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

Vår kära
klubb når den

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

fräscht renoAnders A Ekblom
verat klubbRedaktör
hus. Omegaslaget blir en
storslagen tävling med sina 25 är pä
nacken. Ramlösa Open i slutet av maj
är i är desutom SISM. Vår traditionella golfuecka 9-16 juli och

RYAGOLFI{LUBB
Adress:
Pl 5500, 255 92 Helsingborg
Telefon:
042-22 01 82

Tävlingsexpedition 042-22 03 25

Restaurang

Instruktör/Shop

naste tiden. För att vi skall kunna
hålla er medlemmar informerade på
ett bra sätt och för att tidningen skall
kunna hålla en något så när god nivå,
är det viktigt, att aIIa hjälper till med
id6er, artiklar och gärna bilder.

Vintern har varit "ttJff', inte minst
för alla vintergolfare. När detta skrivs,
har i alla fall snön försvunnit nästan
helt. Ni, som inte tillhör vintergängen, kan läsa om deras vedermödor på annan plats i tidningen.Jag inbillar mig dock att snön och kylan har
varit bra för naturen, såväl för vår
bana som våra trädgårdar.

Ir{cista nummer

Kansli/Reception

rande i dam- resp. tävlingskommitt6erna. Jag vill också passa pä att tacka
Christina Wikström och Ingvar Jönsson för sin medverkan under den se-

042-2217 45
042-221688

Telefax:
042-22 03 94

Postgiro:

Banh$ro:

39 65 39-9

804-1444

Kansliet:
Bengt Arnekull, Intendent

Ingalill.|önsson

aktningsvärda

åldern av 60
år. Vi får i
april ett

jubileumstävling med fest den 20/8.
Vårt jubileum kommer ni förstås att
märka av hela året. Vi kommer inom
kort att starta försäljning av ett
jubileumsmärke (brevmärke), som ni
kan använda på er privata post eller
sätta på kuvertet, som ni sänder från
företaget. Nr 2 av Drivern kommer att
som bilaga ha en jubileumsskrift på ca
30-40 sidor, en liten historiebok som
blickar tillbaka 60 är. Denna lilla
skrift hoppas vi skall kunna vara till
glädje för många fler än bara medlemmarna.

Snön har väl gjort att ombyggnationen av klubbhuset försenats något lite, men inga större förseningar
är rapporterade från byggledningen.
Vi ser alla fram emot, när den är klar.
Jagkan lova er, att den har varit nödvändig i många delar. Vi som sett vad
som kommit fram när väggar, golv
och tak har rivits är samtliga eniga om

detta. Man har ibland fätt

exempelvis isolering.

Som

ni säkert såg, presenterades
i senaste numret av Svensk

vår bana

Golf. I samma publikation

fanns

också att läsa om det s.k. "Munken-fal-

let", en sorglig historia, som Lennart
Andersson ger er sina tankar om på
annan plats i tidningen.
Framför ligger hela säsongen 1994,
närmast väntar den härliga vårsolen.
Jag hoppas, att vi snart ses under den
ute på

Rya.

Vårputsen
16 april

Förutom att vi har hela säsongen
framför oss och kan se fram emot den
så kommer vi att möta en del nya ansikten på Rya i år. Ny intendent, som
tillträder i början av sommaren, samt
nya arrendatorer av restaurangen.
I detta numret av Drivern villjag hälsa

Kitty Gullstrand och Jan Lilja välkomna som nya skribenter i vår tidning i sina egenskaper som ordfö-

små

chocker, när man sett, vad som funnits bakom "fasaden" och som ibland
inte funnits i form av total avsaknad av

Vårputsa,r-

ORD FORAIVD EIV har ordet !
Ryo goWubb 60 år
Ett jubileumsår med många aktiviteter. Omega satsar i år stort på sin tävling med en extra sponsorinsats, för

att dagen före hur,rrdtävlingen förboll
runt banan på kortast möjliga tid. Efter den upptakten går den traditionsrika foursometävlingen, där vi får se
det bästa startfältet med låghandicapare i Sverige.
söka sätta världsrekord i att slå en

Ramlösa Open, den äldsta tourtävlingen i Sverige, går i år på vår
bana. Här får vi se de spelare som redan nästa år kommer att finnas med
på TV-skärmarna från Europa-touren.
Alla de svenskar, som vi idag njuter av
som TV-godis, har spelat i vår 72-hälstävling och givetvis kommer det att bli
så i fortsättningen. Så missa inte att se
framtidens s1järnor "live" på vår bana.

Irfor

KanskeE

qpeftidq

8.00-16.00
8.00-15.00

god golfmoral
och godkänn
aldrig fusk.

Golfveckan blir vår stora gemensamma jubileumssatsning med massor av roligt på banan och i vårt om-

byggda klubbhus. Den officiella
jubileumsmiddagen med bl.a. inbjudna gäster kommer under augusti.

När vi nu ska ut och roa oss med
spel på banan, hur ska vi då bete oss

för att undvika att fä ett s.k.
"Munkenfall"? Jo, är Du det minsta

medlem.

Endast Din hemmaklubb kan utfärda
hcp-kort för Dig. Ar Du medlem i mer
än en golfklubb, måste Du bestämma,
r ilken som är Din hemmaklubb. An-

mäl före säsongens början

till

kans-

liet.

Upphittnde golfprylan
Vi har över 30 upphittade golfklubbor, c:a 75 headcovers, c:a 25 mössor
eller skärmar samt handskar, skor,
tröjor, jackor, b1xor, shorts, handdukar m.m.

hop-

Adress-

cindring
rast till
kansliet. Vid
varje utskick
till medlemmar får vi mer
än 10 försändelser tillbaka

Alla handicapkort och gröna kort

Hemmdklubb

Ordförande

pas, att vi alla ska känna att RYA GK
fyller 60 år.

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

Hand:icapkorhen.

ber. OBS! Korten skall inlämnas även
om ändring av hcp ej skett under året.

där jug

Klubbmcirken

Du inget märke själv kan det kanske
vara en bra present till någon Rya-

skall inlämnas för årskontroll efter säsongens slut, dock senast 31 decem-

AIf Rodman

en golfsäsong,

Anmäl adressändring sna-

stänger och kavajmärken.
Obs! Dessa senare märken kan även
sättas på tröjor eller skjortor. Behöver

8.00-17.00
8.00-15.00

Nu ser vi
fram emot
värme och
grönska och

tveksam som markör, att den Du skriver för har gjort rätt, så ska Du tala
med tävlingsledningen innan Du skriver under scorekortet. Det är upp till
tåvlingsledningen att avgöra om ett
fel begåtts och utdöma det straff som
föreskrivs. I och med att tävlingen är
slut, är som regel också fallet avslutat.

märken även slipsnålar, brosch-

Majaugusti

Mån-fre
Lör-sön

Värna om en

de svenska deltagarna.

mq,ti on från kansl;i et

April

Mån-fre
Lör-sön

Ramlösa Open utgör i år också SM för

Du och Din hand;icdp
'GolfSå heter en folder från

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

Bengt Arnehull

Intendent

p.g.a. ofullständig eller felaktig
adress. Amnar Du inför 1994 byta
medlemskategori, anmäl detta snarast
så

Du får rätt faktura på medlemsav-

giften.
Bengt Arnekull

KöP
breamcirken!
Jubilar,msmcirke

fd,

din priuat- ellu

fciretagsbrw

scil;jes

i kansket.

BAIr{ KO MMITTE IV rap p orterar
Bankommittdn hade årets första möte
clen 25 januari med undertecknad
\orn n).vald ordförande. I kommitt6n

ingår dessutom Ingrid
land Andersson, Nils Banning, Hans
Borg och Per Frohlund. En stor del av
tiden ägnades ät att diskutera ätgårder på banan.
Axelsson, Ro-

Pä 7:e green fungerar dräneringen
inte bra. Lösningen är att bygga om
green, men det sker först nästa år.
Under 94 åtgärdas det öppna hålet
(för att snabbdränera vattnet vid häftiga regn) genom att vi snyggar till
hålet och bygger in rör och ett
"dräneringslock".

Reseruera

uårputs!

för

nu signalerar banRedan

kommitt6n för
Vårputsen. Reservera den 16

april. Då

be-

Ole Andersson
Ord,f. banhommittön

hövs alla goda

Prouisorisht hcign
3:ans utslag är en källa till oror för
rnånga. Trafiken på intilliggande
gång- och cykelväg, med åtföljande
köbildning till tredje utslaget, ökar
risken för missriktade utslag. Risken
för olyckor är små, men kan ändå inte
negligeras. Vi vill därför på försök
sätta upp någon form för hägn vid
utslagsplatsen. Avsikten år attdet skall
fånga upp bollar somär på väg ut mot
gångbanan och eventuella gåenden.
Vi vill att hägnet monteras provisoriskt under 94 och hoppas få många
synpunkter på dess utseende, funktion och nytta. Kommitt6n utreder
för närvarande bygglovsplikten för ett
titlfälligt hägn ca 2,5 meter högt och
som går i nordlig riktning strax norr
om fortet och upp mot utslagsplatsen.
Vi vill att hägnet skall vara på plats
under perioden 15 juni - 31 augusti.

B ankommiuen

framtiden?
har

producerat ett
Bankommitt6en
måldokument inför framtiden. Detta
kommer under våren att läggas fram
för att bli godkänt av klubben. Dokumentet är genomgripande och här
nedan följer rubrikerna med någon
eller någon punkt.

7. Crreener
o Bevattningen skall vara behovsanpassad. Overdrivna bevattningsgivor
skall undvikas.

Provisoriska greener skall hållas i sådant skick att de utgör ett bra alternativ till spel på ordinarie greener.
o

2. I(ragar och
foregreerc
o

Kragar och foregreens skall ha en
sån täthet, jämnhet och klipphöjd att
en chip&run-slag möjliggörs.

Ny utslagsplaE
14:e utslagsplatsen är och har varit
dålig länge. Nu byggs den eftersom
vintern äntligen kommit. Med {äle i
marken kan vi genomföra omfattande jordtransporter utan att gräset
skadas.
B:e hålets vinterutslagsplats är snålt

tilltagen och det ökar slitagen på bakomvarande slänt. Platsen bakom utslaget kommer därför att utökas och
några rader med slipers byggs in i

krafter för att
städa och putsa banan. I vår skall vi
dessutom putsa på vårt nya klubbhus.

Om allt går som det ska är

tat och vi kan komma till och ge huset
en rejäl vårputs.

Till bankommitt6ns möte i mars
(den 3/3) bluder vi in en representant för såväl klubbhuskommitt6n
som tävlingskommitt6n för att diskutea hur dagen skall genomföras.

slänten.

Avslutningsvis

vid 5:e utslaget
är äntligen borta. Det används till
Upplagsmassorna

14:e utslagsplatsen. Här anläggs istäl-

re-

noveringsarbetet i det närmaste avslu-

till alla som undrar

över tre rejäla gropar på 13:e fair-way.

De väntar på tre vackra häggar som
skall planeras där till våren.

let en mindre depå för grus

m.m.
snyggt invallad med jordmassor. Till

Ole Andersson

våren planteras den med lämpliga

Ordförande

i b ankommittön

växter.

måld okumentent

fdr

o Gräset skall vara glesare än på fair-

o Kragen skall vara lika bred runt hela
green och följa dess kontur.

way.

3.

6. Helruffar

Tbes

o SGF-s bestämmelser

om balanserad
tee- och flaggplacering skall iakttas.
o Markeringar skall flyttas så ofta att
slitageskador minimeras.

Klipphöjden skall vara mellan 1Ocm
och 15cm.
Helruffen skall vara gles och därmed
underlätta boll-letning.

'

4. Fairudys

7. Otmingsområden

o Konturklippning skall utformas på

o

ett sådant sätt att den ger en tilltalande upplevelse från tee och ger hålet den svårighetsgrad som är tänkt.
o Bredden skall vara det meterantal
som golfbanearkitekten har angivit.

'

ger- som vänsterspelare.

' Klipphöjden och markens jämnhet
skall vara sådant att maskinell bollplockning underlättas.

8. .l/afurmark

5. Semiruffar
den
gånger.

Klipphöjden skall ej överstiga

på fairway med mer än fyra

Mattutslagen skall hållas välvårdade
och möjliggöra pegging for såväl hö-

o

Värna om och utveckla de naturyården som finns! Detta gäller särskildt
Landborsen.

.

Stimulera och utveckla flora och
fauna i banans naturmarkspartier i
ör'rigt.

. Bunkrarna skall vara ogräsfria och
med tydligt delf,rnerade kanter.
Sandtjockleken skall Yara cirka
minst hälften packad.

1Ocm varav

70. Vatten- och
sidouattenhinder
.
.

7. Estetiska krau

Skall vara tydligt och vl markerade.
Större vattenytor skall ha en väl syn-

lig "blankvattenyta"

o Banområdet skall vara så välstädat

. Området kring klubbhus och ma-

skinhall skall hållas välvårdade.

78. Reklam

med större tävlingar.
. Den reklam som uppsättes på banan
skall vara enhetligt utformad vad gäller stil och färg enligt Rya GK's bestämmelser.

. Markeringarna

79. Maskinq och

skall vara tydligt och

med korrekta färgangivelser.
o Markeringarna skall så lite som möj-

ligt störa naturupplevelsen och

ban-

skötslen.

72. Gångucigar
. Skall ge god framkomlighet och i
mesta möjliga mån ingå som en orga-

nisk del av banan.

. Gångstråk (.j anlagd uäg)

som

medör slitageskador skall åtgärdas.

maskinutrust ring
o Maskiner skall vara funktionella, i
god kondition och så skonsamma för
miljön som möjligt samt finnas i sådan omfattning att banskötseln kan
utföras på ett rationellt sätt.
o Maskiner och utrustningar skall underhållas och skötas på ett
fackmannamässigt sätt. Stillestånds-

tider skall mininreras.

20. Pqsanal
nrng.

ter, hållas öppen året runt.
. Ordinarie greener skall, om väderleken så tillåter, hållas öppna året om.

dare- och fortbildas.

spray)

inför tävlingar skall minimeras.
. Markeringar skall göras på ett sådant sätt att eventuell droppning utanför området ej onödigt forsvåras.

o Personalen skall erhålla

o Personalen skall kontinuerligt

vi-

27. Lokaktetq
Verkstad:

o Verkstaden skall vara funktionell

och

välutrustad.

Arbetarskydds-

styrelsens anvisningar skall följas.
o

Verkstaden skall utrustas på en nivå
som är optimal i förhållande till eget

kontra lejt arbete.

75. C,rcisaaklipp från

greener och tees

o Gräsavklipp skall tas hand om på sådant sätt att det ej stör spelet och att
det ej påverkan naturen negativt.
. Gräs avklipp får ej spridas i strandnära ruffar.

7
o

6. Banfrirb cittringar

Samtliga banförbättringar skall ligga

i linje med den långtidsplan som årsmötet bestämt.
. Den långsiktiga banlayouten skall
vara utarbetat i samråd med golfbanearkitekt.

A*;gt

gänglighet till banan i sådan utsträck-

ning att banskötselåtgärder sftande
till långsiktiga förbättringar kan vidtagas.

o Banskötseln skall stödjas genom organiserade, frivilliga insatser från
medlemmarnas sida genom städ-

Grunden för banskötsel är SGF's

"Banskötselhandbok".

o Banan skall, om väderleken så tillå-

. Tillfälliga markeringar (vit

23.

o Banpersonalen skall beredas till-

.

erforderlig
utbildning i förhållande till sin befatt-

undu arbete

ban-

dagar, hålvärdar, starters etc.

73. ÖpputlråItand,e/
skingning

74. Mark

gäller banpersonalen och

verksamheten samt rapportskyldighet

till bankommitten.

. Reklam får finnas på (alternativt i
anslutning till) teeskyltar, bänkar,
"next tee"-skyltar samt på greenflaggor, därutöver endast i samband

77. Markuingar

Intendenten har ansvaret för kanslipersonalen och det administrativa ansvaret
för
banpersonalen.
Greenkeepern har övrigt ansvar vad
o

och välskött att såväl golfspelare som
allmänet får en naturupplevelse.

9. Bunkrar

.

7

Fiintaringsutrymmen:
o Kemikalieförrådet skall vara anpassat till myndigheternas krav.
o Förnödenheter och material skall
hållas skyddade mot väder och vind.

22. Organisatian,/
Relationer
o
Instruktioner /befattningbeskrivningar skall finnas för de anställda och kommitteerna. Instr./
bef.beskr. för anställda skall vara
knutna till anställningsavtal.

Vad hcinde

i "X[unken-fallet"?

Sverige gör sig allt mer känt som en
stor golfnation ute i värld.en. Årets

Yolvo Tour (eller Europatouren)
kunde inte ha börjat bättre med segrar i de båda inledande tävlingarna

for Mats Lanner och Anders Forsbrand. Men två andra svenskar har
clragit uppmärksamheten till sig på
ett mindre smickrande sätt.Dejag tän-

ker på är Johan Tumba och Magnus
"Munken" l,indberg.

Svensk golf anseende har fått sig en

rejäl "knäck", som kommer att hänga
kvar länge.

Nu är det inte bara de båda
jag åsyftar utan även
på det sätt som "etablissemanget"
syndabockarna

skött Munken-fallet.

i golf är man något

I diverse lagsporter kan man bli något av en hjälte om man i vissa lägen
kan fuska (läs filma) sig till en straff
som leder till seger. Munkens fusk bestod i att han flyttat sin boll på ett hål
från fel till rätt sida av en out-gräns.
Det har under den senaste 10-årsperioden hävdats att man inte hunnit
med utbildningen av alla nya golfare
och tillräckligt betonat vikten av absolut ärlighet.
Men här rör det sig om landets internationellt mest kände domare och

en proffessionell spelare som blir
fällcla.

Det är tydligt och klart att det finns
"fuskare" inom golfen liksom i andra
sporter. Men

sin egen domare och därför krävs det
en mycket högre moral här än i exempelvis fotboll eller andra lagsporter.

av

Men i Munken-härvan finns det
många förlorare. Då inte minst

forbunds
ordföranden
Ulf Laurin
som med sin

"handläggare"
Jörgen
Bengtsson

från Kristian-

Lennart Andersson

stad skött den
här affären på

ett upprörande klantigt sätt.

Den som satte stenen i rullning var

den flerfaldige SM-r'innare Finn
Sör-vik som skrev ett brev till Laurin
om Munkens affärer i allmänhet och
det fusk han slutligen blev fälld för i
en tävling 1991. Sörvik fick vänta på
sitt svar i över nio månader. Under tiden hade tidningen Göteborgsgolfaren med dess ordförande Boo Häägg i
spetsen skrivit en artikel om hur
Munken genom åren haft svårt att
komma överens med reglerna.
Innan tidningen

gavs ut var man vil-

lig att dra in artikeln om Lindberg
lämnade sina uppdrag inom forbundet.

Istället kom ett brev från Lindbergs

juridiska ombud, advokat Patrik
Enckell (som ingår i golfförbundets
juridiska nämnd och f.d. v. ordförande i förbundet).

Enckell hotade med att stämma
Häägg och tidningens redaktör Stig R
Welin för ärekränkning om det hela
skulle gå i tryck. Detta är ju nästan

otroligt att en man med förbundsuppdrag försöker "tysta" ett avslöjande material av det här slaget.
Hela vägen fram ända tills domslutet har Laurin och hans styrelsekollegaJörgen Bengtsson tagit Munkens parti och sagt sig ha sitt fulla
förtroende för Lindberg.
När domen väl fallit var det helt anförbundsordföranden som uttalade sig följande.

dra tongångar från

"Golfsportens krav på etik och efterlevnad av regler är mycket stränga.
En ledare och domare som anses ha

fuskat har ingen plats i verksamheten".

Alltså helt om marsch.

Lindberg lämnade "frivilligt" samtliga sina förbundsuppdrag . .
.

Len

narl

Anders.son

GRE I{ KEEPEHIV infor m er ar
Maskinu som hjcilper

oss

på banan

har fem
klippaggregat
med 11bladiga cylin-

Ffferbiv Klipphö1d

drar. Klipphastigheten
på fairway är

betydligt

Roland Andersson
Greenheeper

större än på
greenerna,
därför blir där "endast" 60-80 klipp
per meter.
GM-3000 (bensin) kostar ca 33 kronor per driftstimme.

GM-3000D (diesel) kostar ca 74
kronor per driftstimme.
RM-450 (diesel) kostar ca 30 kronor per driftstimme.

Utav driftskostnad/timme är 3-4
kronor underhållskostnad, resten är
Bitd

clrivmedel.

1

Nästa nummer presenterar vi våra

När ni är ute och spelar möter ni ibland någon av oss banarbetare. Kanske ni ibland funderar över vad det är
för maskin vi åker på.

Vi kommer att presentera vår maskinpark för er här i Drivern. I detta
numret skall vi titta på våra "cylindergräsklippare". Det är dessa maskiner
som verkligen "klipper" av gräset, som
en sax (bild 1).

Här på banan finns 3 st cylinderklippare. Av dessa är 2 st för greener,
foregreener och tees.
Maskintyp-Märke-Namn
Arsmodell-Pris
Greenklippare-Toro-GM-3 000
1988-130.000
Gre enklippare-Toro-GM-3000D

1990-150.000
Fai r^waykl ip p are-T

19BB-300.000

o

ro-RM-45 0

Denna typen av gräsklippare ger ett
väldigt fint klippresultat och gräset
ser friskt ut efter en klippning. En
nackdel med cylinderklippare är att
det ganska lätt blir skador på
klippcylindern eller underkniven om
det ligger skräp på klippytorna. En
golfskospik kan förstöra både klippcylinder och underkniv (det kostar
3000 kr i material plus ett par timmars
arbete att reparera).

Under en säsong går GM-3000 300
timmar, GM3000D 475 tirnnar och
RM-450 400 timmar.
Greenklipparna har tre klippaggregat. Dessa har 11-bladiga klippcylindrar, som ger 160-180 klipp per

meter. När vi klipper tees

och

foregreener har vi klippaggregat med
B-bladiga cylindrar som ger 90-110
klipp per meter. Fairwayklipparen

ROTORGNASXTTPPARE.

Detta

hcindq
påbanan
under uåren
Vi kommer att laga läckor

på

bevattningsledningarr.a. mellan hål B
och 9. Där är hela stamledningen frilagd för att kunna hitta de läckande
skarvarna.
Tees pä L4 kommer att höjas ca 50
cm. Arbetet är påbörjat vecka 7. Vi
hoppas att kunna utföra arbetet utan
att orsaka för stora skador på området
runtom. Vissa bitar kommer att torvas
för att användas under tävlingar, resten blir det nysådd på. Det kommer
med andra ord att bli mattutslag under större delen av säsongen (som
vanligt!).

Upplagsplatsen vid tee 5 kommer
att snyggas till. Den stora högen med
fyllnadsmassor har åkt ner till 14.

Drivingrangen fär en bunker för
långa slag och utslagsrampen blir ett
par meter bredare.

Bilderfrån ombyggna

rden aa uårt khubbhr,Ls

D AJUI KO MMITT E IV irfor m er ar
Kcira damu!
Man säger att det ska bli vår! Landskapet utanför fönstret visar upp en helt
annan bild. Ute är det vitt och vackert
och någon vårdrill från talgoxen har
jag ännu inte hört (den B febr). Dock
syntes vintergäck i stadsparken för en
vecka sedan. Så visst kommer den, våren, med sitt ljus, värme, spirande
grönska och fågelkvitter. Allt som gör
att vi känner suget efter golfen igen.

Innan vi går över på årets aktiviteter
vill vi här passa på att tacka vår förra

ordförande Christina Wikström för
allt gott arbete hon lagt ner för
damgolfen på Rya.
Tack även till Elisabeth Nor-win sorn
skött om våra pengar på ett strålande

sätt. Nyu medlemmar i damkommittdn i år är Gunilla Kristiansson och Mona Lindborg. Vi önskar
dem varmt välkonrrra.

Första tävlingsdagen blir den 19
april och som tradition poängbogey.
5 klubbor och putter men endast 9
håI. Eftersom klubbhuset inte är klart
vid denna tidpunkt har vi planerat
"kvällssittning" hos Peter Lester på
driving-rangen (med massor av varme
kläder på). Han bjuder på en s.k.
clinic, där han går igenom olika slag.
Det kan väl vara något att bita i inför
den nya säsonsen?

spelsällskap, skriv upp dej ändå! Flera
kan vara i samma situation.

kommande aktiviteter. Så välkomna
alla golfande damer nya som gamla!
Golfkläder från shopen kommer att
visas i -uj månad då klubbhuset står

klart. Håll utkik i

damernas

vi

kommer

O LD B OYS KO
Seriegolf Oldbryt
Efter en spännande - och blöt - avslutningsomgång på Ljunghusens fina
bana lyckades Ryas Div I-lag börja

före Flommen. Därmed
frck så Rya representera Skåne i NM
seriesegern

för lag seniorer som spelades på Fjällbackas välskötta bana den 24-25 sept.
Uttagna till vårt lag blev Olle Svensson och undertecknad och i ett höstfagert brittsommarväder spelade vi in
oss på banan på torsdag eftermid-

Nyu Poängjakten: utslagstävling i
en klass. Spelas maj-sept. Max hcp 30.

Har vi möjligen någon

huvud-

sponsor bland våra medlemmar

till

Nyu Poängjakten? Judit Areskough
tog hem den första trof6n i höstas.
Viktiga dahtm alt notera
Säsongstart 19 april med golfclinic för
Peter Lester

kl

18.30

- OBS! Varma

kläder.

Nationella Damdagar:

16-17

juni

Starttider. F.m. start kl 09.00.Vid
dessa tider lottas bollarna och startförbud råder om tillräckligt många

Ryas

tävlingsbollar f,rnns.

Triangelmatchen (mot Landskrona
och Söderåsen). I år på Söderåsen
den 11 augusti.

E.m.-start: se ovan. Startavgift 25
kronor.

(tors-fred)
Stora Damdagen: 2 augusti

Match mot Båstad

Hcp-gränser: A: 0-22, B: 23-29, C:
30-36, D: ej hcp-satta, spelar alltid
poängbogey. Tävlingarna går över 1B

maJ.

hå1.

den 17 naj

Alla damer som fått "grönt kort" är

välkomna att deltaga i

tisdags-

i

Båstad den 24

Seriegolfens första omgång spelas
i Bosjökloster. Alla fem
spelomgångarna, liksom Old Girl-serien, kommer att finnas presenterade

tävlingarna. Vi hjälper gärna till med
fadder för er som vill komma ut på

på vår anslagstavla. Passa på tillfället
attfä spela på andra banor under trev-

banan och träna. Lista finns
rummet.

Vid Seriegolfen är drömmen att få

i

dam-

Ping Eclectic: Eclectid slagtävling
över B omgångar, av vilka minst 3 ronder måste spelas för att tävlingsresultatet ska räknas. Varje tävlingstillfälle

är utmärkt med (E) i programmet.
Max hcp 36.

Samtidigt går vi igenom säsongens

omklädningsbarack, där
att sätta upp anslag.

Tävlingsdag blir som vanligt tisdagar. Onskas f.m.-start sker anmälan
senast kl 15.00 dagen före. Nytt för i
år: Vid e.m. spel 13.00-17.00 kan du
anteckna önskad starttid på en lista
som sitter i korridoren. Detta kan göras ända fram till kl 12.00 speldagenl
Välj spelpartner själv, denna behöver ej deltaga i tävlingen.Saknar du

D-klass Cup: För icke hcp-satta.
Minst 5 deltagande. Se anslag i damrummet.

Är Du intresserad au matchspel?

liga former och

till på köpet gratisl

skicka nya damer vid varje tävlingstillfälle. Som ni märker, har vi mycket att

meddela via vår anslagstavla som troligen första blir placerad i baracken för
att senare hamna på rätt plats i damrummet. Det provisoriska i vår får vi ta
med gott humör - ett frnt golfhus väntar oss och golfen gläds vi åt ute på
banan.

Vi önskar er alla välkomna till en ny
skön golfsäsong!

Indras Cup: utslagståvling i en klass.
Spelas juni-sept. Max hcp 36

MMIffiEN

Kitty Gullstrand

infor merar

dagen. Spelformen var 1B-håls
foursome samt vardera 2x1B hål
singel och det sammanlagda resultatet blev lagresultatet. Vårt foursome
resultat var verkligen inte något att
1,vas över men lyckligtvis spelade vi
upp oss lite under singelronderna
och med slutresultat 426 hamnade vi

pä 7:e pl.ats. Segrade gjorde Stockholm 2 (Agestad) med Bohuslän-Dal
(Fjällbacka) och Stockholm 1 (Sollentuna) som 2:a och 3:a.

Bland damerna försvarades den
skånska äran av Båstad GK och de placerade sig på 6:e pla.ts.

Vi tackar våra lagkamrater i Rya för

att ni genom fint spel gjort

serie-

segern 1993 möjlig och ser fram emot
nästa års duster.
Per och Olle

rÅr OSS PRESENTERA rvÅ

DEIL.SYSTEM
SOM STNAKAR TNER ÄN OON'I KOSIAR

I dello

pokel ingår

Microsofl Word for Whdows
eller Excel

Nar du köper en PC från Deil kan du känna dig lugn.
Du får kvalitet och prestanda som gör dig nöjd lång tid
framöver. Och när du jämför med vad andra fått betala för
motsvarande konfiguration hos våra konkurrenter blir du
ännu nöjdare.

VI gÅOT TYSSNAR OCH SVARAR
Nolda kunder är Dells viktigaste målsättning. Och vi vet
vad de tycker.

DELL DIMENSION 433si
MAXIMALT PRISVART PAKET
. Intel 4B6SX 33 MHz. 170MB hårddisk . 4MB internminne (uppgraderbart till3ZMB) . lMB videominne . 3,5" diskettenhet . SVGA färgskärm
o tangentbord . mus . MS-DOS och Windows o Microsoft lford for
Windows eller Excel . 12 månaders garanti med inskicksservice
o Teknisk teiefonsupport 7 dagar i veckan, 74 rimldygn

Vi talar med mer än

4O.O0O

kunder om

dagen!

De nya modeller du ser här är laddade med
prestanda och finesser som många önskar sig.
Men om du vill ha något annat, kan vi skräddarsy ett system for dig.
Vi har många modeller att välja på. Varje dator som lämnar Dells fabrik är sammansatt enligt kundens specifika
önskemål och vi har inga lagerkostnader som fördyrar.

BERöMD SERVTCE, SUPPORI
OGH KVATITET
Köp Mtcrosoft Office
till din Dell-dotor.
Ring

för prrs!

I internationell press har Dell bara de senaste åren vunnit
hundratals utmärkelser. I höstas vann t ex våra servers tre
tester av tre i svensk datorpress. Vi skickar gärna en fullständig forteckning.
Ring Dell redan i dag och gör ditt livs säkraste datorköpl

DELL PENTII.JM XPS P6O
MED PCI-BUSS OCH MI.JLTIMEDIA
o Intel Pentium 60 MHz . 256K8 cache o 450MB hårddlsk
o Multi Session doubie speed CD ROM . PCI-buss . 16MB internminne
o 16-bits Sound Blaster lludkort . högtalare . #9 GXE PCl-grafikkort
. 3,5" diskettenhet . 15" lågstrålande fargskärm o tangentbord . mus
. MS-DOS och Windows. r 1Z månaders garanti med inskicksservice
. Teknisk telefonsupport 7 dagar i veckan, 24 trmldygn
I

RING

0B -590 05 1 97
nlel nside ond rhe niel nside Logo
ore resistered rodemorks of lnte Corporolion

ollo Dell Penrium XPS- och Dimension-syslem ingör den sinnesro du kon vönlo dig fdn den femie störsto PC levercnlören i vö den, med en omsöttnins pö över
vå mil;order dollor och fromgångor som boseror sig pd vöro onslröngningor ott fr morknodens mesr nöido kunder. Fr6n vör prisbelönto teknisko support till
sbndordsoronli pöl2mdnoderbrdelorochorbetegerDell dig den hialp och support du behover för or E ut mesto möiligo ov di nyo Dell-system.

JU I{I O RKO MMITT E IV irfor mercrr
bfian!
fartfrån
Vi har bara hunnit ett par dagar rn
Full

r

februari, men det har varit en hektisk

tid för kommitt6n med ett

antal

planeringsmöten och träffar. Innebandy startade vi med i november och
varje söndag har mellan 10-20 ungdo-

mar varit igång under Anders Samuelssons vakande ögon. Förutom bra

fysisk träning så ökar sammanhållningen i gruppen, vilket enbart är posrtrvt.

från Vtp) och Christian Nordstedt, 2
hcp-are från Perstorp. Vi hälsar bägge
välkomna och räknar med att kunna
ställa ett mycket slagkraftigt juniorlag

gar. I mars månad startar vi upp med
betalträning för övriga juniorer och
de kommer att drillas av Peter under

på benen.

Vi har också planerat in ett träningsläger för de bästa juniorerna
som tillsammans med våra seniorer
åker till Travemunde veckan efter
påsk för att finslipa formen inför
säsongsstarten. De något yngre kommer i maj att åka till Degeberga under
ett par dagar för spel och slagträning.

Under januari hade vi också uppstart på en ny satsning för året, nämligen mental träning. Femton av våra
juniorer kommer under våren att tränas i detta svåra men för golfen viktiga moment. Vi har engagerat Ulla

Johansson från Perstorps golfgymnasium och förutom instruktion
av henne har varje deltagare ett band

och en bok som de skall gå igenom.
Intresset var stort och första träffen
med Ulla var mycket lyckad och vi ser
med intresse fram emot vilka resultat
vi kan uppnå.Jag lovar att återkomma
med mera rapporter under säsongen.

4 söndagar.

Som sagt var, det är full fart redan

nu och vi ser med spänning fram
emot en ny säsong med förhoppningsvis fina framgångar.
.luniorhommittön

Inomhusträning startar den 26/2
för satsningsgrupperna och vi håller
till på Sundsgården under sex lörda-

ELITKOMMITTEA{
informerar
Elitspelarna inleder sin säsong med
inomhusträning på Sundsgården. Tyvärr kunde vi inte få till någon träning
i år i Glumslövshallen. Dock har vi en
ambition, att kunna erbjuda vinter-

skall försöka
slå världsrekord på hur
fort en golfbana kan spe-

Bjiirn Flinch

träning under nästa vinter för både
elit, juniorer och alla oss andra, som
vill hålla igång.

las. Det skall

Ordf. elithommittön

Elit och juniorer slår sig

samman

och åker på ett gemensamt träningslä-

ger i Travemunde den 5 april och är
hemma igen till den 9 april. Michaela
Friberg kan inte åka med för hon är
på träningsläger med landslaget. Vi
tycker det är en bra ursäkt.
Vi har också fått förstärkning i form
lovandejunior från Perstorp. Vi hälsar Christian Nordstedt
hcp 2 välkommen till oss.
av en mycket

Olle Dahlgren
Ordf. juniorhommittön

T'otalt kommer vi att ha 38 ungdo-

mar igång i olika satsningsgrupper
från 10 år och uppåt. Ovrigajuniorer
kommer att erbjudas träning i subventionerade betalgrupper.

Inför årets

säsong har vi glädjen att
kunna presentera två nyförvärv i klub-

ben, Johan Kristiansson (återbördad

Det är lite for tidigt att uttala sig om
hur säsongen kommer att bli, menjag
tycker nog, att det börjar och röra på
sig i leden. Vi har nu äntligen fått
igång en dialog och ett samarbete
med juniorkommitt6n, som jag har
saknat.

Omegaslaget firar 25 är och elit juniorer skall sätta ihop ett lag som

bli mycket intressant och

se

hur fort det kan

gå. Vill ni komma och
titta så se till att vara på plats i tid, för
det kommer att gå fort.

Vi har också fått med Mats Nilsson i
Elitkommitt6n. Eftersom Mats ryggskada är långlivad och han inte själv
kan spela, så gör han mycket nytta
som biträdande coach. Vi skall i år
också försöka att stötta våra tjejer mer
i deras seriespel. Mats och undertecknad skall försöka och alternera mellan herrarna och damerna, när dom
spelar.

I övrigt är vi alla väldigt sugna på att
komma ut i gröngräset och få trycka
till bollen.
Björn Flinck

D3
'Tcink att jag bln diskad i lördags bara för att marhören hade glömt att skriua på
scorekorteL Scillsynt petig tciul;ingsledare. Det uar ju inte en "riktig' kiukng, DM eller så."
Känns tongångarna igen? T1värr så finns det nog en hel del spelare som inte har förstått att man
alltid själv är ansvarig för att scorekortet är korrekt ifyllt. Spelaren får inte göra några ändringar
eller tillägg efter att han har lämnat in kortet till tävlingsledningen. Fråga därför alltid innan, om
det är något du inte vet, eller är osäker pärått förfarande angående plikt etc.

Christina Rodman

FEL HCP: För lågt. Skyll Dig själv.

För högt. Du diskas.

HCP FOURSOME/GREENSOME: Bådas hcp
måste stå på scorekortet. Det räcker inte med
uträknad sammanlagd.
FEL ANTAL SIAG I STAGTA\ILING:
För högt. Skyll Dig själv.
För lågt. Diskning.
FEL ANTAL SIAG I POANGBOGEY
För högt. Skyll Dig själv.

För lågt. Diskning.
VIT GUL BI.A ROD
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FEIAKTIG SUMMERING AV SIAG ELLER

I

A) I
,t1 11

POÅNG:
För högt. Tävlingsledningen korrigerar.
För lågt. Tävlingsledningen korrigerar.

)
SIGNERING AV SCOREKORTET:
Markören glömmer: Spelaren diskas.
Spelaren glömmer: Spelaren diskas.

f9.<1 77 tid

7l

sss

HCP
fE

Undantag: Om Du ändå inte fick poäng för det
felaktiga hålet, diskas Du inte för tävlingen.
FEL ANTAL POANG I POANGBOGEY MEN
RATT ANTAL SIAG:
För lågt. Tävlingsledningen korrigerar.
För högt. Tävlingsledningen korrigerar.

yknau

$"ua Q,qr."vrl

på markörens rad och
tvärtom. Har ingen betydelse, kortet godkänns.
Spelaren signerar

U

Spelare:

Markör:

4

v 3
v 5
+ I

378

IN 3037 29tO 2616 2490 36

3

Markören signerar trots vetskap om felaktigheter på scorekortet. S.k. "sann kompisanda".
Spelaren och markören diskas.

Sammanfattningwis kan sågas att du som golfspelare inte behöver kunna räkna till 130 eller ens 30 når Du försöker
summera ihop den score respektive poäng, men du förväntas kunna rälna dina slag på respektive hål och föra in rått
antal slag på rått hå1. Förhoppningwis kan du klara dig med att kunna råkna till 10. Ritt antal slag inkluderar även
eventuella pliktslag på hålet ifråga.
Christina Rnd,man

aa

FAMLOSA
VenxsrÄ LLANDE Dl nexrönex

SP^orengdgemdng i Suenska Golftouren
Vårt företag har varit sponsorer på den svenska touren under ett flertal år och har idag
en av de högsta prissummorna på denna tour. Vi är också ett av de få foretag som är
kvar och har en "egen" tävling, men vi utvärderar för närvarande vårt engagemang i
golftouren. Skälen till att vi nu är tveksamma till ett fortsatt engagemang är av sådan
allmän natur, att rd gärna vill vara med och skapa en debatt kring företagens engagemang i tävlingar av denna karaktär.

Det forst.a Svenska Golfförbundet måste göra är, att se till att de spelare som inom
golfförbundets ram får chansen att utvecklas till tåvlingsspelare och också spela på
den europeiska touren, med relativt höga prissummor, också förbinder sig att, när de
blivit etablerade, komma hem och spela en eller två tävlingar på den svenska touren.
Det är ett billigt pris, som dessa golfspelare betalar för att fä tillgång till hela clen
service, som svensk golf ändå ger dessa ungdomar. Den typen av kontrakt förekommer i andra sporter och bör också enkelt kunna införas inom golfsporten.
Det måste bli bättre disciplin bland de spelare, som får spela svenska golftouren. Det
får inte vara så att spelare, som är anmälda till en tourtåvling, inte kommer till de ProAm-dagar,som är ett viktigt inslag i engagemanget för en golfsponsor. Vi skulle vilja gå
så långt, att vi vill föreslä, att de spelare som inte är beredda att ställa upp på sponsorerna och spela Pro-Am-tävlingen inte heller skall få spela huvudtävlingen. Det skall
dessutom vara en självklarhet, att de spelare, som är anmodade att spela Pro-Am-dagen, kommer i tid. Dessutom måste en mycket proffsigare inställning inpräntas hos de
ungdomar, som tår möjligheter att spela tourtåvlingar.

Vi måste även få publiken att komma till tourtävlingarna och därieenom

göra

golfengamanget "lönsamt". Det får vi genom att få med etablerade spelare, få betydligt bättre uppbackning for tävlingarna inom tidningen Svensk Golf och en mycker
generösare inställning från Svensk Golfs sida gentemot de företag, som ställer upp
med stora belopp för att hålla touren ieång.
Vi vill att styrelsen för Svenska Golfförbundet ser på vår skrivelse som ett debattinlägg,
där vi vill måna om en fortsatt positiv utveckling for svensk golf, där såväl de aktiva som
klubbarna och sponsorerna har fuli gläclje av sitt samarbete.
AB R{MLÖSE HÄTSOERUNN

Roland Bengtsson

AKTTEBoLAGET
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Box 150 23, Bunkagårtlsgatan 7, 250 15 Helsingborg
Telefon. 042-29 62 25, Telefax 042-29 05 t9

