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::i qttiidets ordförande
LIlf Laurin delade ut priset titt rten unge Griule-spelaren Eric Carlberg (a), uinnare au Ramlösa
open och SISM 1994
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DRI\IERN 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.
För insänt ej beställt material ansvai signerade artiklar
står respektive författare. Redaktionen förbehåller sig rätt till ändring i
insänt material.
ras ej. För åsikter

Redaktcirens hcirna
Arade läsare,

klubbtidning
i din hand.
Detta nr 2
1994 har ett
minimalt anAnders A Ehblom
tal sidor med'
Redaktör
jubileumsskriften som bilaga. Icke desto mindre är det lilla innehålet viktigt, med
en presentation av SlOPE-systemet
som styrelsen beslutat skall gälla på
vår klubb från den 29 augusti. Dessutom.presenteras sig vår nye intendent Ake Bäckström lite närmare.
Redogörelser och berättelser från
årets stora händelser, såsom vårt
svenska rekord för hur många minuter man kan spela 18-hål på. Om den
unga amatören från Gävle, Erik Carlberg, som överraskande tog hem segern i årets upplaga av Ramlösa Open
på ett proffsigt och kyligt sätt. Golfveckans tävlingsskalper och ordförandes hövdingskalper. Samt dessutom hur vårt jubileum firades med
tävling och fest. Detta tillsammans
med mycket annat kommer i nästa
nummer av Drivern. Det tredje numret för året beräknas komma ut i okto-

Anders A Ehblom

Adress:
Telefon:

Kansli/Reception

042-22 01 82

Tävlingsexpedition 042-22 03 25

Restaurang

042-2217 45

Instruktör,zShop 042-221688
Telefax:

från kansk et.

alla Rya Golfklubbs med-

jag tillträdde {änsten som
Åh" Brirhtt ö*
Intendent
intendent på
klubben. Det
har varit en helt fantastisk sommar
och jag känner det som en stor förmån att få arbeta med golf på denna
traditionsrika och fina klubb. För err
norrlänning var golfveckan på Rya en
upplevelse. Fantastiskt väder, entusiastiska tävlingsledare och sponsorer
och en fin stämning under tävlingar
och fester. Våra juniorers framfart i
prislistorna på juniortävlingarna har
varit en annan höjdpunkt. Bra spel av
både flickor och pojkar och ett fantastiskt engagemang från våra juniordan

Ha en skön eolfhöst!

Pl 5500, 255 92 Helsingborg

Först av allt
villjag tacka

on

lemmar för
den vänlighet
jag mött se-

du håller nu
ett annorlunda nummer av vår

ber.

RYAGOLFI{LUBB

Infor mati

ledare.
Vi har under denna sommar prövat
ett nytt tidsbokningssystem. Alla tider
och spelare noteras i vår dator så att vi

vid säsongens slut kan utvärdera belastning, greenfeespel etc. För oss
som jobbar med tidsbokningen på
kansliet kan det under vissa perioder
vararått stressigt, många ringer samtidigt som vi har en kö av förväntansfulla golfspelare vid receptionen. För
att detta skall fungera så smidigt som

möjligt år det viktigt att klubbens
medlemmar kan och uppger sina
medlemsnummer. En del av er tycker
kanske att det är krångligt i överkant
att man behöver uppge namn på alla
spelare i bollen som man bokar, men
det är så vi får fram det underlag som
sedan kanske gör banan mera lättillgänglig för medlemmarna. Vi prövar
sedan slutet av juli med en starter vid
l:ans tee. Allt för att öka tillgängligheten på banan. Jag hoppas att det
skall upplevas som positivt av vära
medlemmar och jag vet att Fredrik
kommer att göra allt för att Ni skall
trrvas.

042-22 03 94

Postgiro:

Bankgiro:

39 65 39-9

804-7444

Kansliet:
Åk. ga.kström, Intendent
IngalillJönsson
Susanne Sperling

Som framgår på annan plats i tidningen kommer vi att införa Slope systemet på Rya från slutet av augusti.
Det kommer säkert att ge upphov till
många frågor och vi på kansliet skall
krjälpa till att besvara frågorna så gott
vi kan. Till sist, ha en fortsatt trevlig

golfsommar.

Åk,n Biirh.rtröm - Intend,ent

"Slope System'införs på Rya den 29/8 -%
Som de flesta säkert känner till har
man under 1993 provat ett nytt banvärderingssystem, det så kallade Slope
Systemet. Försöken har pågått på ett

i

Resultat.
Med banvärdering enligt Siope System erhåller spelaren ett varierat antal slag beroende på exakt handicap,
banans svårighet samt från vilken tee

Sverige, bland annat
Landskrona och Båstad. Då försöken
mottagits positivt av de flesta har
"Golfsverige " via Förbundsmötet tagit
beslut att från och med 1996 års säsongstart skall alla banor ha genom-

Herr- och Damtee kan sägas försvinna
och därmed också diskussionen om
vem som skall spela från respektive
tee. Med par 7l har Rya värderats en-

fört detta system. Innan

ligt följandee:

antal banor

dess

är det

upp till respektive klubb att besluta
när man vill ha systemet genomfört.

Ryu Golfklubbs styrelse tog ett
snabbt beslut tidigt i våras och anmälde sitt intresse att fä vår bana värde-

rad. Ett värderingslag från

Skånes

Golfförbund har under våren utfört
en banvärdering där resultaten nu lig-

ger klara.

en rät linje mellan scratch-spelarens
och boseyspelarens förväntade resultat. Ju svårare banan är desto större
lutning (slope) får då linjen.
Banacirderingen.
Den bedömning av banan som ligger
till grund för CR och slopetal utförs
efter detaljerade anvisningar. Utgångspunkt är Gul respektive Röd tee

och med fastställda slaglängder för
scratch- och bogeyspelaren. Landningsytorna bedöms sedan med hänsyn tagen till ett antal faktorer, exempelvis Out of Bounds, vattenhinder,

träd, fairwaybredd och ruffhöjd.
Greenområdet bedöms med hänsyn
tagen till greenens storlek, inspels-

djrp och storlek,
greenens snabbhet och mjukhet etc.
Dessutom tillkommer även psykologiska svårigheter samt faktorer som
är direkt längdpåverkande, exempelvis vind, rull och dog-leg. Sammantalängd, bunkrars

get ger detta ett underlag för en beSlope-tal.

Damer: Tee
Gul
B1å
Röd
Herrar

CR

Slopetal

77.B \42
73.8 r34
72.7 131

Vit 72.9 136
Gul 77.6 132
Blå 68.8 t27

Röd 67.9 t25

Vad cir då Slope-System?
Grundtanken är att golfbanans svårigheter bedöms för såväl scratchspelaren som bogeyspelaren (hcp -20)
Scratch-spelarens förväntade resultat
benämns Course Rating och motsvarar ungefär vårt nuvarande SSS. Då
banor kan vara relativt sett svårare eller lättare för en bogeyspelare tilldelas banan ett värde som uttryckes av

räkning av Course Rating

han/hon väljer att spela. Begreppet

och

Enligt bifogad tabell tår då exempelvis en dam med 21.4 i exakt hcp som
spelar från röd tee 27 slag. Spelar hon
från blå tee får hon 28 slag. En herre

med 10.2 i hcp får 13 slag från gul tee
men bara B slag från röd.

Som jämforelse redovisas också
några värden från våra grannbanor.

SSS CR Slope

Ryu

Gul 71
Damer Röd 71
Lands- Herrar Gul 71
krona Damer Röd 71
Ängel- Herrar Gul 72
holm Damer Röd 72
Båstad Herrar Gul 77
Gamla Damer Röd 71
Båstad Herrar Gul 74
Nyu Damer Röd 74
Herrar

7I.6

732

72.7 131
69.9 n4

7l.L
7I.6

126
135

72.3 128
68.9 119
69.7 113
73.2 I44
74.4 138

För den som önskar informera sig
mera angående Slope systemet så
finns SGF's broschyr i ett begränsat
antal på kansliet. Ake Bäckström och
Per Frohlund kommer också att efter
bästa förmåga att besvara Edra frågor.

Listor som redovisar erhållna slag i
förhållande till exakt handicap kommer att sättas upp på anslagstavlan
samt vid 1:ans tee'
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RYDEBACK
Tel 042-2229 41

Nu full sortering fritidsmöbler; trä

- plasf - dynor!

Aascindare: RYA GK, Pl 5500, 255 92 Helsingborg

