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lare, som inte har berättats då nr 2var
jubileumsskriften. Därför har den utlovade presentationen av vår nya in-

tendent fått stå över

att vissa valt

stranden

framför golf-
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banan.
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Dock har vi
haft en fantastisk säsong på Rya i år.
Aldrig har väl klubbens aktiviteter va-

Ncista nummer

rit så många.

Upplaga

distribueras vecka 50, 1994
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Omega-slaget, som spelades för
25:e gången i ordningen, föregicks av

ett rekordförsök, 18 hål på minsta
möjliga tid. De ca 30-40 deltagarna

DzuVERN är avsedd för medlemmar i

lyckades putsa det tidigare svenska re-

för kömedlemmar enligt
principen en tidning per hushåll.
Den distribueras via post till medlemmar, annonsörer, sponsorer och

kordet med ca 15 minuter. Ett nytt
försök nästa är och vi närmar oss
världsrekordet, kanske?
Ramlösa Open, vår traditionsrika
72-hälare, spelades återigen på Rya.
Som vinnare fick vi se den unge amatören Erik Carlberg, Gävle, som på ett
proffsigt och kyligt sätt la upp bollen i
birdieläge på 18:e och sista green från
en besvärlig position ute i ruffen mellan 17 och 18.

Rya GK och

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

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

Framtiden för denna fina tävling är
oviss. Undertecknad hoppas dock, att

Golfsverige även i framtiden kan förknippa vår traditionsrika klubb med
en stortävling.
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justerade efter dessa rtya

Jag vill i detta nummer av Drivern
få med allt det om tävlingar, fester
och framgångar för Ryas unga spe-

kommit till
Rya efter en
underbar
sommar. Det
har t.o.m. va-

rit så varmt,

Annonser
Åk. ga.tström 042-22 01 82

handicapare, undertecknad inkluderad, en viss nytta av SLOPE, men snart
är säkert ordningen återställd och

Annu en golfvecka, ännu en succ6.
Vår i det närmaste outtröttliga
tävlingskommitt6 under ledning av
sheriff Lilja lyckades igen. Under den
storslagnajuliveckan spelade vi golf så
det dammade om det torra gräset.
Lyckades vi ej få i oss tillräckligt med
vätska under spelet, så fanns som tur
var Big Hugo's saloon.
Finalen på vårt jubileumsår var vår
jubileumstävling med efterföljande
middag. Ett 150-tal medlemmar och
inbjudna gäster spelade lagtävling
och festade på kvällen på Marina
Plaza under denna fina sensommardug.

För ca wå månader sedan införde vi
SLOPE-systemet. Ett omdiskuterat
och livligt kritiserat system. För närva-

rande har väl en och annan hög-

till

årets sista

nummer, det nummer som för övrigt
blir mitt sista som ansvarig redaktör
för denna tidning och som utkommer

i december.

I detta sista nummer för året kommer även bankommitt6ens långtidsplaner att presenteras lite mer detaljerat.
Härliga hösthälsningar
Anders A Ehblom

GoWeckan
1994
Kan man göra något treuligare under
en sommalvecka än att spela Ryas

i alla fall
jag. Många med mig ger Rlas

Golfuecha? l,{ej, det Qcker

inte

Golfuecka högsta prioritet, då det gtil,
ler att urilia tid för semester.
(Jtan d,uktig personal, sponsorer och
ideellt arbetande medlemmar hade golfuechan aldrig hunnats genomföras på
detta suueräna sätt.
Tack

för

era

fantastiska insatser!

Referat från tävlingarna finns
på olika platser i Drivern

ORDFORAIVDEL{ har ordet!
Så närmar vi oss slutet av golfsäsongen. Ettjubileumsår är till ända
med många noterbara händelser.

Omega-slaget med en sponsoraktivitet där vi en tid höll ett svenskt
rekord i att på kortast möjliga tid slå
en boll runt banan, 13 minuter och 15
sekunder.

Ett Ramlösa Open, som genomfördes på ett sedvanligt mästerligt sätt av

våra funktionärer.

En uppskattad Golfuecka i Västerntema med stiliga cowboys och märkliga indianer.

En väl genomförd jubileumsfest
med vackra tal och beröm för vår
klubb.

De beslutade investeringarna i
byggnader har genomförts med ny ef-

terlängtad maskinhall i en utformning, som väl passar in i naturen och

motsvarar våra estetiska mål. Till- och
ombyggnad avvårt klubbhus blev över
förväntan. Ett svårt projekt, som genom alla inblandades gemensamma

krafter och förmåga att hitta lösningar, har lett fram till, vad vi idag
tycker, är ett vackert och bra furgerande klubbhus. Under ombyggnaden uppdagades många oväntade svårigheter, som krävde ständiga beslut

om

tilläggsinvesteringar. Andå har
Lennart Engberg och kompani klarat
att hålla kostnaderna inom beslutad
budget. Bravo!

En torr sommar ställde till stora
problem för golfklubbarna i landet.
Många av vära gäster har vittnat om
hur vacker och prydlig vär bana år
och hur väl den klarat den torra sommaren. Berömmet gäller också alla
anställda och arrendatorer i klubben
som våra gäster har kommit i kontakt
med. Ett stort tack till er alla, som ser

Infor mq,ti on från kansl;i et
Så

har min första sommar på Rya bör-

jat lida mot sitt slut. Det har varit en
mycket positiv upplevelse på många
sätt. Jag har fått lära mig en hel del
om den golftradition vi har i klubben,
något som våra äldre medlemmar generöst delat med sig av. Vidare harjag
lärt mig hur en golfklubb kan arbeta
på ett miljömedvetet sätt och hur vi

vårnar om det naturary, som vi i dag
förvaltar och spelar vår golf på. Inom
detta område trorjag att Rya GKkommer att vara förebild för golfklubbar i
övriga Sverige.

Ett stort grattis vill jag framföra till
dem, som spelat seriespel i H45, div
2N. De spelar nästa år i div 1. Grattis
också till våra juniorer, som vann
Computerland och våra flickor för segern i Tjejligan.

För våra elitlag på dam- och herrsidan gäller det att blicka framåt. Vi
gör säkert en bättre säsong nästa år.
Jag ser nu fram mot en höst och vinter i Skåne, något som många varnat

mig för. Blåst och regn skall det visst
bli. När jag skriver detta i början på

oktober, är det en underbart vacker
höstdag och jag vet att min gamla
hemmabana i Umeå är stängd för säsongen efter ett snöfall. Kan det bli så
mycket värre än

så?

Jag tror nog att hösten och vintern i
Skåne kan ha sin tjusning. Om allt går
som planerat, kanske jag till och med
hinner spela lite golf på vår fina bana.

Det har varit dåligt med det under

till att vår
klubb upplevs
som något

utöver det
vanliga.

Nu, när vi
går mot mörker och lite
svalare väder,

Alf Rodman
Ordförande

glöm inte
bort, att vi nu har ett klubbhus med
varfna lokaler, där många aktiviteter
kan dras igång.
Ha en skön höst och tänk på att om

ett par månader går vi mot ljusare tider.

AA

Så över till
den mera
praktiska av-

delningen. Vi
vill att ni lämnar in handicapkort och
gröna kort för

Ake Bcickström
Intendent

revision senast
den 31 december. På så sätt är ni garanterade att fä era rrya kort hemskickade till säsongstarten -95. Om ni
byter adress, så måste ni anmäla det

till kansliet. Vid senaste utskicket av
Drivern returnerades ett flertal tidningar på grund
Svinga

sommaren.

av

felaktig adress.

lugnt!
Åk, B,irkrtrö*
Intendent

Lcimna handicapkort och grcina kort
fö, reaision
sena,.tf, den

31 decembm,

DAIUI KO MMITT E IV infor m er ar
Hösten är i antågande och säsongs av-

slutningen ligger redan bakom oss.
Det är dags att se tillbaka på sommarens spel och aktiviteter.
Ja, vilken sommar som gått! När får
vi gå med uppspända paraplyer på
Rya igen för att skydda oss mot solen?

,{rets Nationella Damdagar i juni
lockade 260 damer, som fick möta

i hård blåst och bara 10" under
singelförmiddagen. Det var innan
sommarvärmen kom. Var det kanske
därför Ryadamerna intog så fina plaRya

ceringar?

I A-klassen placerade sig Annika
Friberg pä 2:a plats med 71 slag och
Monica Magnusson på 3:e plats med
samma antal slag. Ywa Muller vann Bklassen och Agneta Lindqvist-Viveka
Degusten vann foursome. Duktiga
spelare!
Stora Damdagen drog fullt hus och
förmiddagens poängbogey spelades
"seriöst" som vanligt. Då Roland, vår
greenkeeper, avlossade startskottet
för eftermiddagens kanonstart till vår
tävling med temat "Fotbolls \M -94",
väcktes tydligen alla regn- och åskgudar till liv efter wå månaders torka.
Efter en kort stunds spel öppnade sig
himlen med ett tropiskt regn och åskväder. Under alla träd och i alla
dungar stod genomblöta damer, som
inte dristade sig ut i det långvariga
åskvädret. Tävlingen fick avbrytas,

men skam den som hänger med mun-

giporna - efter några timmar stod fagra kvinnor i dörren igen, färdiga att

Frig^candia Cilp
14-15 maj
Frigoscandia Cup är en ar, klubbens
populäraste slag-tävlingar. 36 hål
med cut efter 18 hål ser en viss nerr,t
åt tåvlingen.

I år spelades

Frisoscandia Cup i
mitten på -aj,vilket drog betydligt
flera startande än när tävlingen spelades i september forra året. Vi
kunde glädjas åt en bana i absolut
toppskick och ett i det närmaste fel-

fritt väder, bortsett från en kort

vara med om en härlig avslutningsmiddag med utsökt mat, sång och

vanns av

hejaramsor.

och vår egen

Hcir föIjer några prou
Brasilien kom etta

på dessa:

Judith
Areskoug tog
A-kras-

I.J

för vi ska gå på fest.

Vandringsoch cuppriser delades ut i samband
med höstavslutningen i slutet av september. Den kanske mest populära
cupen att nå prisplats i är Indra Crp.

Bra, bra, bra, Brasilia

Heja Sverige, friskt humör
för detta lag vi gör honnör.
\M hade vi kunnat spela om vi gått runt det hela.
Ett nytt lag ni hade funnit
för vi hade r,unnit
Ryssland:

Vi har kämpat, det har runnit
Hoppas det är vi som r,.r-rnnit
Heja Belgien golfa på
fast vi blöta blir ändå
Vatten, vatten, vatten.
Årets verksamhet har, utöver ovanstående tävlingar, innehållit 19 tisdagstävlingar, där rekorddeltagandet
en dag i somras var 39 tävlande. Mer
av den varan damer!

Seriegolfen har flera av oss deltagit
i och fått gratis uppleva golf på andra
banor i Skåne. Slutplacering - nedre
halvan.

I Oldgirlserien intog vi en hedrande 4:e placering. Match har spe-

lats mot Båstad-damerna på Båstad
GK. Hemmaspelarna vann, så låt oss
ta revansch nästa är på Rya!
Triangelträffen, som spelades på

Resultaten blev också överlag bra.

I A-klassen segradeJon Wallmark
(11) på 137 slag före Claes Hindemith (11) och Anders Berg <812),
båda på 138 slag.

I B-klassen noterades tävlingens
stora överraskning, då Eivor Svensson (24) vann på utmärkta 135 slag
fore Mats Pålsson (20), Mölle GK,
på 136 slag och Johan Fredrixon
(20) på 141 slag.

I

C-klassen vann Rickard

skur, som strax före målgången

i C-klas-

76 poäng. Trea blevJohan Ekstrand

serl.

Ryu

Brasilien är bäst
Vi nojer oss med detta

Karterud (34) komfortabelt på 84
poäng före Gerd Sandberg (27) pä

drabbade de sista bollarna

Söderåsen i år,

(34) med 71 poäng.

Kitry Gullstrand

Chansen att vinna lådor med
pannkakor och annat gott lockar
många till matchspel. Årets vinnare
blev Margareta Ström, som nu har wå
inteckningar i bucklan. Priserna delades ut av Els-Britt Söderström, som re-

presenterade maken Baltzar och Indra.

Annies Crp vanns av Judith

Areskoug. Margit Bergengrens vand-

ringspris togs hem av Maret Remmelgas och Ester Lauders vandringspris vanns av undertecknad.
Nya Poängjakten, som startade i år
med silverljusstakar som vandringspris skänkta avJudith Areskoug, vanns
av

LillJönsson.

Vår spännande Ping Eclectic-tävling, som löper under alla säsongens
slagtävlingar, vanns av undertecknad.
En tjusig Ping-putter blev min. Tack
Karin och Michael Friberg!
Kvällen bestod ej enbart av prisutdelning. Efter lite god mat från Hugo

var det tid för en inblick i höstens
mode. Boutique Annchen på Råå
bjöd oss på detta under tiden som vi
njöt av kaffe och många goda tårtor,
som "sänkta damer" hade bakat till
kvällens evenemang. Tack alla
tårttillverkare! Med vårt nya Slope-sys-

tem bör det bli ännu fler tårtor till
till mer?

nästa år. Men har vi mage

Golfsäsongen är slut för i år och vi
inom Damkommitt6n vill önska er
alla en skön vinter.

Sist, ett varmt tack till sponsorer,
banpersonal, restaurang och andra
som hjälpt till så att vi kan se tillbaka
på ett

fint golfår.

På återseende!

Kitry Gulktrand

O LD B

OYS KO MMITT E IV irfor merar

Ambassador Cup spelades söndagen
den 26 juni som kvaltävling för Ryas
medlemmar.
54 spelare, 50 år och äldre ställde

upp'

damer 0-36
1) Maret Remmelgas 39 poäng
2) Solveig Mårtensson 37 poång
27 herrar 0-18
1) Arne Ström
38 poäng
t herrar 19-36
Bertil Persson
34 poäng
18

Med dessa resultat gick klubben vidare till regionfinal på Tegelberga
Golfklubb vid Trelleborg den 13 augustr.

Bertil, som vid denna tidpunkt befann sig i Tyskland, ersattes av 2:an r
klassen, Nils Odemo. Alla spelade väl
över 30 poäng, men det fattades i alla
fall några för att gä vidare till Riksfinalen. Endast 2 lag av 30 vederfors
denna ära.

3 Gerd och Egon Lindvall
Rya GK 32 p
4 Eva Dinesson/ Stig Thulin
Bok/Pp GK 31 p
5 Inga-Lisa o Sture Jageus
Mölle GK 30 p

VET H65 lag I spelar i Diu 2 V
Den 19 maj på Torekov blev Walter
Valefors netto :a pä 71 och Sven Mårtensson netto 3:apä72.

Klass B
1 Anita och Alfred Degler

Valefors 1:a nettopriset.

Rya GK 32 p
2Judith Areskoug /I<1ell Hansson
Rya/LaGK 31 p
3

Astrid och BrorJönsson
Rya GK 27 p

5 Anna-Greta o Knut Holst

spelades söndagen den 21 augusti.

Två spelare hade anmält sig till
H75. De var för tå för att få en egen
KM-tävling. Karl-Evert Wahlström o ch
Tage Ericson ställde då upp i H65 och
Karl-Evert hade så nära som på ett
slag när blivit mästare igen, men han
blev nu Runner up och tvåa efter vår
nye Klubbmästare Walter Valefors,
som segrade med 89 slag.
D50 och D60 saknade anmälningar
och kunde av den anledningen inte

Ljunghusens GK 27 p

Det är glädjande för klubben, art
denna tävling får större uppslutning.
Ryktet sprider sig om vår Tegelugn
och man är mycket nöjd med de originella priserna (repliker av Rya Tegelugn i Rakubränd lera. formgivna av
Anna-Karin Palmgren-Albihn och Karin Muller-Lindberg). Nog kan vi
vaska fram flera mixed-par till nästa

1994 års Riksmcistershap i Flen
I klassen H75 placerade sig Karl-Evert
Wahlström som nr 35 av 54.
D i s trikts mci s t er sh ap e t
för Skåne gick i Svalöv den 23 augusti
I klassen H75 knep Karl-Evert Wahlström en hedrande andraplats.
H65 - här blev Egon Lindvall 21:e
man blan d 22.
H55 Stephan Hindemith blev nr 10:a
bland 22.

genomföras.

Vi hoppas verkligen på bättre uppslutning nästa år.

Rya Tegelugn
2 september,

34 mixedpar hade mött upp från
femton olika skåneklubbar och arrgränsande med Halmstad och Laholm i norr och Ljunghusen och Falsterbo i söder.
Resultat:
Klass A

I

På Perstorp den 6 september var
det dags igen för Lennart Andersson
att lägga beslag på scratchpriset. Vilken förstärkning det blev för laget, att
Lennart passerade 65-årsstrecket!
Laget har nu stora utsikter att vinna
sin serie och nästa år spela i Div 1.
VET H65 lag 2 spelar

i Diu 3 NV

Egon Lindvall blev netto 1:a på Söderåsen den 8 september, Bertil Ohlsson
blev netto 4;a på Vasatorp den 2 juni
och samma placering uppnådde Nils
Odemo på Rya den 9 juni.

Tabellen toppas av Söderåsen, som
flyttar upp till Div 2. Rya är kvar i Div 3
och slog endast Vasatorp.

år, eller?

Kmför H65

spelades fredagen den
greensome pb.

På Rya den 2juni knep LennartAndersson Scratchpriset och Walter

Gisela och Otto Hans6n

Malmö 35 p
2 Brrta och Curt Linander
Rya GK 33 p

Shåneserien OB

A\fET (H75)
I laget har ingått Tage Ericson, Börje
Eklund, Ernst Sjunnesson, Ragnar
Boltenstern och Karl-Evert Wahlström. De långa transporterna har ibland avskräckt från deltagande och på
spelarnas önskemål kräver vi att nästa
år få spela i den Norra Divisionen.

Vi hoppas också på förstärkning
från veteranleden allteftersom dessa
" falla" för åldersstre cke t.
Bland individuella resultat märkas
Börje Eklund 2:apäFlommen och 4:a
på Rya, vid vilket tilltälle Tage Ericson
blev nettoprisvinnare, 72.I Lund blev
Tage också netto 5:a den 1 september.

OB H55 lag 1 spelar i Diu 1
Den 5 maj i Lund blev Olle Svensson
netto 6:a.

I Mölle den 2 juni fick Jan-Erik
Hedbrandh scratchpris på en 74:a.
Den 18 augusti på Rya fick Göran
Mårtensson 1:a nettopris och Stephan
Hindemith 5:e netto. Göran blev 3:a i
Ystad den I september och Stephan
netto 4:a den 8 september.
Chansen är borta att återigen vinna
div 1, men nåra är det.

OB H55 lag 2 spelar i diu 3
Den 5 maj tog Lars Carlsson scratchpriset i Torekov med 85 slag. Leif
Thunberg netto 4:a pä Landskrona

den 2 juni. Alfred Degler blev 7:a
netto den I september i Angelholrn
och dessförinnan den 18 augusti var
han 2:a på Söderåsen.

Rya ligger på andra plats i tabellen
men Söderåsen har en ointaglig ledning och kommer att flytta upp till div
2.

YOB H45 spelar i diu 2
Anders Samuelsson blev netto 4:a pä
Torekov den 5 maj och netto 2:a den
1B augusti på hemmabanan.

I skrivande stund
Hasse Borg

rapporterar

till mig att laget spelade
Fort,s. sid, I

l

bra den 8 september. I avsaknad av resultat vågar jag mig ändå på att gissa
att allt pekar på att stor chans föreligger att laget kan vinna sin grupp. Om

blir fallet, blir det spel i div

så

1 näsra

år.

Vi gjorde alltså rätt att
ha mer än ett lag i H45!

Eller var det kanske i bastun, som
man fick fart på blodomloppet igen
eller räckte eftervärmen att torka utrustningen.

Kanske längtar Ladies

&

Gentlemen efter en ny het och torr
avsrå

från arr

Bra marscherat pojkar!

Ladies €l Gentlemen
Lillan Abramsson har gjort det igen.
Planerat, administrerat och genomfört fredagstävlingarna för Ladies &
Centlemen och det med den äran.

Utflykter har gjorts rill ett fuktigt
och regnigt Bosjökloster. När sedan
en torr, het sommar torkat allt som
var genomblött, var det dags igen för
nästa utflykt och nu till SctArild.John
Pohlman fick väl nys om Lillans planer och öppnade himlens portar över
Sct Arild.

sommar?

Måndagsgubbanta
På Göran Mårtenssons initiativ starta-

des en ny slagtävlingsform, från

Gåvle, för kategorierna IH45-H7b.

Den skulle ersätta den tidigare
torsdagsträningen inför seriespelet
och ligga till grund för lagledarnas
uttagningar, så att den för tillfället
mest spelstarke skulle kunna komma
med i laget oavsett vilket handicap
han hade enligt hcp-kortet.
Starten gick den

1B

april och hittills

har den spelats 18 måndagar. Den
som ställer upp förbinder sig även att

deltaga i en efterföljande samling i
klubbhuset kring kaffe och smörgås.

För att de som spelar sämre och

Några, som betvivlade att tävlingen
skulle bli av, misstog sig emellertid
grovt. De kände inte till den tåga, Lillan är gjord utav. Tävlingen genom-

särskilda bonuspoäng införts, så att
alla skall ha en rimlig chans att vinna

fördes och därmed basta!

någon gång.

Från att ha börjat med en 10-12 spelare har den nu r,rrxit ut till ett 20-tal
deltagare per omgång.

Man har också accepterat principen med laguttagningar efter uppnådda resultat på måndagar:na.

Tävlingen pågår så länge inrresse
finns och återuppstår säkert efter ett
ev. vinteruppehåll.
Som sammanfattning finner jag, att
samtliga äldre golfare i klubben tycks
ha mått bra av värmen i sommar.

Under middagens mest pressande
hetta har vi undvikit spel och hårt
kroppsarbete och undvikit den farliga
W-strålningen och i stället sökt upp
skuggan och vederkvickt oss med
vila., för att sedan kvickna till igen på
morgnar och kvällar och då varit mer
laddade för att ta itu med kroppsarbete eller golfspel.

Vi mår bara väl av det - det vet ni!
Ge er inte! Tänk på Lillan!

lyckas dåligt ej skall tappa sugen, har

OB-kommitten
Folke

Miiller
s.E. o.

Rukkq,-slaget 4-5 juni
Regnet står som spön i backen. Allting är genomsurt. Inte en människor
vågar visa sig utanför dörren, eller ...?

Då har man inte hört talas om
RUKKA och ordet golfare. Dessa båda

dock ett slag lägre i hcp. Som suverän
segrare slutade Johan Möller VTP
med 134 slag. Samme person vann
också bruttotävlingen med 140 slag (2

under par). Vi gratulerar till fint spel.

fenomen övervinner med lätthet vädrets makter.

I

Ekstrand på fina 75 poäng, tått följd
av Otto Flermansson och Richard
Karterud, båda pä Tapoäng.
Söndagen avslutades med en buff6,

superbt skick.

I A-klassen var det våra kära grannar från Vasatorp som visade sin
omutliga sida. Den ende Rya-spelare,
som kunde mäta sig med dessa lågskjutande fantomer, var Fredrik Nilsson. I slutändan visade det sig räcka
till en bra 3:e plats. Fredrik hade 139

slag, vilket var samma som tvåan
Patrik Andersson VTP. Patrik hade

C-klassen var det total Rya-domi-

nans. Segrade gjorde här Johan

Nu var detta dock inte förutsättningarna, när RUKI(A-slaget gick av
stapeln den 4-5 juni på Rya. Rya bjöd
på fint väder och en bana, som, tack
vare banpersonalens fina insats, var i
Detta avspeglades också i resultatlistan. I samtliga klasser bjöds det på
glimrande spel.

I B-klassen var ordningen åter på
sin plats. Vasatorparen David Ros6n
kom trea pä I4f slag, ett slag efter
Tvåan Christian Vallentin och ett slag
efter segrarinnan Lottie Andersson
på 139 slag. Grattis Lottie!

vilken sponsorn bjöd på och till sist,

A

men absolut inte minst, prisutdelningen. Som vanligt hade
Rukka lyckats plocka fram ett fantastiskt prisbord.

Vi tackar än en gång för en fin tävling och hoppas på att få återse Rukka

i tävlingsprogrammet även 1995.
Glada golfhrilsningar
Oscar och Fredrih

Del Monte Bananas Wide
Bananer hela dagen . . .
Årets Golfi'ecka fick en flygande start.

Intresset var stort och många av
golfspelarna hade förlagt sin semester
till denna veckajust för att kunna deltagai så många tävlingar som möjligt.
Redan 24 timlr'ar efter det att anmälningslistorna hade kommit upp, var
nästan alla fulltecknade och många
fick anteckna sig på reservlistor.
Först ut på plan var DEL MONTE
med sin lagtävling RYA !\,IIDE OPEN DEL MONTE BANANAS. Här kände
sig hookare och slicare väl hemma.
Att få se sin boll fara igenom luften till
formen av en banan kändes extra till-

Till takten av sånger
från morgonpigga fåglar på landfredsställande.

borgen och med en lätt bris svepande
in från Oresund släpptes första bollen
ut kl 06.00 med Arne Härner i spetsen
som ansvarig tee-kuleflyttare, vilket
tycks ha skötts alldeles perfekt, då

OP* 9 jul;i

inget gnäll hördes över för långt tillbakadragna röda kulor.

och ta emot ett pris och bli applåderad i vetskap om att man fuskat.

Morgontrötta spelare anlände i ald-

Tävlingen genomfördes utan några
som helst incidenter och vid 20-tiden

rig sinande ström och de som inte
hunnit intaga sin frukost kunde
plocka välmogna Del Monte-bananer
från upphängda bananstockar och
därmed stilla den värsta hungern.
Visste ni förresten, att vi svenskar
konsumerar mest bananer i hela världen, ca 19 kg per capita och år. Detta
bekräftas av att dagens 248 spelare.
Under denna söndag åts 168 kg bananer. Golf och bananer tycks höra väl
ihop. Till glädje för alla spelades tävlingen med fullt handicap och med
hela laget intakt i samma boll. Bakom
kulisserna kunde höras att sådant inbjuder till fuskspel, men till er vill jag
säga,

att de som fuskar, de

fuskar

ändå, vilken spelform man än har.
Det är bara synd om dem själva. Det
kan inte kännas vidare bra att gå fram

förrättades prisutdelning och som
vanligt höll sig de unga spelarna väl
framme. Overraskningar hade utlovats till dem, som var närvarande vid
prisutdelningen och flera extra-priser
utdelades och vid dragningen på

scorekorten vann lug Andreas

Cheander en golfdag på Romeleåsen
med en utmaning att möta Team Del

Monte. Otto Hermansson och Johan
Dahlgren hade turen att vinna en
rundtursflygning och under en halvtimme från luften sågs 5 olika golfbanor och de kunde vinka till sina föräldrar vid onsdagens prisutdelning.

För oss tävlingsledare var denna
dag "En lång dags färd mot natt".
Börje Akesson

Goretex ThoPhy 10 jul;i
Gårtäcks träffi - smaka på orden. Vad
är det?

För den helt oinvigde låter det nog
som en ny chokladpralin i Alladin-asken. Eller för den som trodde sig veta,
men som hade ack så fel. Goretex - där
man på oframkomliga djungelstigar i
gula bilar med lera upp över öronen,
smutsig och svettig, utan sömn på en
vecka, med blodsmak i munnen
Trophy. Nej, nu vetjag. Det är den nya
filmen om IndianaJones - IndianaJones och Jakten på den Gortexianska
trof6n.
Som alla har förstätt, är det ingen
chokladpralin. Inte heller en djungeltävling för gula bilar eller en ny film.
För oss som visste vad det rörde sig
om från första början, behöver vi väl
bara tillägga, 18 hål golf i ett väder
som Goretex själv inte hade uppskattat. (Vem var den där Goretex egentligen?) Dokumentationer från tävlingen är i viss mån i minsta laget,
eftersom en bokmal har ätit upp långa
stycken och ibland hela sidor ur materialet. Vi har ändå, genom kul-14-metoden, lyckats få fram fragment, som
gör, att vi här kan återberätta delar av
vad som hände söndagen den 10 juni.

Vi vill

passa på att varna kraftigt
hookande spelare, att det kan finnas
avsnitt i berättelsen, som kan verka
stötande mot sådana människor.

I berättelsen försöker vi ta er från
hål till håI, på ett lite annorlunda sätt
än vad ni är vana vid. Allt för att ni

Men hur gick det

då?

I A-klassen var det jämnt, mycket
jämnt. 3 spelare kom in på 69 slag.
Som segrare på bättre handicap blev
Mats Kinberg (1) med Johan Berg
(4) från Vasatorp pä andra plats.
Andreas Samuelsson (4) fick nöja sig

skall få en bild om vad som hände den

med tredjeplatsen.

där dagen under Golfueckan.

I B-klassen vann Lena Eksten (23)
på smått fantastiska 62 slag tätt följd
av Kalle Lindberg (23), på inte mindre än 63 slag. Helena Nilsson (13)
fick ihop 67 slag, vilket ledde till 3:e
plats. Poängbogey spelades bara i Cklassen och åven där var det mycket
jämnt. Tät-trion hade alla 38 poäng,
men Marianne Engberg (25) var den
som gick segrande därifrån tätt följd

Från start till mål eller "får man ha
hur många bollar som helst med sig
ut? "

- Hallå, du glömde

handicap-

kortet!. -Jonsson. Titleist 4. Tycka till.
Bra slag. Tack. Dj-a cyklister. Är det fri
dropp för kaninhål? Den är out. Jaså,
det har hon? Den kan vara i vattnet.
Har du hört om de ringde i klockan?
En korv med bröd. 10 kr. 43 il på dig,
Pelle, stämmer det? Vart tog Agneta
vägen? Slå en provisorisk för säkerhets skull. Fore! Bogey på dig Lars?
Nä, inte i bunkern igen. Det kan nog
vara ca 70 m kvar. Kan du hålla mitt
paraply? Birdie, äntligen. 5 och 2 pä
dig. Tackl Kan du läsa min score? . . . 4
5 4, 47, 43,90,18 i hcp, 72 netto.
Ja, det stämmer, Har du skrivit under? Hej då!

av Lisbeth Bergström (28)

och

Kristoffer Johansson ( 29) .

Med dessa rader vill vi passa pä att

tacka sponsorn Goretex för det
mycket fina prisbordet och med
hopp om att

se

dem åven nästa år. Väl

mött då!
Sune lr/yrnberg, Oscar Sundström och
Fred,rik Engberg aid pennan

GoWeckansf,
Ladies Invitation, onsdagens tävling,

efterföldes av festen, dår damerna
bjuder upp.
Hugo's goda sillbord hade knappt
hunnit komma på plats i magsäcken,
förrän musiken spelade upp.
En mycket trevlig kväll där dansen
och gästerna till största delen höll till

utomhus, då den dagen var en

av

7994 och säkert seklets varmaste.
Så kom avslutningsfesten, som i traditionens namn hade ett tema. Denna
gång var inspirationen hämtad från
USA's nybyggar- och guldgrävartid,
då folket drog västeråt. Både rödskinn
och blekansikten syntes på saloonen,
som påpassligt serverade sallad och
revbensspjäll. Naturligwis var det vaninslaget kopojkar och indi-

i'å::*

I tävlingen om bästa kostym var vinnaren mycket lätt utsedd. Klubbens
hövding "Flygande Färgburken" tog
hem första priset, några buteljer med
jästa druvor (en civiliserad variant av
eldvatten). Hövdingens kvinna "Svävande Tapeten" placerade sig på
tredje plats.
Redaktören

ttar fortfarande en

undran över vilken Råå-bonde, som är
några kohudar fattigare och framför
allt, vilka de Rååbor är, som nu fryser
om hur,udet efter att ha mist sina skalper.

Redaktionen vill också passa pä att
framföra många medlemmars tack till
tävlings- och festkommitt6n för en
fantastisk vecka och välplanerade fester.

Vi ser förväntansfullt fram

emot

1995!
Anders A Ekblom

Foto

: Christian

Påls.son

Jubileumsdagert

Lördagen den 20 augusti firades vårt
60-års

jubileum.

Dagen började med en tävling, där
ihopsatta lag tävlade under gemytliga

former mot varandra. Ungefär 150
personer deltog i tävlingen och lika
många i middagen.
Arrangemanget var förlagt till en av
våra sponsorers lokaler, nämligen

Hotel Marina Plaza, där vi efter prisut-

delning och mottagning med tal, åt
en mycket god måltid. Efteråt dansades det i hotellets atrium till tonerna
från Curt Frosts orkester.
Styrelsen hade inbjudit samtliga
hedersmedlemmar och hedersleda-

möter, ordföranden från de övriga
fem klubbarna Mölle, Landskrona,
Söderåsen och Vasatorp samt ordföranden från den nya Helsingborgsklubben Allerum, dessutom ytterligare ett antal personer, som välvilligt
ställt upp för klubben bl.a. under den
nyligen avslutade ombyggnaden.

Christian Pålsson

Vid festen delades de första exemplaren avjubileumsskriften ut, en publikation där jag ännu en gång vill
passa på att tacka Lennart Andersson,
Peter Modie, Jan Sederholm, Nils
Pålsson samt Johan Sederholm för
medhjälp och medverkan.
And,ers A. Ekblom

.

IC,A-slaget 11 juk
Sheriffen i Rya county,Jimmy Flower,

är uppe tidigt i gryningen och kontrollerar att inga out-laws har smugit
sig in i territoriet under natten. Inget
stör den ro och frid som vilar över
landskapet. Solen står redan högt
trots den tidiga timman och de gröna
gräsytorna ser läckert inbjudande ut.
Sheriffen konstaterar nöjt, att territoriet kan bjuda de eviga optimisterna,
som väntas komma inom kort, de
bästa förutsättningarna för en lyckad

till besökarna
målsättningar
och prestatioom
själva
ner matchar varandra, konstaterar
han torrt.
dug. Det är nu upp

I färran hörs ljud av klapprande
hovar, som närmar sig och sheriffen
tar pä sig sin hatt och s{ärna för att ta
emot de första optimisterna. Han vet,
av egen erfarenhet, att dessa eviga optimister är övertygade om, att i dag,

just i dag, skall skicklighet, koncentra-

tionsörmäga, kalla nerver, avspändhet och en liten, liten gnutta tur förenas i en prestation av sällan skådat
slag. Denna optimism överträffas endast av Klondykes guldgrävare, som

aldrig gav upp hoppet om det stora
$'ndet. Men för guldgrävare liksom
för de flesta "price-hunters" är dröm
och verklighet två helt skilda saker.
De flesta tvingas konstatera, att "det
går nog bättre i morgon? Det är
denna inställning, som är grund-

förutsättningen för all

tävlings-

verksamhet - "man ger aldrig upp".
De första optimisterna har redan
letat sig in på sheriffens kontor för att

muta in sitt deltagande i den stora
skat{akten, som kallas "ICA-slaget".
Vapnen har putsats och är i perfekt
trim. Första skottet skall avlossas och
skytten ser i sitt inre, hur kulan seglar
iväg i en lång hög båge över den
gröna mattan. Pang! "Såg ni vart kulan tog vägen?", frägar skytten en
aning för-vånat. "Den ligger i bunkern
mellan 17 och 18, men annars var det
ett bra skott!" , fär han till svar.
Tonen mellan dessa optimister är
av den arten, att bara optimister klarar av den.
För sheriffen och hans deputerade
blir det en lång men angenäm dag.
Inga bankrån eller slagsmål noteras.
Däremot rapporteras ett flertal stölder, då den förargliga kulan stannade
millimetrar från målet. Detta kan

dock lagens väktare ta med ro. Det är
än så länga ingen som lyckats få tag på

Så långt kom dock ingen under
årets tävling. Bra resultat noterades

emellertid i samtliga tre klasser. I A-

ljuven.

När solen sakta sänker sig i havet i
väster, har agnarna sållats från vetet
och sheriffen och hans medhjälpare
redovisar resultatet av dagens övning i
countyt. Bland de professionella
skyttarna utmärkte sig Michaela Friberg, som lyckades skjuta fullt, d.v.s.
71 avlossade skott. Ett resultat sonr

klassen stannade Ulf Olssons sista slag
1,5 m från koppen på 19:e hålet. Närmast Ulf kom Agneta Lindquist, som
placerade sitt sista slag i höger greenbunker på 19:e och Björn Flinck, som
hamnade kort om samma bunker.

väckte stor beundran hos alla. Vissa
andra skyttar gav prov på att deras
handikapp snarare var bollsinnet än
något annat. Flera skyttar sågs också
skamset smyga iväg till övningsfältet

från hål närmast följd avJesper Lindqvist, vars sista slag hamnade 15 m
från hål också på 19:e. Trea med 9 m
från 19:e greenbunker blev Thomas

för att, om möjligt, rehabilitera

sig

nästa dag. Bland skyttar, som ännu

inte nått upp till sin potentiella standard, lyckades BirgittaJohansson bäst
med 90 avlossade skott brutto. Netto-

skottet blev 66. Bland nybörjarna,
sommar en hel del skjutglada och
sprider kulor över stora arealer,lyckades två av Annie Oakleys efterföljare
bäst. Det var Ann Stensman och Kerstin Svensson, som hanterade sina vapen på ett sätt, som skulle fått Wyatt
Earp att bli grön av alund. Båda frck
41 poäng, men Ann dömdes som segrare p.g.a. lägre handikapp.

Skymningen smyger sig tyst och
ljudlöst över landskapet. Från salonen
hörs klirr av glas, som fylls och töms i
rask följd. I sorlet kan man höra
skyttarna förklara hur skotten föll under dagen. "Du skulle sett mitt utslag
på trean . . .", men det är ingen som
orkar lyssna.

Det är med andra ord en ganska
vanlig samling vid 19:e vattenhålet efter en hård och ansträngande dag på
prärien.

Funkab Haggan,
12

juk

Funkabs flaggtävling har nu på allvar
etablerats och fått ett eget namn,
Funkab Flaggan.

När flaggtävlingen för första
gången introducerades för fem år sedan, var startfältet det minsta i Golfveckan. Efterhand har det emellertid
gått upp för Rya-spelarna, att det är
något speciellt med attbära sin egen
flagga med ut på banan. Spelar man
dåligt tvingas man placera flaggan tidigt och har man en bra dag så kan
det bära iväg ända bort till 20:e hålet.

I B-klassen lyckades Sten Wallmark
också nå 19:e green och slutade 6,5 m

Nestenius.

I

C-klassen var Marianne Norrlöw

den enda spelaren, som hade slag
kvar

till

19:e. Marianne slutade 50 m

från 19:e green. Närmast följde AnnChristin Eriksson, vars putt stannade
75 crn från hål på 18:e och Gunilla
Helgesson, som hamnade 5 m från
samma hål. Det stora flertalet spelare
hamnade, som vanligt, pä 77:e oclt
l8:e hålen, där greenkanterna vackert dekorerats med röda, gula och
gröna flaggor.

Resespeciakstunns
I-adies Inaitntion,
13

juk

En eftermiddag med ny partner . .

Onsdagen

i

Golfiteckan

år

.

Rese-

specialisternas dag.

Tävlingen "Ladies Invitation" tillhör en av de absolut populäraste under året. Här har våra damer fått en
chans att inbjuda en herre, ej sin egen
man eller sambo, och därmed under

denna dag slippa höra en massa beska

kommentarer från sin äkta hälft, rl.är
bollen inte går riktigt som han vill.
Tävlingen spelas med kanonstart kl
13.00, eftersom banpersonalen måste

ha en förmiddag till att piffa till banan. Av denna anledning måste tyvärr
deltagarantalet begränsas

till

72 par.

Resespecialisterna har blivit ett begrepp inom vår klubb. Under flera år
har detta företag sponsrat vår tävling
och som tävlingsledare är det så trevligt och spännande att få dela ut priser från det mycket generösa prisbord
som Marianne Sellergren och hennes
medarbetare har dukat upp.

Vi ser alla fram emot
1995.

^ttfä

träffas år

Efter prisutdelningen är det dags
för mat och dryck i restauranten och
dans långt in på småtimmarna.
En härlig dug - gynna Resespecialisterna.
Börje

KCS

Åkutto,

och Bengt Bengtsson

Hackus dnd

Duffers

Vi vill till sist tacka samtliga, deltagare, banpersonal och sponsorn för
en fint genomförd tävling och hoppas
på "sämre" resultat nästa år.
m.a.h Oscar

o

Fredrik

HGP:s Ricoboll 15 juk
För första gången spelades HGP:s
Ricobolls Slagtävling under Golf-

Hjuk

Tvåa kommer de äkta makarna El-

Tävlingen hade samlat 145 deltagare. Detta var mycket bra eftersom
det varma vädret hade varit mycket
påfrestande för deltagarna under
veckan.
Själva tävlingen genomfördes på ett
magnifrkt sätt, inga köer, inga protes-

ter.

Sist men inte minst skall vår duktiga
kanslipersonal också tackas för sitt
i samband med tävling-

lå.".b.te

Omjag återgår till tävlingen och resultaten kan följande nämnas. Frågan

Vi tror att Bengt fick sina fiskar varma
vid hemkomsten. Det är konstigt, att
han inte kunde bidra med någon po-

är om bättre resultat i en tävling har
presterats under någon Golfuecka,
om man "tittar" på genomsnittet. Vad
sags om:

Men som nämndes, är tävlingen
så att bästa resultatet

vinner.

Segrarna blir då Mats Kinberg och
Johan Kristiansson (hcp 3) på 43 poäng. E,laka Tungor tillskriver Mats segern, eftersom han själv hade 42 poäng. Men aila, som kan lite om golf,
inser snabbt, att hans partner måste
ha bidragit med fin draghjälp genom
att åven han spelat bra golf. Vi gratulerar BADA till vinsten. Aven tvåorna
och treorna slutade pä 43 poäng, men
t1värr föIl de på högre hcp.

Cecilia Bengtsson och Lottie Andersson (hcp 16) och Caroline
Boltenstern och Louise Nordengren
(hcp 17).
Den obselvante läsaren lägger här
märke till namnet Bengtsson i prislistan igen. Kan det månde vara en släkting till tidigare nämnda Elsie och
Bengt? Näe!!Jo, men tänk att så är fallet, nämligen ,i rakt nedstigande led,

dottern.

alla

Som sagt var, allavar nöjda, ävenJohansson, som spelade till sig ett par
"håssor" på sista platsen.

Vi vill än en gång tacka HGP:s för
det fina prisbordet och hoppas på
återseende nästa å
Hj ärtliga golfhälsningar

Jan Eriksson
Täulingsledare

Cloettn Scramble
16

juk

Tävlingsformen är som klippt och
skuren för att avsluta Golfveckan, en
lagtävling där alla medlemmarna i laget tillför något.
Denna tävling är väldigt beroende

Resultaten visade också att banan
var i ett mycket bra skick, varför samtlig banpersonal skall ha en stor eloge
för ett väl genomfört arbete.

sie och Bengt Bengtsson på 26 poäng.

äng. Bra kämpat Elsie!

till

pristagare!

veckan.

Den 14:e juli var det så dags för den
tävlingen till vilken många golfare
känner sig speciellt knutna.
Ut och hacka och duffa!! Det märkliga är, hur prislistan utformas efteråt.
De, som har det bästa resultatet, vinner, konstigt nog. Tror ni att dessa
spelare har levt upp till ovanstående
(hackat och duffat) ? Sjuttsingen heller! Så därför vill vi, som moraliska
segrare, utnämna Kerstin Olsson och
Eva Gilltoft på underbara 17 poäng.
Inte dåligt med tanke på att man får
räkna den bästa poängen av två spelare på varje hål. Här kan vi nog tala
om att gå in för uppgiften.

upplagd

green." Ar1 en gång: Grattis

A-klassens Andreas Samuelssons 65 (4

h.p)

samt Henrik Engbergs och Lars
Carlssons 66 (5,9 h.p).
C-klassens Sofia Thelins 42 (35 hcp).

Jag har sparat B-klassen till sist eftersom det bästa resultatet presterades av den f.d. handbollsliraren Per
Ornell. Han hade fantastiska 61 slag
(23). Det var som Per sade efteråt:
"Hur jag än slog hamnade bollen på

av att alla kommer

till

start, eftersom

lagen är lottade med hcp inom ett
slag.

Under lördagen var det endast en
startande som inte kom till start.
Detta innebar att telefonen ringde
hemma hos Göran Hansson kl 07.00.
Han antog genast anbudet att få delta
i tävlingen och 30 minuter senare
stod han på tee. Trots stressen så tidigt på morgonen spelade Göran en
strålande golf och hans lagkamrater
skötte sig också alldeles utmärkt. Lagets resultat blev 61 slag, vilket skulle
visa sig vara vinnarresultatet.

I det vinnande laget deltog, förutom Göran, Ulla Brink, Anders Forsell och Fredrik Engberg. Tvåa blev
Anita Lindberg, Brita Linander, Anita
Löndahl och Mats Björk på 64 slag.
Trea blev Torbjörn Widerberg, Curt
Linander,Johan Dahlgren och Göran
Löndahl.

Ett aarmt tack tillASG
som hjcilpte oss att
transportera tcilt och öarig
utrustning

fö, GoW eckan
Tciukngskommitten

Omega-slaget 25

år 1994
till start utan Green, som hade
stått och talat med Skånes Golfkomst

förbunds ordförande och glömt bort,
att han skulle

till

10:ans tee. Där hade

hans spelpartner Jönsson redan slått
ut och stod sen och väntade på att
Green skulle komma. Det tog fiärr
för lång tid, vilket alltså kostade 2
pliktslag. Tur att hans slarv inte fick
någon avgörande betydelse för utgången. Nu skrevs deras segerresultat
tlll147 slag, vilket är 6 slag sämre än i
{ol, men då var det också vindstilla

och 23 grader varmt. Tvåa blev de
unga \M-kandidaterna Gustavsson/
Erlandsson på 149 och trea Landskrona-paret Lundius/Waldh på 150.
Bästa Rya-par blev Samuelsson/
Lindberg på 158 slag. Detta räckte

till

en 30:e plats.
Söndagen den 1 maj spelades för 25:e
året i rad foursome-tåvlingen Omegaslaget på Rya.

Tävlingen är den traditionella starten för landets elitspelare. Här kan
dom se om vinterns träning skötts på
ratt satt.
Som vanligt hade tävlingen samlat
144 spelare, där inte mindre än 63 st
hade Hcp scratch eller bättre. Snitthandicapen blev 0,6.

Är"tr tävling hade en nyhet, nämligen att alla tidigare vinnare fick vara
med. Därför kunde vi under dagens
spel se sådana spelare som Jonte
Rube, Anders Starkman, Peter Dahlberg och Peter Lindvall. Där var också
spelare från andra sidan sundet med
Europa-tourspelaren Jacob Rasmussen som mest kända namn. Bland an-

Eftermiddagens bästa rond delades
av Jönsson/Green från Kristianstad
med de unga \M-kandidaterna Victor

Gustavsson, Hanninge/Martin Erlandsson, Bokskogen samt Landskrona-paret Lundius/Waldh. Alla

De av klubbens medlemmar som,
trots det kyliga vädret, letat sig ut till
banan, fick se fin golf från morgondagens svenska tourspelare. Hoppas att
fler tar tillfället i akt nästa är, dä tåvlingen spelas för 26:e året.

hade 76 slag.

Carl-Johan Kruuse af Verchou

I Kristianstad-parets 76:a ingick
också 2 pliktslag för försenad an-

Driaernredaktionen

grahiluar!

..'r,rc"n
L,^,,.;.b.^
b"_ .11.rulrc,
_

dra namnkunniga spelare kan nämnas att Johan Tumba spelade ihop
med vår egen Ulf Löwander.

trl

L

Ir

Dagens spel utfördes på en kall och

blåsig bana, där den kraftiga nordanvinden ställde till med en hel del bekymmer för spelarna. Bäst under för-

utoo*..,.

::,

,fr,,

middagens rond gick det för

Borås-paret Björelind/Holmberg,

som kom in med en 70 rond, medan
olårsvinnarna från Kristianstad Jönsson/Green hade 71. Bästa Rya-par var

fi

Andreas Samuelsson{ohan Lindberg på 78 följda av vår pro Peter Les-

ter/Mats Kindberg.

Lycka

till!

.{ai}i4ir

""o'oon,*,r,.,

RAIUILO SA OPEIV
Rya Golfklubb var arrangör för Ramlösa Open 26-29 maj 1994. Deltagare
frän 14 nationer kom till start. Enligt
T.D. Claes Grönberg, ett av de bästa
startfälten i Challenge Tour i Sverige.
Golfbanan var i allra bästa skick tack

vare hårt arbetande banpersonal,

men vädret var t1värr blåsigt och kallt.

Tävlingens segrare blev amatören

Erik Carlberg, Gävle GK.
Vem är han? Jo,20 år gammal,

av-

slutat gymnasiet i Gävle 1993, ekonomisk linje. Han var inte ens landslagsspelare vid denna tidpunkt, men
spelar nu i höst VM för amatörer i Paris.

Erik startade på första hålet med
dubbelbogey, ändå låg han 2:a efter
första dagens spel. (67 slag)

Därefter 73 resp. 69 slag, rond 2
och 3. Han startade 4:e ronden med
birdie, birdie och hade tätkörning
hela ronden. Efter 16 hål låg Erik och
Mats Hallberg lika. Det luktade sudden death. Erik slog emellertid först
ett suveränt ruffslag på 18:e och sedan

- i b acksp egeln

sänkte han en 7-meters putt

för bir-

die.

Striden var över. Han fick 68 slag på
sista ronden och gjorde dessutom
flest birdies totalt under tävlingen, 18
st. Som kuriosa gjordes, av de tävlande under dagarna, 21 eagles och
959 birdies. Svåraste hålet - 77:e med
snitt 4,55 slag, lättaste hålet - B:e med
snitt 4,75 slag.
Prispengarrra 52.479 kr tillföll 2:an
Mats Hallberg. Segraren däremot
fick, som amatör, ett presentkort i
shopen på 3.600 kr.

I tävlingen ingick även

Svenskt
Slagspelsmästerskap och som segrare
mottog Erik R.F:s medalj utdelad av

Golfförbundets ordförande Ulf Laurin. Dessutom fick han en inbjudan
till Gefle Saragan Open i Atlanta,
USA - prissumma 13 miloner kronor.
Erik blir proffs efter

Till

\M.

G.S. Open ar 42 olika slagspels-

mästare inbjudna, t.ex. Greg Norrman, Nick Faldo ochJesper Parnevik.

Nu till den del av tävlingen som
kändes viktig för mig - organisationen
runt tävlingen. Där fanns en

funktionärsstab som ställde upp med
stor entusiasm, ibland under minst
sagt svåra förhållanden och med en

underbar mjukhet och följsamhet
både mot tävlande och omgivning.
Det skapade en trivsel som uppskattades av alla. Hjärtligt tack för er helt

perfekta insats. Hugo med personal
stod för en lekamliga spisen. Mycket
gott!

När det gällde planering och förberedelser av tävlingen tackarjag Tomas

Bjurland och Margareta

Persson,
Ramlösa, för stor generositet och hel-

hjärtat stöd och inte att förglömma
Arne Olehovs ekonomiska insatser.
Göran Mårte'nsson
Huuudansu arig för Ramlösa Open
(ny medlem i Rya -93,
f.d. Griule Golftlubb)

Winter golfers!
Rukka RVP Regnstdll

Nu 500:- rabatt
Ping metall woods
+ Big Bertha in stock

Stövlar
Rukka vind
Handske per par
Gummiskor

Ryalogo
Manchesterbyxa
Mössa m.

495:745:169:450:125:595:-

November och december har shopen öppet lör-sön 70,00 - 75.00
fram t.o.m sön 18 december

Computqland Junior Tbur

Bäst individuellt var på förmiddagen Viktor Spinola (h.p B). Mölle på
64 slag netto, tätt följd av Fredrik Nilsson (hcp 5) med 65 slag. Efter eftermiddagens runda vann Fredrik Nilsson på totalt 138 slag och lägre hcp
över Viktor Spinola på samma resultat.
I lagtävlingen lyckades också Rya
vinna med totalt 427 slag efter bl.a. en
fin 69-runda av Caroline.
Totalt var tävlingen en enorm framgång för Rya, då man vann

. L.g totalt
. Individuellt

.
.
.
Caroline Boltenstern, Henrih Bengtsson, Fredrik lr{ilsson (sittande), Andreas Cheander.

.
CjT spelas som lagtävling mellan 7
klubbar (MöIle, Barsebäck, Halmstad,

Landskrona, Angelholm och S:t
Arild) i lika många omgångar.
Finalen spelades i år på Rya GK i
strålande väder och med en för Rva
ovanlig ostlig vind.
Ryas lag, bestående av Fredrik Nils-

son, Caroline Boltenstern, Andreas
Cheander och Henrik Bengtsson,

hade en lätt uppgift, då laget redan
efter 4 omgångar \.Lrnnit den totala
lagtävlingen.

Individuellt Scratch
(Fredrik Nilsson)
Individuellt Totalt
(Fredrik Nilsson)
Individuellt Totalt 2:a
( Caroline Boltenstern
)
Individuellt Totalt 3:a
(Andreas Cheander)
Första pris var en dator skänkt av

Computerland, vilken tillfaller klub-

Spänningen 1åg i finalomgångens

resultat och den individuella

deltävling
(Fredrik Nilsson)

täv-

lingen över samtliga omgångar.

Efter förmiddagens 18 hål ledde
Mölle pä 207 slag tätt följd av Rya på
209 slag.

bens juniorverksamhe t.

Ovriga Rya-spelare, som deltagit
under tävlingens gång och bidragit
med poäng, har varit Andreas Samuelsson, Christian Valentin och David
Wahlgren.
Coach och lagledare, med en mycket kitt
uppg2f| har uarit Olle l{ilsson.

Rekordfcirsök
Dagen innan Omega-slaget hade ett
rekordförsök på att spela 18 hål på
minsta möjliga tid utlovats. Vi var nog
många som undrade lite över hur det
skulle gå till och fungera. Det svenska

rekordet på ca 28 minuter verkade
svårslaget och man hade aldrig övat.
Publiken var relativt stor, när John
Grant slog ut första bollen på tee nr 5.
Man valde att börja här med tanke på
backen upp efter hål nr 4. Jag stod
själv strax till höger om tee och såg
bollen fara iväg mot femmans fairway.
Knappt hade jag hunnit vända mig
om,

så

var spelet på sjuans green.

Efter hand som spelet gick vidare
över banan, så såg man allt fler spelare med en blålila färg i ansiktet. Fär-

gen kom inte från

några

vätskekontroller med blåbärssoppa
utan hade med spelarnas fysiska kondition att göra eller rättare sagt avsaknaden av densanrrna.

Rya är en fysiskt krävande bana, om

man skall springa mellan inspelet på
tian till andraslaget på femton . . . på
några få minuter.
Efter knappa 14 minuter kunde så
ordföranden Alf Rodman, sponsorn

OMEGA med Lars Carlsson i spetsen
och tävlingsledningen rulla den lilla
vita kulan i hålet på fyrans green.
Det nya svenska rekordet lyder nu på
13 minuter och 40 sekunder.
Anders A Ehblom

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Rya Golftlubb kallas hcirmed till årsmöte
torsdagen den 24 nouembq 1994 kl. 19.00

på Sundsgårdens Folkhögskola.
Vcilkomna!
Styrelsen

Friredragningskstn
1.

2.

Mötets öppnande samt fråga om mötet har
behörigen utlysts.

B.

Val av ordförande och sekreterare för

9

motet.
q

.).

Val

av

justeringsmän tillika rösträknare att

Fastställande av röstlängd för mötet.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Diskussion om klubbverksamheten.
6.1 Den gångna säsongen

Fastställande av maximiantal för klubbens
aktiva spelare,

10 Fastställande av

j ämte ordföranden justera protokollet.
4.

Information om pågående och planerade
byggprojekt.

budget samt medlems- och

andra avgifter för 1995.
11.

Behandling av övriga frågor som upptages av
styrelsen eller som av medlem skriftligen
anmälts till styrelsen senast den 17 november
7994, dock ej frågor av ekonomisk natur.

I2 Stadgeändring

6.2 Kommande säsong
Allmän arbetsplan för kommande
verksamhetsår.

KM-teckm och andra priser från årets scismrg kommer att utd.elas i sambanil meil årsmötcts iippnrnilc.

