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ORD FORAIVD EIV har ordet !
Ett stort tack till alla

anställda,

förtroendevalda och frivilliga som under 1994 sett till att vår klubbverksamhet har fungerat så bra.

Maskinhall och klubbhus är i det
närmaste helt färdigställda. Endast
några mindre arbeten ska göras under våren. Nu återstår det att "betala
räkningen". När vi arbetade med
investeringskalkylen fanns farhågor
om att vi skulle behöva lösa lånen
med en revershöjning om 5.000:- per
medlem under 1996. Nu vet vi, att vi
klarar oss med 3.000:- per medlem
och frågan är om vi nu ska införa revers eller inte. Till årsmötet i mars ska
alternativen redovisas, så vi ser vad
medlemsrevers eller banklån innebär
för klubbens ekonomi.

Inför 1995 önskar jag alla ett fint
och givande golfår. Förutom att vi ska
roa oss på banan och i klubbhuset, är

säsongen också en förberedelse för
1996 års Europatour för damer. I år
avslutades den äldsta svenska tourtåvlingen för herrar, Ramlösa Open.

Intresset för tävlingen har minskat i
takt med att stjärnspelarna av olika
anledningar stannat ute i världen och
inte återvänt hem.
Ramlösa AB

vill i stället

satsa på en

Europatourtävling för damer, där vi
garanterat fär hem våra mest kända
svenska damer

och även de

bästa

spelarna från Europa och Amerika.
Intresset verkar stort bland medlemmar och sponsorer. Alla är mycket
positiva, men styrelsen har ett krav; att

intäkterna ska vara kontrakterade
innan vi slutanmäler tävlingen.
Nu har vi ett halvår på oss att skriva
sponsoravtal och dra igång organisationen för tävlingen. Vi måste inför

råde. Ett arbete som vi
ändå har planerat gora
inom den
narmaste
framtiden och
som nu kan

Alf Rodman
Ordförande

bli utfört något tidigare.

i

Med två Europatävlingar

Sverige

får vi också rätten till att i vårt land år
2000 arrangera den prestigefyllda tävlingen Solheim Cup mellan Amerikas

och Europas bästa damer. Kanske
kommer halva Europalaget att bestå
av svenska spelare.

Den som lever får se, så var rädd om

Dig och ett riktigt gott nytt 1995.

tävlingen förbättra vårt övningsom-

Irformcrtion från kansl;iet

Min första säsong på Rya är till ända.
För min egen del har det varit en fantastisk upplevelse och jag ser redan
fram mot nästa. Jag hann ju inte vara
med om säsongstarten 1994. Det skall

bli spännande
med om den
^ttfävara
1995. Just nu är planeringen i full
gång och jag kan lova, att vi kommer
att fä en mycket spännande säsong
1995.

Handicapkorten
Handicapkort och Gröna kort skall

till kansliet för årskontroll
snarast. OBS/ Korten skall inlämnas
äuen om Du inte har förr)ndrat ditt hcp.

inlämnas

Hemmahlubb
Endast Din hemmaklubb kan utfärda
hcp-kort för Dig. Ar Du medlem i mer
än en golfklubb måste Du bestämma

vilken som år Din hemmaklubb.
Anmril detta snarast till kansliet.

Adresscindring
Anmäl adressändring till kansliet så
fort som möjligt då Du byter adress.
Vi får fortfarande tillbaka ett antal
försändelser vid utskick till våra medlemmar. Du går miste om uiktig information om ui inte har rätt adress.

Byte au medlemskategori

Om Du inför nästa säsong funderar
pä att byta medlemskategori ber vi
Dig att anmäla detta till kansliet så
fort som möjligt. Du får då rätt augrft,
nrir ui gör uår medlemsfahturering.

Kansliets
rippettider
Under
perioden
november

-

mars har

kansliet öppet
tisdagar,

Åh" Barhtt
Intendent

ö*

onsdagar och
torsdagar

mellan 10.00 - 12.00. Om Du har nagot brådskande ärende under denna
period, kan Du nå mig på tel. 042-1,4
76 48 eller i bilen pä010-225 75 25.

Till

sist, ha ett Gott Nytt

År önskar

Åkq Irgotilt

och Fred,rik

Skriu in i
almanackan

Du spelarför
1 00 : -/ge*fut - aardagar
på Mölle, Vasatorp,
Landskrona och Söduås en

,4rsmtite

under 1995

Rcdaktionm presmtmar - Intendent Ake Beickstrtun (hcp 13)
,\ke och hans hustru Gudrun (hcp
20) flyttade till Skåne kanonsomrnaren 7994, då Åke började som intendent hos oss på Rya. Gudrun fick
arbete på Helsingborgs lasarett som
röntgensköterska och familjen har
snabbt kommit in i livet på den skånska myllan. Familjen i övrigt består av
äldsta sonenJonas (hcp 20), som bor
kvar i Umeå och pluggar på universitet samt sonenJoachim (hcp 1), som
läser på golfgymnasiet

i Perstorp och

nyligen blev uttagen för landslagsuppdrag. Joachim kommer för övrigt
att"ingå i vårt elitlag fr.o.m. 1995.
Ake beskriver sig själv som en typisk
fyrtiotalist, som började spela golf på
åttio-talet i den förra hemstaden
Umeå. Denne skäggprydde l3-handicapare har varit engagerad i såvälju-

nior-, elit- och bankommitt6 som
tävlings- och utbildningskommitt6.
Dessutom fanns ett engagemang i

Norr- och Västerbottens distriktsförbund med utbildningsansvar för datafrågor och delansvarighet för juniorverksamheten.

I ca 15 år arbetade hr Bäckström
som forskare och universitetslärare
på Umeå universitet. Huvudämnena
var strålfysik, strålbiologi samt strålhygien. Forskningen ägnades i hur,udsak ät att studera hur röntgenstrålar förändras i människokroppen
innan de ger upphovet till röntgenbilder.

Härifrån kom Åke till golfens värld.
genom en anställning som intendent

vid Umeå GK. Det tidigare engagemanget i klubben gjorde att omställningen inte blev så stor när Åke gick
från radioaktiva strålar till golfaktiva
stollar. Åke arbetade som intendent
påUmeå GK i drygtfyra är.

Ake och hans familj trivs bra i
Skåne och tycker att den första

E LIT KO MMITT E IV
Ek*atsningpå Ryo
Årets säsong för våra elitlag har efter
avslutade tävlingar analyserats ingående. Vi kan konstatera att dameliten

hävdat sig väl i div. 1 trots en låg
medelålder på spelarna. Med mera
rutin kan det bli en mycket intressant
säsong 1995. Herrarnas spel har varit
mycket upp och ner och på slutet av
säsongen blev det mest ner vilket resulterade i en degradering och spel i
div.

2.

Vän av ordning konstaterar, att
detta är väl inget bra resultat, om man
satsar framåt. N.j, framgångarna
kommer inte så snabbt tryärr. Dock
har vi de senaste tre åren försökt att

hitta en struktur för hur eliten skall
fungera.

Herrlagets respass ur div 1 var inte
direkt oväntat, eftersom vi dom senaste åren legat och dansat kring
strecket. Vi har tappat spelare varje år

och vi har ett generationsgap bland
våra spelare som gjort det svårt att
fylla på med nya färdiga elitspelare. Vi
har tidigare varit bortskämda med att
duktiga spelare hela tiden kommit
fram och fyllt på lagen. När vi sedan
börjar få ont om elitspelare så har det
inte funnits beredskap och satsning

songen på Rya varit en fantastisk upplevelse. Golf i de södra delarna av lan-

det, klubben m.m. skiljer sig en del
mot vad. Åke varit van vid och han har
redan lärt sig mycket.
Om tiden räcker till, hoppur Åk"
kunna ägna sig åt att läsa böcker och
att måla i olja. Som alla vi andra, har
han noterat, vilket vacker stad Helsingborg är och nog finns här r,yer att
måla

av.

Ni, som inte har tråffat Åk. änn.r,
stanna till och tala några ord med honom nästa gång ni är på Rya. Man blir
alltid glad! Jag, som har haft förmånen att arbeta en hel del med honom
under hans första halvår på Rya, kan
intyga, att vi har en mycket kvalificerad kraft i klubben.
Jag vill också passa pä attönska Åke
och hans familj fortsatt lycka till!
Välkomna till Rya!
Anders A Ehblom

sä-

irfor merqr

från junior till elit. Det är därför vi befinner oss i det läge vi har idag.

Vi har i både styrelse och inom eliten i samråd. med Åke Bäckström,
som har stor erfarenhet av elitsatsningar från sin tid i Umeå, börjat
utarbeta nya riktlinjer för framtiden.
Vår juniorverksamhet har börjat tå
luft under vingarna och framtiden på

juniorsidan är mycket positiv. Detta
är också den första förutsättningen
för ett bra elitlag. Till detta har vi fått
förstärkning på herrsidan genom
Joachim Bäckström (välkommen till
Ryu ). Vi arbetar också med vissa förstärkningar på damsidan under de
närmaste åren.

Elitlagens satsning med kvalitetsträning under vintersäsongen kommer att ge mycket positiva effekter på
spelarna. Sammanhållningen i lagen
förstärks också genom att vi umgås
varje vecka, tränar och har roligt
ihopa.

Klubben kommer också från och
med nästa säsong, att skriva kontrakt
med alla elitspelare. Kontrakten innebär i korthet, att klubben ställer krav
på spelarna vad gäller uppträdande,
antal tävlingar som skall spelas, ersättning till spelare samt att spelarna stäl-

ler upp för
klubben i
diverse sam-

manhang.
Jag tycker
personligen
att stam-

Björn F'linck

ningen bland
våra spelare är mycket positiv.Jag tror
att inom wå år har Rya åter igen minst
ett lag uppe i elitserien. En av förut-

sättningarna för detta var att vårt
budgetäskande för 1995 blev antaget
på årsmötet i november. Vi tackar årsmötet för att ni tror på oss och kommer att göra allt för att infria allas förvantnrngar.
vill jag då till slut som avgående
ordförande för eliten tacka alla medhjälpare i kommitt6n och framför allt
Så

Carl-Johan Kruuse för allt arbete som

ni lagt ner på klubbens elitverksamhet. Samtidigt vill jag passa på att
önska Anders Samuelsson lycka till
med ett mycket trevligt uppdrag som

elitkommitteordförande och coach
för herrlaget, alla hans medarbetare i
elitkommitten och Agneta Lindquist
som ny coach för dameliten.
Golfhälsningar
Björn Fhnck

EKOIVOWSVARIG
irformerar
Budget

i balans

I vårt ekonomiska tänkande och budgetplanering är leds{ärnan att "golf-

rörelsen" skall gå ihop d.v.s den
gamla regeln att greenfee och medlemsavgifter tillsammans skall täcka
driftskostnaderna. Dessutom bör investeringarna inte överstiga avskrivningarna åven om man kan sträcka ut
översikten här till ett par är. Alltså intäkterna till driftskostnaderna och av-

skrivningarrla till investeringar och
förnyelse så är vi i balans.

I 1995 års budget, som finns tillgänglig och kan avhämtas på kansliet
av intresserade, har inga drastiska förändringar skett i förhållande till de
senaste årens kostnader. Inne på
kansliet planerar vi en förstärkning på
personalsidan för att till viss del lösgöra Ake Bäckström, dels för ett mer
aktivt arbete tillsammans med kommitt6erna och dels för att få mer tid
över för utåtriktat sponsorsarbete. En
offensiv satsning, som vi hoppas skall

se ekonomisk utdelning i framtiden.

Detta tillsammans med normal kostnadshöjning har gjort att styrelsen föreslagit en höjning av medlemsavgiften inför 1995 med 100 kr vilket också

skulle vi ge-

godkändes av höstmötet. På så sätt bibehålles den eftersträvade balansen.

bygglånet och
Gumtar Ahlström
räntekostnaderna sjunker
och vi kommer i en situation där klub-

Ombyggnaden av klubbhus och ny

maskinhall närmar sig sin slutavräkning och totalkostnaderna kommer att sluta på drygt 5 milj. kr. vilket
vi finansierat bl a med ett lån pä 3,5
milj. kr. Totalt får vi för detta räntekostnader på ung. 500 tkr under det
kommande året. Om ingen åtgärd
vidtages under den närmaste framtiden kommer vi endast att kunna betala räntekostnaderna utan några
amorteringar. Alla lån bör ju förr eller senare amorteras. I ett sådant läge
finns egentligen endast 3 alternativ:
kraftig höj ning av medlemsavgifterna,
förnyad kapitalinsats eller ökning av
medlemsantalet. Av dessa alternativ
skulle jag själv vilja föreslå en kapitalinsats med ung. 3000 kronor per medlem, vi förutspådde 4 - 5000 kr då
byggnationen startades. På så sätt

nast kunna

amortera ner
en hel del av

ben själv kan fortsätta amorteringarfta. Utan en sådan knuff blir det
mest att knega ihop till stora ränteinbetalningar. Vi skall dock inom styrelsen företa en grundlig översyn av
kapitalbehovet under vintermånaderna för att kunna redovisa en ordentlig långtidsplan i samband med årsmötet i mars månad.
Nu har vi inom Rya allt vi kan önska
fin bana, nyrenoverat klubbhus, en ny maskinhall, en ny intenoss, en

dent och en ny krögare. Dessutom
har vi en ekonomi under kontroll där
vi själva bestämmer de ekonomiska al-

ternativen för framtiden. Alltså Ett
Gott Nytt År då vi skall trivas tillsammans på vårt kära Rya.

Htilsningar Gunnar

TAVLIIVGSKOMMITTEIV

irformerar
Verks amh etsb er citt el s e

Tciul;ingshommindn I 994

Kommitt6n har under året haft följande sammansättning:
Bengt Bengtsson
Tord Bergsten
Fredrik Engberg

Kommitten har haft 5 protokollförda
sammanträden samt ett antal träffar
för planering av Omegaslaget och
Golfveckan.
De planerade tävlingarna har genomförts enligt programmet med det un-

dantaget att

Sweferry/Ombord-

Lars Engert

ser"vice-tävlingen

fick inställas

Jan Eriksson

värme. Tävlingen spelades 14
senare, vilket innebar att 3 järn och 1
putter flyttades fram till i mitten av

UlfJerlebo

IngvarJönsson
Carl-Johan Kruuse

p.g.a.
dagar

oktober.

Jan Lilja
Lars Lundberg
Folke Muller

Omegaslaget firade sitt 25-årsjubileum med att sätta svenskt rekord

Göran Mårtensson

ling med tidigare vinnare. Hu','ud-

Tommy Noren

tåvlingen spelades som vanligt den 1
maj med ett mycket bra startfält.
I år r,ar det åter Ryas tur att arrangera
Ramlösa Open, vilken fungerade
mycket bra tack vare Göran
Mårtenssons och alla ideellas insatser.

Sune Nymberg
Kjell Nyström

Jan Pålsson
Oskar Sundström
Börje Åk.sotr ochJohn Örnberg

i golfstafett samt spela en Pro-Am täv-

Som vanligt
var Ryaveckan
en fullträff
med inte mindre än 1200
starter. Årets

Jan Lilja

tävlingar spelades i ett fantastiskt fint
sommarväder och alla ser nog redan
fram emot att fä spela 1995 års Ryavecka.

Jan Lilja
Ordf. T riu lingskommitt ön

I årfå, ui nöja oss med...
Av allt att döma blir Helsingborg utan
individuell stortävling 1995. Varje år
sedan 1962 har först Martini Cup och
på senare år Ramlösa Open avgjorts
på vår bana. Det är bara vid två tillfällen under alla dessa år som Vasatorp

fått stå som värd för den mest klassiska 72-hälståvlingen i Sverige.
I år får vi nöja oss med Omegaslaget, en tävling som kunnat behålla

greppet om spelarna en lång följd av
år. Denna foursometävling startade
redan 1963, först som "Malvia-priset",
sedan som Caddiemasters Crp,innan
Lasse Carlsson gick in och sponsrade
Omegaslaget, som i år kunde fira 25-

årsjubileum.

Visst är golfen som få idrotter behäftad med traditioner, men att hålla
en tävling av Ramlösa Opens nuvarande utformning vid liv av traditionella skäI, anser jag vara förkastligt.
När nu denna tävling går i graven, så
kanske den kommer att ersättas av något mycket intressantare och större,
för Ramlösa har ställt en större prispott till förfogande om att arrangera

en Europa Tour-tävling för

damer

1996.

Det gäller bara att få en del pussel-

bitar att falla på plats. Att

vi

arrangörsmässigt klarar av en sådan
tävling, är jag helt övertygad om. Det

gäller bara att hitta en rätt tidpunkt,
så vi kan få hit några av våra världss{ärnor från USA, helst alla.
Vi kan knappt i vårt land föreställa
oss hur stora Lotta Neumann och Helen Alfredsson är pä andra sidan Atlanten.
Jag hade förmånen och nöjet att be-

vista den prestigefyllda matchen mel-

lan Europa och USA, Solheim Cup, i
mitten av oktober. Här talades det väldigt mycket om den svenska damgolf-

Föreningsbankens Cups

ens enorma framgångar.

Hoppas nu
Joakim kan

USA:s legendariska

lagkapten

JoAnne Carner uttryckte: "Det är en
gäta, att det lilla landet uppe vid
Nordpolen med bara sina åtta miljoner invånare kan stoltsera med fyra av

Europas tio bästa kvinnliga golfspelare" och tillade: "Svenskorna har tillfört damgolfen väldigt mycket och är
oerhört populära här i USA. Till nästa
år kommer sex av era landsmaninnor
att spela på vår tollr".
USA har idag över 25 miljoner registrerade golfspelare. Då räknas bara
de som år 72 år och äldre . .
Så, låt oss hoppas och tro, att allt skall
gå i lås med detta stora Ramlösa-Rya.

riksfinal.

medverka till
att rycka upp

även

Lennart Andersson

senior-

verksamheten i klubben, som tycks
vara något avsomnad. Här behövs
verkligen krafttag. Men juniorledaren
Olle Dahlgren ser ljust på framtiden.
- Vi har aldrig haft större ungdomsaktivitet i klubben än vad vi har i dag.
Det låter lovande.
Lovande kan man väl knappast kalla

vära oldboys. Men aktiviteten kan
man inte klaga på i vår klubb liksom i
hela det skånska distriktet. Inte mindre än 182 sexmannalag kommer att

arrangemang. För en stortävling på
vår bana hör liksom till. Sedan får
poängbogeyspelarna säga vad de
vill ...
Så till något helt annat.Jag har med

spela i det skånska seriesystemet 1995.
Rya kan då stoltsera med lag i högsta

glädje kunnat konstatera att våra Ryaungdomar gör sig allt mer gällande,
särskilt då på flicksidan. Ar det månne
Lotta, Helen m.fl. som inspirerat?

det spelas slagtävling open. (Ingen

divisionen

i samtliga

fyra åldersgrup-

per.
En härlig tävling för oss gubbar, där

poängbogey här inte) . Ypperligt är att
dessa omgångar spelas utan
handicap, där de bästa spelarna pre-

Michaela Friberg är redan med i
landslagstruppen för yngre juniorer,

mieras och inte den som

men på dörren klappar också Fredrika Schlasberg, Hel6n Nilsson,
Louise Nordegren, Caroline
Boltenstern m.fl.
Pojksidan är kanske lite tunnare,
men nu får vi en jätteförstärkning i
Joakim Bäckström, som redan tillhör
pojk-landslagstruppen och liksom
Michaela går på golfgymnasiet i Perstorp. En fin prestation svarade Fredrik Nilsson för senom att bli femma i

man. Men förr,'isso icke. När det är

för dagen
har förmånligast handicap, trodde
dags för den individuella

hang, tycker
Lennart Andersson

o

Ar!

Ett Gott

pris-

utdelningen i denna "scratchtävling"
delas det ut en hel del handicappriser
men bara ett scratchpris?
Handicaptävlingar finns detju uppsjö på, så man hade hoppats få slippa
handicapräknandet i dessa samman-

Hugo, Anki, Oscar, Anna och Erik samt Ingegerd och Marie
vill tacka alla som gästat vår restaurang och kiosk under förra året."Vi är glada ät att ni uppskattar
våra qjänster och vår service. Vi har i alla fall trivts väldigt bra med er. Ar 1995 kommer vi att satsa vidare,
utveckla meny och koncept så att restaurangen precis som golfbanan och golfklubben
skall tillhöra en av landets trevligaste och bästa.

^b,tt

Efter att ha jobbat och haft öppet 235 dagar i sträck har vi nu stängt för semester och vila.
Vi planerar att öppna igen i början av mars, lite beroende på om vintern är kvar då?!

Hjärtligt välkomna då är ni alla och ta gärna med er affärsbekanta, vänner och släkt.
Krogen är ju så mycket trevligare med "Stimmung".
Hugo Berg

BAIV KO MMITT E IV irfor m ercrr
Vi är inne i den mest känsliga delen av

vintern. Växlande väder med stora
temperaturskillnader innebär stora
påfrestningar för greengräset. Speci-

ellt känsliga år greener

med

dräneringsproblem (i stort sett 17 st).
Det är Iätt att sprida svampsjukdomar
och det kan resultera i stora skador,

som kan äventyra kvaliteten

på

greenerna långt in på säsongen.

Att låta greenerna vila en stund är
ett bra sätt att ge gräset en naturlig
chans att återhämta sig. Rötterna söker sig neråt och utnyt{ar näringen,
som finns i markprofilen. Mängden
rotmassa är ett mått på hur mycket på-

frestningar gräset tåI.

Vi kommer att ha ordinarie
greener öppna fram till mitten av januari, om vädret tillåter. Under hela
februari kommer greenerna att vara
stängda. Därefter öppnar vi så fort
vädret tillåter.

Regler
Vid frost bedrivs allt spel
på provisoriska greener,
som har

Green B, som har ett välutvecklat
rotsystem, är fri från "snömögel" och

har ett väl fungerande

dränerings-

system, klarar vinterns påfrestningar
bra. Därför kommer vi att hålla den
öppen under frostfria dagar, när övriga greener är stängda. Vinterspelet
kommer att bedrivas efter samma regler som förra året, då detta visade sig
fungera utmärkt.

orange

ole Andersson

(Låt alltid den
orange flaggan stå upp.)
Tees kommer i hur,.udsak att vara mat-

tor. Vänsterspelare får lov att slå ut
från gräs om mattan ej går att pegga i.
Undvik att använda vagnar.
Om det förekommer spel på frostiga
greener, stänger vi omedelbart.
Treu li g

uintergolf önskar

B

ankommittön

och Banpersonalen

Tusen blommor

på Ryo.
I samband med ombyggnaden av
klubbhuset har åven kringområdet
varit föremål för upprustning. Redan
i somras lades nya plattor vid huset
och i höst togs två dåliga almar (stod
närmast huset) ner. De ersattes med
en pil som förhoppningsvis kommer

Platsen framför klubbhuset är delvis
omformad och nyligen planterades

Till sist några ord om puttinggreenen
framför klubbhuset. Som bekant har

en avenbokshäck längs putting-

den inte varit spelbar på länge. Nu tar
vi ett krafttag för att få den i spel igen.
Delar av den läggs om till våren. Vi
räknar också med att få god växt i grä-

greenen som en vacker inramning på
vägen fram till klubbhuset. Påskliljor
planterades också i höstas. De flesta
står i och nedanför backen och förutsättningarna för en annorlunda golfupplevelse torde vara goda, när 4000

set, eftersom de envisa problemen
med rotdödare nu tycks klinga av.
Ole Andersson

liljor blommar i april.

ordf

att växa och trivas på sin nya växtplats.

skötselplan

flagga.

frir Ryo

Rya golfbana disponerar ett markom^b,
råde på 62,5 hektar och åt själva banan går det åt 50,7 hektar. Området
är unikt på många sätt, läget vid Oresund ger banan en attraktiv seasidekaraktär. Som en del av Orby ängar

förvaltar vi viktiga naturvärden och
såväl söder som norr om banan finns
populära bad- och rekreationsområden för Helsingborgarna. Dessa värden vill vi värna, samtidigt som vi vill
utveckla Rya till en bana, som låter
tala om sig långt utanfor Helsingborgs gränser.

Allt detta ställer krav på god framförhållning och att vi blir överens om
hur banan skall utvecklas de närmaste
åren. Frågor som förbättringar, förändringar, säkerhet och miljöprofil är
viktiga frågor i sammanhanget.

Den nya skötsel- och

långtids-

planen innehåller dels en allmän del
som är mera övergripande samt ett
detaljerat åtgärdsprogram för varje
håI. Därutöver innehåller planen en
skötselplan som i detalj beskriver vilka

skötselåtgärder som är aktuella

för t

ex fair-way, tee osv.

Ahtuella åtgcirder på banan
För hål 1 gäller att vi vill bygga om
greenen och renovera bunkrarna som

en förbättringsåtgärd, att vi vattnar
fairway sparsamt för att ge strandfloran möjligheter att utvecklas.
På hål 2 har ombyggnad av tee hög

prioritet och på sikt vill vi gärna lyfta
och dränera greenen. Bunkrar behöver renoveras och på sikt bör vi tänka
på hur poppelraden skall förnyas.
3:ans bunkrar skall också renoveras

och säkerheten kan fortfarande förbättras längs gång- och cykelvägen.
Som ett led i säkerhetsarbetetvill vi på
sikt flytta greenen österut, se skiss sid
17 och även här skall vi vattna fair-way
sparsamt. Vid tee planerar vi att sätta

upp information om vanliga fåglar
och växter som uppträder vid 3:ans
hål.

4:ans säkerhet kan förbättras och
bunkrarna år r behov av renovering.
Kanske lägger vi också igen den
vänstra bunkern och låter damnrerr
breda ut sig österut.

i

banhommittön

Hål 5:s bunkrar behöver renoveras
och fair-waybunkern läggs igen till
hälften. Någon form för plantering
längs vägen är också önskvärd.

6:ans bunkrar skall göras

vid och

poppelraden skall gallras.
7:an, som nu fått en ny green, behöver en större röd tee och även här bör
bunkrarna ses över.
Utslaget på B:an bör breddas men

med stor hänsyn till den naturliga vegetationen på landborgskanten. Fairway närmast bäcken är i behov av re-

novering och strandfloran behöver
hjälp för att utvecklas.
9:an slutligen har en green vars sydvästra hörn bör lyftas, bunkrarna är i
behov av renovering och vissa kom-

pletterande planteringar bör genomföras.

Slutligen ett stort tack till Roland
Andersson, Hasse Borg, Per Frohlund
och Jan Sederholm som har arbetat
fram förslaget för de nio första hålen.

I vinter fortsätter arbetet med att ta
fram förslag på vad som skall hända
med resten av banans 1B hål.
Ole Andersson ordf

i bankommittin

Skötsel och långtidtPlan

fö, Ryo GoWIubb
Framtida utueckkng

hål nr 15 och par 5. Nuvarande green

-

nr

id6er

Ruff
Klippta ruffar skall hållas

15 flyttas något söderut varvid ett

gemensamt tee-område för 8:ans
backtee och 16:de utformas.

Banan

Bunkrar

Banans karaktär av seaside- och park-

Samtliga bunkrar skall dräneras och
bottnas på ett lämpligt sätt. Sand$,llning max 50 mm.
VaIten

Utformning

bana skall respekteras och vid behov
förstärkas och kvalit6n på banan och

Banans karaktär av seaside-parkbana
skall behållas och vid behov förstär-

omkringliggande områden skall suc-

kas. Förändringar och förbättringar
kommer att genomföras med hänsyn
tagen till de miljö-, kultur- och estetiska värden, som banan erbjuder.

cessivt höjas.

Efterlevnaden av golfuetts- och etikettsregler måste skärpas.

Befintlig vegetation skall i hur,.udsak behållas och vid behov kompletteras. Vatten inom banområdet, såsom
dammar och bäckar, skall ses som en
viktig tillgång för djurliv och miljö

Större vattenytor skall ha en väl synlig

blankvattenyta. Gödsling får ej ske i
närheten.

En allmän utformning avses utföras

Green
Frekvens av hålbyten enligt skötselplan. Bollrullen skall vara så snabb
och naturlig som möjligt under rå-

enligt följande:
Tee
Skall i vissa fall utökas/nivelleras. Utslagsmattor skall placeras så att slitageskador minimeras.

och skall värnas med största omsorg.

För en framtida säkring av bevattningsvatten är det bankommittens rekommendation att söka vattendom.

dande omständigheter.

Hinder
Markeringarna skall vara distinkta
och placerade så att gränsen lätt kan

Fairutay
Konturklippning skall tillämpas till
bredder enl. banarkitektens anvis-

För att få en bättre balans i banarr

tolkas.

O"riSt

nlngar.

föreslår bankommitt6n att man på
sikt förlänger nuvarande hål nr 5 till
ett par 5, hål nr 6 flyttas ut öster om
poppelraden, hål 15 blir nr 7 och göres om till ett par 4 och hål nr 7 blir

Papperskorgar skall på sikt bytas ut
mot en modell som förhindrar fåglar
att komma åt soporna.

Semiruff
Klippbredd min. fyra meter. Speciella
skötselanvisningar gäller
hålen.
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Klipphöjd 75-100 mm.
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Ftirslag till ombyggd geen hål nr 1.
Ritning:Jan Sederholm

HåI 1
A. Ombyggnad vitlgul teeområde
B. Ombyggnad greenområde
C. Renovering bunkrar
D. Borttagning träd
E. Sparsam bevattning för att
stimulera utveckling av bef.
biotop.

Prioritering

A. Uttörs
B.

av egen personal
inom 7-2 är
Utförs av egen personal

inom l-2 är
C. Utförs av egen personal
inom 1-5 år
D.

E. Utförs av egen personal
inom 7-2 är

HåI

I

Par

5

HcP

13

Vit
Gul

450
440
390
390

Btå
Röd

Tees: 470+
Green: 560

HåI 2
A.

Prioritering

Ombyggnad tee

B. Renovering bunkrar
C. Lyftning och dränering
D. Förnyelse av poppelrad

Tee

225

Green: 420

A. Utföres av egen personal
av green

inom 1-2 är
B. Utföres av egen personal
inom \-2 är
C. Utföres av egen personal
inom 1-5 år
D. Utföres av egen personal
inom 5-10 år

HåI
Par

Hq
Vit
Gul
Btå
Röd

2

3
15
129
122
115
107

HåI 3

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom 1-5 år

A. Renovering av bunkrar
B. Förstärkning av säkerheten
C. Trappa vid gul/vit tee
D. Flyttning

E.

B. Utföres av egen
inom 7-2 är
C. Utföres av egen
inom 7-2 är
D Utföres av egen
inom 1-5 år
E Utföres av egen

av green österut

Sparsam bevattning för att
stimulera utveckling av befintlig

biotop.

F. Naturinformation

personal

Par
HcP

personal

Vit
Gul
Btå

Utföres av egen personal

Röd

personal
personal

inom I-2 är
F.

HåI

3
4
3
361
346
318
307

inom I-2 är

iiiiliill

ii!ll

.it,:

llil
ii

i:

:l

-l
..1

,i

I
I

n

l

:::-l:::l

,,ll

:t'-.i
:

I:I

iriil
,,,11
.,i.t
::;;l

Tees:475
Green: 340
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Förslag till ombyggd geen hål nr 3.
Ritninc-: Jan Sederholm

HåI 4
A. Renovering av bunkrar
B. Oka säkerheten vid gångväg från
öster över bron

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom 7-2 är
B. Utföres av egen personal
inom I-2 är

HåI
Par
HcP

Vit
Gul

4

3
17
121

Btå
Röd

98
98
90

HåI

5

Par

4

HcP

I

Vit
Gul

411

Btå
Röd

387
367

HåI

6

Par

3

HcP

9
168

,l

,]
l.__

Tee:

Green:370

HåI 5
A. Igenläggning av fairwaybunker
nr 2 (50%)

B. Plantering mot infartsvägen
C. Renovering av bunkrar

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom I-2 är
B Utfores av egen personai
inom 1-5 år
C. Utföres av egen personal
inom 1-5 år

I
lu

-l.t

401

Tees: 600

Green:310

HåI 6
A. Renovering av bunkrar
B. Gallring av popplar i ridån

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom 1-5 år
B. Utföres av egen personal
inom I-2 är

Vit
Gul
Btå
Röd

Tee:500
Green: 420

158
158

146

HåI 7
A. Renovering av bunkrar
B. Utökning av röd tee

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom 1-5 år
B. Utföres av egen personal
inom l-2 är

HåI
Par

7
4

Hq

5

Vit
Gul

398

368

Btå
Röd

321
321

HåI
Par

8
5

HcB

11

Vit
Gul
Btå

446
420
353
353

l'

._tz
t,
l:

Tees: 150 + 160 + 90

Green: 610

HåI 8
A. Renovering av bunkrar
B. Dammrensning
C. Breddning av gul tee
D. Utveckla den stationära florarr
E. Renovering/reparation av
fair"wayområde

Tee240 + 740
Green: 530

Prioritering
A. Utföres av egen personal
inom 1-5 år
B. Utför'es av egen personal
inom 1-2 är
C. Utföres av egen personal
inom 1-5 år
D. Utföres av egen personal
inom 7-2 är
E. Utföres av egen personal
inom 7-2 är

Röd

HåI 9
A. Lyftning av green (sydvästra
hörnet) samt ombyggnad
av

HåI

Prioritering
A. Utföres inom
B. Utföres inom
C. Utföres inom
D. Utföres inom

bunkrar

B. Renovering av bunkrar
C. Kompletterande plantering

1-5 år
1-5 år

l-2 är
I-2 är

(havtorn väster green)

D. Gallring i plantering (dungar)

Par

9
4

Hq

7

Vit
Gul
Btå

346
336
295
285

Röd
I

il t1tt

.:$

1t
iil

Tees: 340 +
Green: 310

Allmcirtrta områden,
Klabbhusområdet:
Skärmtak till uppställningsplats för
golfuagnar

Anordning med
målområden
(greener) för träning med egna bollar
Parkeringsplats

Informationstavla
Komplettering av plantering vid
puttinggreen
Park eringsplats inkl. tilfurt"u ci g:
Lagning och asfaltering av infartsväg
Kompletterande plantering utmed in-

Skötse@lan
Tee

fartsväg

Jordbruhsmarh:

Tee klipps 3 ggrlvecka med klipphöjd av 8 mm.
Dressning utföres ca7-2 ggr/är.
Teemarkeringarna flyttas i samband
med klippning ochleller vid behov.
Gödsling 3-4 ggr/är
Luftning och vertikalskärning vid be-

Driaingrange

hov
Bevattning enligt vattningsplan

Uppsnyggning av p-plats vid tegelugn

Maskinhall och u erkstad

:

Kiosk:
Renovering

Förbättring av gräs framför mattutslagen

Flyttning av östra staketet
dare vinkel

till en vi-

Avståndsangivelser

Oz,mingsområden
Befi

ntligt övningsområde

Nytt övningsområde (öster om 6:an)

Fairutay
Klippning sker 2-3 ggr/vecka under
säsongen. Klipphöjd 12 mm.

Ruff
Semiruffen skall vara minst9ta meter
bred och klippes regelbundet till en
höjd av 35 mm.
Helruff skall normalt ej klippas utan
skall tillåtas växa upp och utgöra värdefullt område för fauna och flora.
Gödsling av ruff skall ej förekomma.
Greener
Greener klippes dagligen under säsong. Klipphöjd 4 mm.
Gräsklippet köres bort och sprides på
spelfältet.

Vattning och gödsling sker enligt
skötselplanprogram.
Dressning 6-8 ggr/är

Vertikalskärning

Djupluftning 2-3

ggr / är

Bunhrar
Maskinkrattas 2-3 ggr/vecka. Sanddjupet skall kontrolleras regelbundet.

Vattenhål

Dressning vid behov
Gödsling, vertikalskärning och bevatt-

Dammar och bäckar rensas vid behov.

ning sker enlist fastställt

vattenhinder.

skötsel-

program.

Bekämpning av
pande.

sker fortlö-

Gödsling fär

ej ske i närheten av

Tciul;ingsresultat I 9 94
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B-klassen

1. Lottie Andersson

I Olof Samuelsson/
2
c,

,).

Andreas Samuelsson

36p

Olle Svensson/
Arne Svensson

35p

Ronny

LlIja/

Britt Lilja

55p

Vå

2

3.

Ebbe Gustavssorr
Curt Palmer
Hans Olsson
Lars Rune Svensson
Mikaela Friberg

PelleJerlebo
Christian Nordstedt

,
<,

.).

p
p
p

1. Rebecka Boltenstern
2. Helerra Nilsson
3. Louise Friberg
Klass 3 P

52
44
38

p
p
p

52
49
a7

s

1. Jesper Lindqvist
2. Johan Engert
3. Otto Hermansson
Klass 4 F
1. Caroline Boltenstern
2. Lottie Andersson

3.

106

s

Klass 4 P
1. Fredrik Nilsson

/5

s

2. Andreas Cheander
3. Christian Vallentin

80s
89s

tr4p ä

I
c>

J).

Klass 3
r r c,

rr 1P

109

149

Viktor Gustavsson,/
Martin Erlandsson
Johan Lundius/

150

Andreas Waldh

150

Eric Carlberg, GIGK
277
Mats Hallberg, OGK
279
Vanslow Phillips, Austral. 281

n
'

s
s

2. Richard Karterud
3. Gerd Sandberg

Dam
1. Maret Remmelgas

2. Solveig Mårtensson
3. Brita Linander

H18
tll

s

b/

s

68s

B-klassen

C-hlassen
1. Niklas Lundberg, ÖrGK

Sara Hassler

1. Arne Ström

A-klassen

1. Mats Pålsson, MGK
2. Kaj Svensson
3. Louise Nordegren

F

66s
b'l s
68s

4op
4op
38p

2. ThoreJohansson
3. Hans Fröberg

H36

Wide
I
q

Sundströrn
LagJohan Kristiansson
Lag Niklas Malmsten
Lag Oscar

Rttkka Slaget
A-klassen
1. Johan Möller,

Goretex

VtpGK

134
139
139

81

s

90s
s

S

s
s
s

.

66s
68s
69s

B-klassen
1. BirgittaJohansson

66s

2. Håkan Eksrand,
3. Brita Linander

b/
b/

3. Andreas

Samuelsson

s
s

1. Ann Stensman
2. Kerstin Svensson
3. Sonja Persson

47p
41 p

4op

Funkab flaggkiukng

A-klassen

1. Ulf Olsson
2. Agneta Lindqvist
3. Björn Flinck
B-klassen
1. Sten Wallmark
2. Jesper Lindqvist
Thomas Nestenius
C-hlassen

39
37
31

p
p
p

38p
35p
34p

34p
oo
JJP
33p

129 p

I25 p
I24 p

1. Mariann Norrlöw
2. Annchristi Eriksson
3. Gunilla Helgesson

Resespeciakstunas
Ladies' Inuitntian
Nielsen

/
44p

Annika Karlsson

2.

Cecilia Bengtsson

/
3t p

JohanJärnum
3. Anne Lindell /

3t p

Carsten Magnusson

KCS

Hackqs and

l. Johan Kristianssorr /

43p

Mats Kinberg

fr"plty

A-klassett
1. Mats Kinberg
2. Johan Berg, VtpGK

F6

3.

OP* Del Marfie

.')

2. Patrik Andersson, VtpGK
3. Fredrik Nilsson

p
p
p

Bananq,s
1.

38p
38p
38p

A-hlassen
1. Michaela Friberg
2. Agneta Lindquist
3. David Ros6n. VtpGK

1. Erik

1. Bertil Persson
2. Nils Odemo
3. Tage Ericson

62s
63s
b'l s

C-klassen

Ambassador Cup
s

Frig^candia Cup
1. Michaela Friberg
2. HenrikJohansson
3. Preben Nilssorr

,JåXTil,liH::"

B-hlassen
1. Lena Eksten
2. Kalle Lindberg
3. Helena Nilsson
C-klassen
1. Marianne Engberg
2. Lisbeth Bergström
3. ChristofferJohansson

ICA, Slaget

53
53
49

Rnmlösa Open
1.

p
p
p

P

1. Anton Hassler

MagnusJönsson/
Davicl Creen

75
74
7a

C-klassen

1. Johan Ekstrand
2. Otto Hermansson
3. Richard Karterud

Klass 2

Omegaslaget
1.

s
s
s

Frireningsbanken CuF

1. Preben

Pedersen
Inger Paulsson
Leif Bång
Markus Hansson
Arne G Olehov

2. Christian Vallentin
3. David Rosen, VtpGK

139
139
141

69s
69s
69s

/

9

Cecilia Bengtsson
Lottie Andersson

o
J

Caroline Boltenstern
Louise Nordesren

43p

/
43p

HGFts Ricohboll

KMO65

A-Klassen

1. Walter Walefors

s
s

1. Andreas Samuelsson
2. Henrik Engberg

65
66

3.

66s

Lars Carlsson
B-klassen
1. Per Ornell

91

2. Johan Fredrixon
:3. Jesper Lindqvist

'

bbs

6Bs

C-klassen

1. Sofia Thelin
2. Annica Samuelsson
3, Ann Stensmarr

42p
36p
36p

2.
3.

1

1

i:

1.
o

9

3

s

64s

65s

Trygg Hansa Classic
1-klassen
1. Hans Norrlörv
2. Lars Carlsson
3. StefanJohansson
2-klassen
1. Gun Dine

2. LennartJohansson
3. Annika Karlsson

63s
70s
71
68
69

s

s
s

36p
35p

3. Ingrid Moberg

r5p

4-hlassen
1. Bertil Bertilssorr
2. Tage Ericson

3. Börje Maauritzon

36p
32p
26p

Jubileumskiuk g
1.

)

Peter Lester
Preben Pederserr
Tord Bergsten
Per Weimenhög

q
.)

106

p

Sune Svensson

Judith Areskoug
Sten Moberg
Kitty Gullstrand

Per Frohlund
Börje Åk"sorl
Curt Andersson

165 s
178 s
179 s

Holger Lund
Björn Flinck

163
164
167

105 p

Preben Pedersen

Mats Kinberg
I Jan Sandberg
o
.') .
Olof Samuelsson

s

s

295
301
303

s
s
s

234
259
266

s
s
s

KMDamq

75p

2. Anita Degler /
Allred Degler

75p

3. Maret Remmelgas
Ilmar Remmelsas

Herr
1. Göran

Sturesson

2. Joachim Bäckström
3. Niklas Lundberg, OrGK
Dam
1. Ingrid Moberg
2. Annika Karlsson
3. Ulla Löfkvist

72p

66s
71
71

s
s

31 p

27p
27p

1. Mats Kinberg
2. Olof Samuelsson
3. Christian Nordstedt

1. Johan Lindberg
2. Christian Nordstedt

3. Olof Samuelsson

155

s

Friryakarna

170

s

I

176

s

Solveig o Göran
Mårtensson

9

Kerstin oJoakim

o

Eva o Bengt

KMJuruiorqherr

Boltenstern
J)

148
151

s

15l

s

s

Selmen

Britt o Pelle
Jerlebo

Ryo Tbgelugn

Gåsakiukng

A-klassen

1.

Cisela Hansdn

/

Otto Hansen, MIGK
2. Brita Linander /
Curt Linander
3. Gerd Lindvall /
Egon Lindvall
B-klasscn
1. Anita Degler /

ax^P
r)
oo
rr

Alfred Degler
2. Judiith Areskoug
Kjell Hansson
3. AstridJönsson ,/
BrorJönsson

32p

P

32p

/
31 p

29p

1.

Lars Olle Nilsson
Fredrik Nilsson

2.

Mikael Friberg
Louise Friberg

A-klassen
L AgnetaLindqvist
2. Pieben Pedersen
3. Per Frohlund

/
I42

s

143

s

/

7\
ho

l3
l3

l-o

B-klassen

1. Joakim Hindemith

2. Ingemar Akesson
3. Brita Linander

69
69
70

C-hlassen

1. Er,y Hindemith
2. Helena Fogelström
3. Ulla-Britt Karterud

47
38
3B

Incia Golf
1. Boris Westerlund
2. Hans Fröberg
3. Lennart Eriksson

ASG

LennartJohansson

p

Sutefercy-Äktu makar

Per Göran Nilsson

KMJunioru dam
1. Michaela Friberg
2. Fredrika Schlasberg
3. Caroline Boltenstern

Genuationskiukng

101

s

KM Match

1. Michaela Friberg
2. Fredrika Schlasberg
3. Caroline Boltenstern

Carsten Bengtsson

SuneJonsson
Lars Lundberg

146

TreJcirn + putter
s

70s

3-klassen
1. Inga-Maja Andersson
2. Elisabeth Norwin

/

Anders Nordegren

1.

61

Gerd Sandberg
Jan Sandberg

1. Lena Nordegren /

KMHgrrar

Göran Hansson
Anders Forsell

Ulla Brink
Mats Björk
Anita Lindberg
Brita Linander
Anita Löndahl
Thorbjörn Widerberg
Curt Linander
Johan Dahlgren
Göran Löndahl

K-E Wahlström
Sven Mårtensson

KMH45
.).

Fredrik Engberg

89s
90s
90s

KMH 55

I

Cloetta Scvamble

3.

42

4I
41

