterier och
det blev sång och glam. Vi applåderade Anita Lindberg, som kvällen till
åra, författat en ny text på melodin
"Willkommen " ur Cabaret.

Vi hade glädjen att se Els-Britt Söderström, stand-in för sin man Baltsar, som prisutdelare i Indra-cupen.
Vandringspriset gick till Ingrid Axelsson, som dessutom förärades härliga

Jag hoppas, att det framgick, hur
mycket Rya-damerna uppskattar vad
Baltsar/Indra gör för ossl

säsongens

kvällen

Efter att presentkorten för veckotävlingarna delats ut, fick vi dessa säsongens finalkväll njuta av Mias och
Ritas mat, lika god som alltid (l), vi
fick se prover ur Annchens höstkollektion och vi fick frossa i mängder
av smaskiga tårtor, som bakats av våra
damer, som sänkt sitt hcp under sä-

vi mått gott, Roland och hans

stab,

som inte ens muttrade den 3 augusti!

Stort tack till Lillan Abrahamson,
vars omsorger vi får glädje av i dam-

rummet. Elisabeth Norwin och jag
lämnar nu damkommitt6n efter
många men roliga år och vi önskar
Kitty Gullstrand och hennes "flickor"
lycka till i deras arbete!

vanns av Gunhild Ekolin, som nu har

songen.

inteckningar (av tre erforderligu).
Samma har: Pia Palmgren, Maret
Remmelgas, Christina Rodman och

Vad har vi i övrigt gjort detta
spelår? Vid sidan av vårt eget program, erbjuds vi oerhört många rillfäl-

amerikansk sociolog: "Det är nästan

len att komma till andra klubbar ge-

giskt ställe världen år, når man spelar

två

BirgittaJohansson.

Margit Bergengrens hederspris
gick till Judith Areskoug, som jämte
Marianne Engberg nu har två inteckningar.

nom de Nationella Damdagarna.
Yära egna, en 17-18 juni lockade 130
deltagare på singeldagen och 96 par
på foursomedagen. Trots regn och

Till

sista ett citat av Robert Lynd, en

omöjligt att komma ihåg vilket tragolf."
Med brista uinterhrilsningar
Christina Wihström

JUI{I O RKO MMITTE IV irfor merar
Så är det dags att lägga ännu en säsong till handlingarna. Det återstår
visserligen ännu några dagar, men de
är vikta for de riktiga entusiasterna

jämförbara med

vinterbadare.

Vädermässigt har säsongen varit vad
vi har önskat oss, men dåiigt väder
finns inte för golfare, även om vi ibland har varit tveksamma.

Vi har varit igång under sommaren
med träning både i grupp och individuellt och här har Peter gjort ett engagerat och bra arbete. Sommaren är
också en stor tävlingsperiod och vi har
varit igång både med olika lag samt i
individuella tävlingar.

Tittar vi på lagsidan har vi nått fina
framgångar med tredjeplatsen i
juniorserien i Skåne som hojdpunkten följt av en del andra fina resultat.
Tvåa i tjejligan, tvåa i knatteligan, fyra
i Femklubben samt femma i Com-

puterland. Totalt sett en bra breddlnsats.

Individuellt har vi också nått fina
framgångar, främst genom Michaela
Friberg, som nu spelat sig in i landsla-

get genom flera fina resultat. Mats

Kinberg har också visat framfötterna
och är på väg att infria de förväntningar vi ställt på honom. Bakom
dessa har Fredrika Schlasberg utvecklats mycket bra med bl.a. delseger på
Syd-touren på meritlistan.
Bakom dessa har vi också ett flertal
duktiga pojkar och flickor som lyft sitt

spel avsevärt under det gångna året.
För att simulera intresset har vi bibehållit träningsdosen under slutet av
säsongen samt även givit våra yngre
förmågor mojlighet att få fri träning
för Peter. Det är trots allt dessa som
skall vara ryggraden i Rya kommande
år och då vill vi också ge dem chansen
att lära sig golf från grunden.

Under hösten har vi också spelat en
fyrboll-bästboll i slagspelsform för att
dels bygga upp gemenskapen, dels

forbättra aggresiviteten på banan.
När vi nu går i ide så hoppas vi kunna
träffas för att spela lite innebandy eller någon annan inomhussport för att

*:lj.

upp träninsen i början av feb-

Vår ambition inför nästa år är att
kunna ge ännu fler ungdomar chan-

sen att utveckla sin golf
under organiserade formen, men för
att klara av det

behöver

vi
både mer stöd

OIIe Dahlgren
OrdJ. juniorkommiLtön

från klubben i

form av pengar, men också fler frivilliga insatser för att kunna hålla ordning på lag och träning. Ar någon intresserad, får ni gärna höra av er till
undertecknad!

Vi kommer också att höja ribban
vad gäller tävlingsresultat och satsar
hårt för att kunna ta hem juniorserien
samt ytterligare någon av de serier vi
ställer upp i. Friskt vågat är hälften
vunnet, sägs det, men jag tycker, att
det finns underlag för dessa optimistiska förhoppningar.
Då detta nästan kan kallas för ett
julnummer, tarjag mig också friheten
att önska mig något inför nästa år och
det får bli en önskan till styrelsen:
Plocka in flerjuniorer från kön!
GodJul önshar Olle DahlEren

CRUNDAD 1934

Ryo Golftlubb sökq intendent
Om klubben.'Den äldsta 1S-hålsbanan 8 av landets 350 banor. Lång spelsäsong. ningar, löneförhandlingar, inköp, ut-

i Helsingborgsområclet firar nrr sitt 60- Om naturen: Rikt fågelliv. Bäck

med betalningar, budgetöver-vakning och
årsjubileum. Med sina 1.100 medlem- laxöringsreproduktion. Marken som ägs att leda kansliets/receptionens verksammar och 1 miljon kr i greenfeeintäkter av klubben för-valtas med stor respekt het. Vi ser framför oss en man eller
har klubben stabil ekonomi. IJncler ör de naturyärden som finns på platsen. kvinna med stor känsla för service, förårens lopp har klubben varit värd för Banans skötsel är reglerad i en av måga att ta folk på ett positivt sätt. Och
nationella stortä\,lingar som Martini
Cup, Ramlösa Open och

Omegaslaget.

klubben upprättad miljöplan.
Om iobbet: Vår intendent blir chef för

som gläder sig åt vintersemester!

Ring och tala med klubbens ord-

Ore- klubbens dagliga verksamhet och sam- förande Alf Rodman, tel 042-1260 60
sund en av landets klassiska seaside- ordnare mellan styrelse, kommitteer, (dagtid) eller skicka din meritförteckbanor. Omsom flacka hål utmed havet, ansuillda, restaurang och proshop. Bland ning till "Intendent" Rya Golfklubb,
ömsom vida utsikter. Rankad som nr
arbetsuppgifterna kan nämnas anställ- Pl 5500, 255 92 Helsingbore.
Om banan: Med sitt läge nere vid

Ataöknn ska uara Rya GKtillhanda sennst den 2Sfebruari 19%..

En bl;ick tillbaka

- och ertframåt

Golfåret 1993 är slut och det är dags

skickliga utövare av vår älskade sport.

att göra en återblick. Om vi börjar

Inom Tävlingskommitten kommer vi

med det negativa så upplevde vi den
blötaste golfsommaren som jag kan
dra mig till minnes. Golfarna har
rykte om sig att vara ett segt släkte
som varken väder eller vind rår på,
men jag är benägen att påstå att säsongen som gick många gånger tangerade den yttersta gränsen för vår tålighet. Låt oss hoppas på att vi nästa år
får en sommar modell 92, så att vi kan
njuta av de vackra sommarkvällarna
och kanske ta ett dopp efter avslutat
helgspel. Till Lena Kullenius vill jag
säga att detta är en önskan och ingen
väderprognos!

Det positiva med golfåret 1993 var
den fina respons som vi i Tävlingskommitt6n fick för årets tävlingar och
arrangemang. Personligen år jug
mycket tacksam för att ha varit ordförande i en kommitte som ställt upp på
ett mycket föredömligt och kompetent sätt. Det har inte varit generalorder på att tävlingsledarna skulle båra
Ryas gröna skjorta med emblemet,
utan det har varit en självklarhet, när

nu klubben genomfört ett stringent
och mycket stilfullt profilprogram.
Det är bara att gratulera Styrelsen tili
beslutet att skapa en ny Rya-identitet,
eller skall vi säga nygammal, eftersom

färgerna funnits i tidigare Rya-emblem och trycksaker. Enligt min uppfattning äi- det hittills genomförde
profilprogrammet en mycket viktig
faktor i det lyft som många anser klubben fått de senaste åren.
Tack alla sponsorer
Jag vill också så här i slutet på året
tacka alla sponsorer, som trots hårda
tider ställt upp för Rya Golfklubb.
Utan er vänliga medverkan hade vi
inte kunnat genomföra vårt breda
tävlingsutbud. Självfallet hoppas vi på
fortsatta kontakter under 1994, då de
stora startfälten visar att det finns ett
gediget tävlingsintresse på Rya.

Vi goffspelare, av medel eller lägre
amatörklass, måste nog dessvärre inse
att B0-talets glada dagar är över, och

att vi får ha mera modesta förväntningar, när det gäller de kommande
prisborden. Trots allt spelar vi ju golf
för vårt stora nöjes skull och ett fint
resultat i en tåvling skall i första hand
ses som en bekräftelse på att vi är

själr,fallet att försöka hålla så god klass

på tävlingar och prisbord som konjunkturerna tillåter.
Omega-Slaget 25 års jubilerar och
vissa specialarrangemang planeras

förutom den sedvanliga elitfoursomen den I maj. Omega-slaget är
den första elittävlingen för året och
brukar dra flera intressanta affischnamn. Vi har goda förhoppningar om
att årets upplaga skall bli något alldeIes särskilt.

Årets Ramlösa Open kommer att
arrangeras av Rya den 26 - 29 maj. De
senaste årens tävlingar har haft tävlingen bleka startfält och det är nog

allas förhoppning att styrelsen skall
tråffa en överenskommelse med Ramlösa Hälsobrunn och Roland Bengtsson om ett upplägg som återger tävlingen sin glans. En ide kan vara att
göra den till en europeisk Challenge
Tour-tävling, som åtminstone skulle
dra hit spelare under den absoluta

Europa-eliten. Många minns säkert
BO-talets folkfester då de tre ledaibollarna krävde repdragargäng som
följde med runt banan. Då hade vi
hela svenska eliten på plats, vilket var
den tidens affischnamn. Personligen
tycker jag, och många med mig, att
PGA måste ta sitt ansvar och försöka
mobilisera några intressanta tour-spe-

lare om det skall bli liv i tävlingen
igen. Göres inte något radikalt går
nog hela den svenska touren ett bittert öde till mötes, särskilt som konkurrensen om sponsorpengarna ökar.

Fachlan brinner
Till glädje för RM-deltagarna och för
medlemmarna i byggsvängen så kommer 1994 års Golfvecka att gå av stapeln den 9-16 juli d v s en vecka se-

nare än vanligt. Gör redan nu en
markering i almanackan för årets
stora golffest. Några festkvällar skall vi
väl också orka med, Jubileumsår som

det blir! Hemma hos Alf Rodrnan
brinner facklan som en påminnelse
om att 60-ärsjubil6et inte får gå spårlöst förbi.

Under senhösten skall ombyggnaden av klubbhuset starta och vi hoppas naturligtvis att vi hinner få tak
över huvudet till Golfveckan. I annat

fall blir det till
att beställa ett
stort cirkustält
som lämpligen slås upp

på ägorna ned

mot

InguarJiinsson

LandskronaTäulingshommittön
vägen. Jag kan
dock inte garantera att vi får Harriet

Lilja att gå på lina eller att Gunilla
Kristiansson ställer upp när Christer
Bengtsson kastar kniv. Fast ibland tror
jag att med lite ihärdighet så går det
attfä ihop det mesta.

I och med den här säsongen så
för mig som ordförande i

tackar jag

Tävlingskommitten. Min avsikt är inte
att helt lämna Tävlingskommitt6n,

men då jag kommer att ägna mig åt
andra uppdrag utanför golfen, tror
jag att verksamheten mår bäst av att
någon annan tar över det övergripande ansvaret. Reträtten har förberetts väl och jag kan inte tänka mig att
någon kommer att klaga på kompetensen hos min efterträdare, som
blir Jan Lilja. Om det är någon som
behärskar allt som är viktigt inom
tävlingsfunktionen så är det ju Jan
med sin värdefulla erfarenhet från
intendenttiden.

I övrigt är det trevligt att konstatera
att det faktiskt finns medlemmar som
ringt och meddelat sitt intresse för att
bli tävlingsledare. Detta trots att det
långt ifrån är ett glamoröst arbete
med sina tidiga morgnar och sena
kvällar och så lite skäll då och då, för,

som man tycker,

og'ynnsamma

teeplaceringar. Det finns emellertid
också mycket positivt i arbetet som
tävlingsledare. Man får ta det fulla ansvaret for ett hundrafemtiotal startande från lottning till prisutdelning.
För nya tävlingsledare finns det alltid

möjlighet att fä stöd och råd av
"gurus" som Tord Bergsten, Börje
Akesson, KarlJohan Kruuse och Lars

Engert m.fl. Jag tror att ledorden
Kontinuitet och Förnyelse mycket väl
beskriver hur en tävlingskommitte
långsiktigt bör utvecklas.
Det är ett väl sammansvetsat team
gröntröjor som tackar för i år och önskar Er alla en God Jul och ett Gott
Nytt Golfår.
Inguar.lönsson

D3
Regel 20:2 - ellq hur dr"ppar Du egentkgen?
Det finns några mycket enkla regler.
Denna är en av dem. Har Du någonsin sett någon på Europatouren

droppa i knähöjd, slänga ut en boll
eller bara släppa en boll från fickan?
Naturligtvis inte. De spelar ju efter
reglerna. Det kan komma dom en
Christina Rodman

överraskning, men det gör vi
faktiskt också.
Nästa gång Du droppar, gör
som Lilla Helgonet, och glöm
alla personliga varianter. Det
kostar Dig nämligen ett slags

1fv

o\)

plikt, om Du inte rättar till
det, innan Du slår på bollen.

?

(,)
Christina Rodman

a
\-/
P.S. Skulle

bollen tråffa Dig själv eller Din utrustning, pliktar Du

slag. ( 1:2) D.S.

slår nästa

R"pportfrån årsmötet
Höstens årsmöte avhölls inför ca 60
medlemmar på Raus Församlingshem
torsdagen den 25 november.

Den qångna säsongen sammanfattades av ordförande Alf Rodman, som
liksom många andra satte golfveckan
som årets höjdpunkt.

Yär 72-håls tävlings vara eller icke
vara diskuterades. Dessutom vädrades

åsikter om en höjd medlemsinsats för
att minska lånen, arbetet med det s.k.
säkerhetspaketet m.m.

Den kommande säsongen 1994 ligger fiamför oss helt orörd. Ett jubilerande (25 år) Omegaslas väntar i bör-

jan av maj. Denna klassiker brukar
dra många kvalificerade spelare till
sig och förhandsintresset verkar vara
stort. Senare under våren står vi åter
som arrangör av Ramlösa Open och
sedan väntar festiviteter kring golfveckan samt vårt 60-års jubileum.

Anders Engström höll en mycket
bra redogöreise om arbetet med ett
liamtidsprogram kallat "Ryu 2000".
En framtidsplan som skall innehålla
långtidsplaner för bana, byggnader
och maskinpark. En långtidsplan som
skall hantera miljöfrågor, friluftsliv
och klubbens umgänge med övriga
grupper i vår närhet. Anders fortsatte

att tala om en
klubbide för
golfkvalitet
och värdgemenskap
samt ett tydligt
måI.

Mötets ord-

förandeJan
Sederholm

kompletterade

Anders A. Ekblom
Reda,ktör

med att redogöra för en enkät som Golfförbundet

gjort. De mest angelägna frågorna för
klubbarna fram till år 2000 är bl.a. Ekonomi att orka utvecklas, - Kunna
behålla en låg årsavgift, - Okat antal
damer, - Snabbare spel, - Förstärka
föreningskänslan etc. etc.

Tre nya kommitteordforanden annonserades a\/ styrelsen, Jur Lilja,
tävlingskommirten, Kitty Gullstrand,

damkommitten och Ole Andersson,
bankommitten.

Lennart Engbere lämnade en fln
redogörelse av det stora ombyggnads-

och bygenadsprojektet, orn vilket du
kan läsa lite mer i detalj på annan
plats i tidningen.

Den utsända budgeten för

1994

dross av Gunnar Ahlström på ett lättIörståeliet sätt. Prognosen för innev:rrande år visar en god vinst och buclgeten för 1994 visar på ett nollresnltat,
detta ombyeenad och fry"to medlernsavsifter till trots.

Årsmötet inlecldes mecl att priser
och KM-tecken delades ut. På bilclen

intill

syns tre av dessa 1993 års cluktiea
klubbmästare.

Anders A. Ehblo'm
Fr.u.

Srten.

Mrirlenssort

KU H-65,

t\,Iot.s Kinberg

Ki\I H

och

Il .lurtiot'?r

sorll. Lars Carl.sson.

K1'lI

H-55.

$sgptart

Ombyggnaden av klubbhuset har startat. Det innebär att onklädningsrum och andra utrJ,mmen i klubbhuset inte
kan utnyttjas av medlemmar förrän ombygenaden är klar och lokalerna åter kan tas i bruk i slutet av april. Under
tiden hänvisas till tillfälliga omklädningslokaler i arbetsbodar på parkeringsplasen.

Vi förstår medlemmarnas intresse för ombyggnaden och tror, att nfrkenheten kommer att öka efterhand som
arbetena fortskrider. Under ombyggnadstiden kan medlemmarna dock inte få tilltråde till klubbhuset, bland
annat p.g.a. risker för olyckor vid okontrollerade besök.
Eftersom det är klubben som ytterst har ansvar för säkerheten i samband med ombyegnadsarbetena vill vi vädja
visats på byggarbetsplasen.

till alla som inte har tillstånd att
Besiih

gtirut

Rya,

nen

avstå

från besök på arbetsplatsen/klubbhuset!
Proj ektkommittön

/ Lenn

at-t

Engberg

Gåsakiul;ing

Tciul;ingsresultat
SuteFury -,4kn

makar

29 augusti 1993

7 nouember 1993

Lester-special
11 september 1993

36 hål poängbogey foursome
1. Eivor Svensson
Sune Svensson

76p

1B hål poängbogey foursome

l.

Ann-Christin Carlsson
Gunnar Carlsson

38p

2.

Solveig Mårtensson

7op

2.

Claes Hindemith

32p

3.

Göran Mårtensson
Birgitta Andersson, B CK

+. KjellJönsson

3.

7op

4. Malin

LillJönsson

5.

Stephan Hindemith

Joakim Hindemith

70p

Boye Ericsson

Berg

31 p

70p

5. Ilmar Remmelgas

jcirn €l puuu

3

4 €l 5 september 1993

26 september 1993

A 36 hål slagtävling

1. Jan

Nilsson

140 slag

Klass B 36 hål slagtävling

Klass B 1B hål slagtävline

Hindemith

Anders

2. Arne Palmer
146 slag
3. Gittan Wantzen, Vtp GK 146 slag

1. Patrik Hero
2. Göran Hansson
3. Fredrik Noren

Klass C 36 hål poängbogey

Klass C 1B hål poängbogey

Joakim

1. Anne Frohlund
l. Ola Selm6n
3. Ann Stensmar

145 slag

61 p
61 p
54 p

Klass B 1B hål slagtävling
1. Sven Löf

70 slag
72 slag
73 slag

2. Lars Thorsson
3. AstridJönsson

Klass C 1B hål poängbogey

1. Richard Karterud
2. Lisbeth Bergström
3. Ulla Britt Karterud

maj
lrraj
9-16.juli
1

A 1B hål slagtävling
1. Joakim Boltenstern

Cheander
2.
3. Mats Kinberg

69 slag
69 slag
70 slag

36p
34p
28p

Viktiga hcindelsu 1994
26-29

Klass

2. Björn von Post
744 slag
3. Ewa Engström, Vtp GK 145 slag

l

31 p

Maret Remmelgas

Frig^candid Cup
Klass

32p

Solveig Mårtensson
Göran Mårterrssorr

Louise Nordegren

Ely Hindemith

A 1B hål slagtävling
1. Anders Eliasson
2. Ilmar Remmelgas
3. Arne G. Olehov

Klass

68 slag
73 slag
74 slag

77 slag
78 slag
79 slag

1. Cöran Sturesson
2. Benno Udd

37p
23p

Klass D 1B hål poängbogey

1. Caroline Boltenstern
2. Rebecca Boltenstern
3. Maret Remmelgas

34p
34p
27p

Omega-slaget
Ramlösa Open

Golfveckan 1994

Ett aarmt tnck till
följande sponsorer som
stött kiukngsauksamheten 1993:

Omega, ICA, ASG, Föreningsbanken,
Rukka, Del Monte, Goretex, Orrefors, Funkab, Resespecialisterna.
Kockums, Computer Systems,
Tretorn /E tonic, Cloetta, SweFerry
Ombordservice, Trygg Hansa,
Frigoscandia och Peter Lester.

Riksmq,rschut
Riksmarschen är ett arrangemang i
samarbete med Korpen, Volvo,
TV4 och Cancerfonden. Syftet är
trefaldigt, att samla in pengar till
Cancerfonden, stimulera till mo-

tion och att informera om cancer.
Riksmarchen ägde i år rum 22-26
september och dess motto var:
"Kom som Du är och gå som Du
kan", Banan bör vara 10 km lång,
men, som framgår av mottot, inget
krav. En golfrunda är alltså helt
idealisk.

Tre tävlingar ingick i Riksmarschen
1993: 1) mellan landets län, 2) mellan landets kommuner, 3) mellan
kommunerna i varje län. Kungens

pris delades ut till bästa län och
Drottningens pris till bästa kommun. Rya Golfklubb var en av de

föreningar i Helsingborgs Kommun,

som

hade

eget

1.

riksmarsch-

arrangemang. Startkorten kostade
50:- varav föreningen får 15:-. Startkortet var dessutom lott i ett riksomfattande lotteri med bl.a. bilvinster.
Dragningen skedde i samband med
Cancerfontsgalan i TV4 26 september. För att stimulera till flitigt deltagande satte klubben upp ett pris för
bästa golfrunda under riksmarschen.
Priset var ett par golfskor.
Under de 5 dagarna Riksmarschen
pågick såldes på Rya 747 startkort.
Detta gav Cancerfonden 5.145:- och
Rya Golfklubb 2.205:-. Sedan vi betalt
golfskorna skickades naturligtvis även
resterande pengar till Cancerfonden.
Prislista för de bästa golfresultaten i
Riksmarschen på Rya 1993:

2

KarlJohan Als{ell 40 poäng
(vinnare av golfskorna)
Solveig Mårtensson36 poäng

4

Kenth Schött
34 poäng
KarlJohan Kruuse 33 poäng

5

Sven Backe

a,

J)

33 poäng

