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Medlernstidning för Rya Golfklubb
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Kaj Eksten, Lennart Olsson, Lars Fredriksson och Per Ornell i rensartagen, under vårputsardagen den 95 mars.
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man äntligen skönja
en ny och härlig golfsäsong.
Min förhoppning ar att den
skall bli minst lika bra som
1994. Då menar jag både väder- och spelmässigt. För nog
ser ni väl fram mot alla birdies
och eagles som ni komm er att
göra under säsongen. Alla har
vi ju vära föreställningar om
vad den nya säsongen skall ge.
En viktig del i en golfklubbs
verksamhet är en bra, informativ och personlig klubbtidning.
Rya har alltid haft förmånen av
attvaraväl tillgodosedd i detta
avseende. Under de senaste
åren har Anders A Ekblom
skött det mesta arbetet med
tidningen. När Anders nu avsagt sig redaktörskapet så får
nya krafter ta vid.
För att arbetet inte skall bli för
betungande så har vi valt att
tillsätta en redaktionskommitte
med en av Sveriges främsta
gol{ournalister som den drivande kraften. Lennart Andersson är väl bekant för alla i
klubben och en presentation
av honom är förmodligen överflödig. Övriga i kommilten är
för närvarande Gunnar
Ahlström (styrelsemedlem och
ekonomiansvarig) samt Ake
Bäckström (intendent). Under
våren och sommaren hoppas vi
kunna utvidga kommitt6n med
ytterligare ett par personer. Vi
hoppas också att klubbens
olika kommitteer skall ta en
mera aktiv del i arbetet med
klubbtidningen.
Alla ni som kan tänka er att
hjälpa oss med redaktionsarbetet, komma med id6er på
innehåll och andra tips, hör av
er till kansliet.
Under de senaste åren har vi
fått en trevlig tradition genom
Rya veckan. Massor med medlemmar på tåvlingar och fester.
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I år kommer tävlingskommitten
att ta hand om tävlandet men vi
behöver frivilliga krafter som
tar han om festerna. I en klubb
som vår bör det finnas massor
med personer som tycker att
det vore trevligt att föra traditionen av bra arrangerade fester vidare.
Så bara en sista uppmaning, ha
det skönt och trevligt när ni är
ute och spelar golf. Njut av vår
fina natur och känn att golf är
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Golfandet är för oss r,uxna lekfull samvaro, motion och tävling och i många sammanhang
där vi tråffar andra människor
så går samtalet lätt över till vad
vi upplevt på och omkring golfbanorna. Ger vi våra juniorer
samma möjligh et att, som nybörjare och på vägen mot
r,'uxenlivet, uppleva golfen som
ett positivt sätt att umgås med
vuxna, på samma sätt som vi
sj älva upplever golfen?

Alla är vi överens om att golfen
är mycket fostrande, både genom sitt regelsystem och inte
minst genom traditionen att

umgås på ett värdigt sätt och
visa hänsyn. Säkerligen fär vära
juniorer ständigt höra att de
skall visa hänsyn till oss \rlxna.
Vi måste då som vuxna vara
föredömen och visa hur det
skall gå till och visa samma
hänsyn mot våra juniorer. Det
är dagens juniorer som i framtiden ska förvalta och utveckla
vår klubb. Tänk vad trevligt att
då ha golfledare som från
barnsben har en helt igenom
positiv upplevelse av en fin gemenskap i vår klubb.

Den så kallade "gubbkoficienten" är allt för hög i de flesta
äldre klubbarna i vårt land.
Juniorandelen når inte ens
upp tlllz}% av det totala med-
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Golfförbundets årsmöte i
Stockholm, inleddes med skarp
kritik mot styrelse och ordförande Ulf Laurin. 6 distriktsförbund ansåg att omorganisationen inom förbundet, med
inrättandet av nya {änster,
borde ha annonserats ut innan
tjänsterna tillsattes. Distriktsförbunden var också kritisk till
Ulf Laurins uttalande om att
de tre stora idrotterna golf, fotboll och ishockey skulle avveckla de statliga bidragen. Efter debatt, fick ändå styrelse
och ordförande fortsatt förtroende för ännu ett år.
För första gången presenterades golfens årsbok, ett upp-
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lemsantalet. Vi tillhör den skaran av klubbar. För att få in
yngre i vår gemenskup, krävs
att vi alla hjälps åt att synliggöra våra juniorer. Så varför
inte läta äret 1995 bli
juniorernas år i vår klubb?
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slagsverk om 300 sidor, där
årets golfhändelser finns doku-

menterade. En bok med
mycket vackra bilder bland annat från RYA. Den som är intresserad av resultat och statistik och uppgifter om alla vära
klubbar har här en för den
golfintresserade ett uppslagsverk som är svårt att undvara.
Den första utgåvan är så pass
lyckad att många golfare ser
fram mot nästa årsbok.
Ärsmötet röstade för utveckling och modernisering av vårt
datasystem GK90 och man
följ de skånedistriktets plädering för snabb handläggning
och med kravet på en ordent-

ligt genomförd test och hellre
en längre tidsperiod än för
kort, så att programmet kommer till klubbarna utan fel.
Ett trevligt inslag var ffru ungdomar som intervjuades om inställningen till golf och annan
idrott. Frågorna besvarades väl
och med en god portion humor och någon större blygsamhet visade man inte fast än
åhörarskaran var stor och i
mycket mogen ålder.
Avslutningen var som vanligt
festlig med god måltid och utdelning av olika utmärkelser.
Alf Rodman
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Stephen, född 1968, började
spela golf sommaren 1978 som
juniormedlem i Cardross GC.
Efter några år spelade han i
klubbens- och distriktets elitlag. På meritlistan finns bland
annat vinster i Tom Haliburton
Trophy 83, 84. Klubbmästare
83 och 85. Distriktsmästare 85.
Stephen blev pro. april 1986
och arbetade tre år som assisterande pro på Lanark GC. Han
blev fullvärdig medlem av
P G A 1989 och flyttade till
Sverige (Skellefteå), en klubb
som hade 850 medlemmar på
den tiden. Arbetet som ass. pro
var i första hand att ge lektioner till nybörjare, medlemmar
ochjuniorer. 1992 blev Stephen teaching pro och gav lek-
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tioner till alla kategorier av
medlemmar. Han tog också
över träningen av klubbens
elitlag. När han lämnade Skellefteå hade klubben r,'uxit till
en 27-häls golfanläggning med
över 1500 medlemmar. Stephen finns nu på Rya sedan i
mars för att undervisa medlemmar och andra i hur man
svingar en golfklubba på bästa
sätt. Han hoppas också hinna
med att spela ett antal tävlingar
under säsongen.
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Målet för Peter och Spephen är
attfä fram så mångabra golfare som möjligt och hjälpa
dom dels med svingen men
också med attlära sig att få bollen i hål med så lite slag som
möjligt. Tillsammans har dessa
båda pro-s en sammanlagd erfarenhet av undervisning i
golfsvingar och annat som hör
golfen till på över 25 år. Det
finns alltså goda förutsättningar for Rya's medlemmar
att sänka sina handicap under
säsongen. Stephen är för övrigt
mycket imponerad av vad han
sett avjunior och elitsatsningen
på klubben. Vi på Rya hälsar
Stephen varmt välkommen och
hoppas att han skall trivas med
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junior- och elitspetare går nu

raskt mot en ny och intensiv
säsong. Den första viktiga tävlingen kommer redan den e9 april
när Rya arrangerar första omgången av Juniorserien. sedan
kommer tävlingarna som på ett radband ända fram tiil
slutet av september,
Våra

Inför denna säsong har våra
spelare förberett sig på ett helt
annat sätt än inför tidigare säsonger. Från november i {ol
och fram till slutet av mars har
man trånat inomhus på Sundsgården varje fredag kväll. Peter
Lester som skött träningen har
många kilometer med film på
klubbens elitsvingar. För att
alla spelare skall vara väl förberedda inför säsongen har ett
spel- och träningsläger i Portugal genomförts. Elitspelarna
har betalat en stor del av lägerkostnaderna sj älva. Målsättningen för samtliga är givetvis
att Rya Gk-s herrar skall återfinnas i division 1 när säsongen
är över. För våra damer är målet högre. Vi har många lovande talanger på damsidan
och ett avancemang till elitserien är inte helt omöjligt. I år
har vi dessutom favören av att
spela den sista omgången på
Ryu.Jag hoppas att så många
medlemmar som möjligt kommer ut på klubben under
helgen 26 - 27 augusti för
att stöttavära damer och se
på bra golf.
Elittruppen har inför 1995
delats i en A- och en Btrupp. A-ruppen 1995 består av följande spelare:Jouchim Bäckström, Mats
Kinberg, Fredrik Nilsson,
Kristian Nordstedt, Andreas
Samuelsson och Olof Samuelsson, Mikaela Friberg,
Cecilia Bengtsson, Caroline
Boltenstern, Agneta Lindqvist, Fredrika Schlasberg .
I B-truppen ingår: Andreas
Cheander, Johan
Kristiansson, Johan Lind-

berg, Louise Nordegren, Lottie
Andersson och Helena Nilsson.
Ansvaret av uttagning till trupper, seriespel och andra tävlingar ligger i år helt på klubbens pro., Peter Lester.
Vi vill ju alla att dessa spelare
skall vara värdiga representanter för Rya Golfklubb när dom
är ute och representerar klubben i olika sammanhang. Tänk
då på att hur dom uppträder
och den känsla och stolthet
dom känner i dessa sammanhang bygger på de erfarenheter och upplevelser dom får på
sin hemmaklubb. Om klubbens medlemmar anser att
spelarna inte är seriösa, inte
ställer upp, bara är i vägen,
kostar pengar o s v är det den
inställning dom har med sig
när dom skall ut och representera klubben i seriespel,
landslagsuppdrag och annat.
Rya Golfklubb är en klubb med
lång tradition som fostrat
många bra spelare. Traditio-
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nen av att arrangera stora och
bra tävlingar på elitnivå är
också välkänd, åven i övriga delar av landet. Låt oss fortsätta
den traditionen och ställa upp
för våra spelare.
Juniorernas fina tävlingsresultat under förra säsongen kommer säkert att upprepas i år.
Rya har många fina talanger,
och några av dessa kommer att
få sina qenombrott t är.
För att vi skall få fram bra spelare till dam- och herrelit krävs
en långsiktig satsning på klubbens juniorer. Det behövs massor med träning och möjligher
till tävlingsspel, inte minst på
andra banor. På Rya har vi en
Junior- och elitkommitt6 som
arbetarjust på detta sätt. Långsiktigt och målmedvetet, med
många träningsgrupper och
med stor entusiasm från ledare, juniorer och tränare.
Medlemmar som vill stödja
klubbens juniorer har möjlighet till detta genom att gä
med i supporterklubben. Ett
sådant medlemskap kostar
I00-/är och ger vära
juniorer en större möjlighet
att delta i olika tåvlingar
runt om i landet. Det ger
oss också möjlighet till fler
träningstimmar. Ni som är
intresserade av supporterklubben kan ta kontakt med
kansliet så får ni information. Varje månad är det
dessutom dragning på
medlemsnumret så du kan
snabbt vinna igen den
hundring du
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Nu är det dags för årets riktiga säsongsdebut,
alltså OMEGASIAGET, en rävling som nu avgörs för 26:e året i följd. Även om några arrangörer numera "ljuvstartar" så är det den I
maj som gäller som upptakt på svensk mark.
Större delen av vära elitspelare har passerat revy
i den här foursometävlingen, som trots att det
inte finns prispengar med i bilden ändå har ett
bra "grepp" om spelarna.
För något år sedan var vår senaste Europa-tourvinnare Robert Karlsson med och slogs om segern.
Framförallt under 70-80-talet var så gott som
hela landslaget på plats. Bland segrare finns
namn som ClaesJöhncke, Thure Flolmström,
Flasse Hedjersson,Jan Rube, Göran Knutsson,
Magnus Persson, Jonny Andersson med flera.
Den senare är också den spelare som varit med
om att vinna flest OMEGA-ur. Jonny vann först
1973 med Erik Fridlund, wå år senare tillsammans medJan Rube och slutligen \7 är efter sin
första seger, alltså 1990 hade evigt ungeJonny,
Per-Ive Persson som partner. E,ndast ett par, Jan
Sandberg/Joakrm Boltenstern har gått segrande
ur striden vid wå tilltällen, 7994 och 1996.
Utlandsseger har bara blivit en gång genom paret Anders Sörensen{acob Rasmusen Danmark,

ffims

som vann 1985. Dessa båda spelare har nu flera
år på Europa-touren bakom sig.
Förutom de 50 Omegaklockornaktar det delats
ut ytterligare 338 armbandsur under de 25 tidigare åren kan sponsoren Lasse Carlsson konstatera.

Men redan i början av 60-talet spelades
foursome-tävling på Rya, först var det Rolf
Clarksons Coralli-företag som stod för prisbordet där de första segrarnavar Tony Lidholm/Björn "Basse " Friberg.
Sedan gick vår dåvarande intendent, Marie
France Weibull in och "räddade" tävlingen som
fick namnet Caddiemasters Cup innan Lasse
Carlsson tog över.

När "Omega" kom in i bilden blev det också en
standardhöjning på tävlingen som efter hand
blev allt populärare. Synd bara att dennafrna
tåvlingsform, foursome, spelas så sporadiskt numera.

Hur som helst kan vi utlova en fin tävling på Rya
den I maj. Vi hoppas också att medlemmarna
sluter upp som publik och gör detta till ett festligt arrangemang. Det blir enda gången i år vi
får se så många elitspelare på Ryu.
Lennart
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Det har med åren blivit allt fler
"grupperingar" på Rya liksom i
de flesta andra klubbar.
Allt sedan Rya's tillkomst har
tisdagar varit "heliga". För då
är damerna "herre" på täppan.
Sedan har herrarrta i flera
grupper spelat på onsdagarna.
De morgontidiga om söndagarna. "Gubbarna" på
måndagsförmiddagarna och
"Ladies and Gentlemän" på
fredagar. Detta år bara några
av de fraktioner som existerar
på vår klubb.
Upptakten till den första kända
"onsdagsklubben" skedde redan i mitten av f}-talet då
bland andra Thorsten Bunke,
Olle Wattborg, Ture Ragnartz,
Nisse Hoff och Sven Castler

drog igång. Snart tillkom ytterligare Rya-profiler i denna
grupp som Anders Amilon,
Rolf Clarkson, Björn "Basse"
Friberg, Bertil Ahlström med
flera. Kravet för att fävara med
i detta exklusiva sällskap var att
spelarna fick ha max. 12 i
handicap.
Därför tillkom det också en andra grupp som automatiskt fick
namnet "B-laget" som numera
går under benämningen
"Klubb 18". Numera är det andra som tagit över 'A-laget",
där bland annat sönerna till
Björn Friberg (Mikael) och
Rolf Clarkson (Randolph) är
drivande krafter. Handicapgränsen har också sänkts till 9.
Den mest kände i sällskapet är

Jan Rube som tillsammans med
G A Bielke är Rya golfklubbs
namnkunnigaste spelare. Rube
med massor av mästerskap och
landslagsuppdrag blev historisk
då han satte banrekord för
amatörer på legendariska St.
Andrews med 66 slag. Ett resultat som ingen av de nuvarande
världsproffsen klarade av att
matcha vid {olårets Dunhill

crp.

"Onsdagsklubban" som man
kallar sig startar upp varje
onsdagseftermiddag klockan
13.00 under säsongen med i
bästa fall fyra bollar.
Till övriga "grupperingar" har
vi anledning att återkomma till
i kommande nummer av
Drivern.
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har en av vära medlemmar tillställt Styrelsen för Rya Golfklubb ett telefax, vari han bl a
yrkat att det nyligen timade årsmötet skulle ges en möjlighet
att "kråva en fullständig förvaltningsberättelse av klubbens
finanser, vilket inkluderar dess
dotterbolag Rya AB", och att
innan så skett frågan om fastställande av resultat- och
balansräkning för klubben
skulle anstå.
Yrkandet är baserat pä ett antagande som befinner sig ganska
långt från verkligheten.
Rya Golf AB har ett aktiekapital
pä 87 000 kronor, fördelat på
870 aktier, vardera om 100 kronor. Av aktierna ägs 95 av
Ag" Lundströms Stiftelse för
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191 av Familjen Percy Bancks
Stiftelse för Rya Golfbana
356 av Golfr'änners Stiftelse för
Rya Golfbana.
228 aktter är i mindre poster
fördelade på ett stort antal fysiska personer. Mång a av dem
tillhör den krets av klubbmedlemmar som ursprungligen
medverkade vid klubbens tillkomst.
I stadgarna för resp stiftelse
har styrelsen för Rya Golfklubb
förbehållits rätten atr urse
styrelseledamöter i Rya Golf
AB. Något ägandesamband
mellan klubben och Rya Golf
AB föreligger således ej och är
påståendet att bolaget skulle
vara dotterbolag till klubben
helt felaktigt.
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Bengt Sivers har för en del år
sedan i Drivern redovisat
ägandeförhållandena i Rya
Golf AB och åven därvid lämnat en historisk tillbakablick.
Detta har synbarligen förbigått
vår middagsätande medlem i
södern.
Årsmötet, som beslutade att
fastställa resultat- och balansräkning och därmed lämnade
yrkandet om bordläggning därhän, har således agerat helt
korrekt.
Ingemar Wikström
4o Golf AB

styrelseledamot i

Rya Golfbana.
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Den första årgången av golfsportens nya årsbok, GOLFENS ARSBOK, har nyss kommit
ut. Premiärårgången speglar 1994, det år
som:

Lotta Neumann nådde högre nivåer än någon svensk golfare före henne;
Jesper Parnevik var nära, nära att vinna
British Open;
Svenska juniorflickorna vann EM-guld;
Pia Nilsson gjorde succ6 som förbundskapten;
Drygt 15 000 nya svenskar började
spela golf.
Allt detta finns utförligt skildrat i boken. Beträffande British Open kan låsarna för första gången läsa vad som
verkligen hände. Den som skriver är
nämligen Jesper Parnevik själv!
På första uppslaget i boken mörer
läsaren dessutom en mycket vacker
färgbild från Rya GK. Boken ges ut
av Svenska Golfförbundet Media AB och kostar
le0 kronor. Den är en idealisk present till golfare av alla kategoner.
Åku aarkström,
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Rebecca

Boltenstern
och Louise
Friberg

Barbro Hall-Wannfors krattar lov i 7:ans bunker
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Vi på kansliet har under våren
fått en hel del förfrågningar
om vad Slaggolf är för något
och hur man spelar det. Vi
skall därför försöka ge er en liten information om vad som
ser ut att bli den senaste flugan
bland golfens olika spelformer.
Slaggolf är en spelform som
presenterades i Svensk Golf Nr
9/94 och nr 2/95."Uppfinnaren" av denna spelform är
Thord Jungstedt, klubbdirektör på Bjurviks GK. Slaggolf kan liknas vid slagtävling
där dock antalet slag per hål är
begränsat. Alla spelare får oberoende av handicap spela max
ffru (4) slag över par på varje
håI. Har spelaren ej lyckats
håla ut efter dessa slag, skall
spelaren ta upp bollen notera
scoren för hålet till "par+ +l
slag. Spelare skall således lägga
till ett ( 1) slag för att spelaren
ej har hålat ut vid "tillåtet" a:ntal slag.
Följande regler gäller således i
slaggolf:
Par 3-häl;
Spela max 7 slag och om bollen ej är i hål notera B slag
Par 4-häI;
Spela max B slag och om bollen ej är i hål notera 9 slag
Par 5-hål;
Spela max 9 slag och om bollen ej är i hål notera 10 slag.
I slaggolf har hålens

handicapindex endast den betydelsen att spelaren kan utläsa
ett håls svårighetsgrad jämfört
med övriga hål på den spelade
banan. För slaggolf gäller slagspelsregler och spelformen kan
spelas såväl i singel- som i lagspel t ex foursome och
greensome.

Inför en rond med slaggolf noterar spelaren antal erhållna
slag enligt slope-tabellen för
den tee spelaren valt för ronden och behöver ej tänka på
att fördela antalet slag-"handicapslag'. på hålen efter hålens
hcp-index.
Efter avslutad rond räknas antalet slag ner, bruttoresultatet.
Räkna ut nettoresultatet genom att minska bruttoresultatet med dina erhållna
slag enligt slope. Jämför nertoresultatet med banans par och
skriv in på handicapkortet antal slag under (-) eller över (+)
par.

T
a

It

)\ l

li:

På Rya GK har vi nu två mycket
kompetenta pro'n, En från SkottIand och en från England, Som en
liten påminnelse om vad dom får
utstå i sitt yrke kan kanske denna
lilla berättelse vara på sin plats.

Det var golfinternat för nybörjare
en helg på klubben. Massor av
"gröna" spelare hade ställt upp.
Flelgen skulle avslutas med en tävling i form av en greensome. Under helgens träning hade speciellt
en äldre dam utmärkt sig som en
synnerligen besvärlig och talanglös
individ. Naturligtvis föll det på den
unga och duktiga Pron-s lott att
spela tillsammans med damen.
Första hålet var ett par 3-hå1. Pron
slog ut först och la bollen elegant
två meter från flaggan. Damen
slog ut, toppade bollen och hamnade tre meter framför tee. Naturligtvis valde paret att spela vidare
på Pron-s boll.
Damen plockade upp sin putter
från bagen och stegade bestämt
fram till bollen. Siktade och
puttade. Bollen passerade koppen
med god marginal och drog iväg
ner i en bunker sju meter på andra
sidan om koppen.
Pron drog en fortvivlad suck, tog
fram sin sandwedge och placerade
bunkerslaget mycket säkert en halv
meter från flaggan.
Damen går fram med sin putter
igen. Tar god tid på sig, siktar,
måttar och puttar. Bollen passerar
än en gång koppen men parkerar
nu endast två meter från håI.
Pron tar sig för pannan i förtvivlan. Går i alla fall fram och sänker
säkert putten.
Pron utbrister sedan i ett uppgivet:
'Ja, det blev ju en femma r alla
fall".
"Juu, och jag slog bara två slag",
kontrade den galanta damen.
Den stackars pron hade säkert i
tankarna det som Tommy Bolt en
gårg sa; "Golf är ett spel där kurage, djävlaranamma och total
hängivenhet inte ger något annat
resultat än magsår".
AB
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till den 31 oktober kommer vi att ha tidsbokning. Samma regler
som tidigare kommer att gälla. Alltså Du får boka var annan tid en dag i förväg,
resterande tider släpps speldagen. När Du skall boka din tid så vill vi ha medlemsnummer, om möjligt på samtliga spelare i bollen. Skall Du spela med en
greenfeespelare så vill vi veta klubbtillhörighet. Orsaken till detta år attvi vill
snabba upp tidsbeställningen så mycket som möjligt, det är många som ringer tidigt för att boka tider. Vi vill också få ett statistiskt underlag för kommande säFrån den 1 april

songer och det år bara möjligt om tidsbokninsen sörs med medlemsnummer.
Hjälps vi åt i början på säsongen så kommer detta säkert att fungera alld.eles uta
märkt under sommaren. När Du kommer till klubben så anmäl din närvaro senast=l
l5 minuter före din starttid. Det är fortfarande många som bokar en tid och sedan uteblir, eller bokar en fyr-boll men blir bara två. Om starttiden ej bekräftas
senast 15 minuter före så lämnas den ut till eventuella köande.

S#ass
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Din handicap skall visa Din spelstandard. Det är viktigt att du fyller i ditt handicapkort både när det går bra och när det går dåligt. Om Du spelat bra och sänkt
ditt handicap skall detta omedelbart meddelas kansliet. Om du har ett handicap
som är för lågt i förhållande till din nuvarande spelstandard skall du föra in dina
resultat på baksidan av handicapkortet och lämna in det för revision. Fem
sällskapsronder per revisionsperiod kan föras in. Tre gånger under säsongen kan
du höja ditt handicap på detta sätt - den 15 juni, den 15 augusti och vid årets slut.

ffidp
Anmäl adressändring till kansliet så fort som möjligt då Du byter adress. Vi får
fortfarande tillbaka ett antal vid utskick till våra medlemmar. Du går miste om viktig information om vi på kansliet inte har din råtta adress.
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Vi har ett antal lediga klädskåp i herrarnas och damernas omklädningsrum. Om
ni är intresserade att hyra ett så kontakta kansliet. Kostnaden för ett klädskåp är
150:-/säsong.

wppe68$der
Aprdf
Mån - fre 08.00 - 16.00
Lör - Sön 08.00 - 15.00
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Mån - fre 08.00 - 17.00
Lör - sön 08.00 - 15.00
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Visst blir det ett Ramlösa Open
i år. Visserligen inte den tävling som du närmast tänker på
för den finns inte med i årets
tävlingskalender.
Nej den här gången rör det sig
inte om någon pro-tävling med
stora prispengar utan en av
$ru uttagnin gståvlin gar för
vära oldboys till EM och VM.
Ramlösa Senior Open spelas
dagarna 30 - 31 maj och är öppen för H55 och H65 med
handicapgräns på 11 resp. 13.
För Rya-s egna "gubbar" drar
seriespelet nu igång de närmaste veckorn a. Yär klubb kan
i år stoltsera med lag i samtliga
förstadivisioner, sedan både H
45- och H 65-orna vunnit var
sin div. 2 serie.
Öu"t 180 sexmannalag finns i
år med i det skånska seriesystemet. Imponerande ! . Första
omgången spelas den 4 maj.
RyaJagen kan i år räkna med
lite förstärkning ar pä alla fronter inte då minst "småpojkarna" där de båda Ollarna,
Södergren och Dahlgren uppnått mogen ålder.
Det bjuds också på rika
tävlingstillfiållen för oldboysspelarna under året. Redan har
ett par omgångar awerkats i
Bjäre-tävlingen och här följer
ett preliminärt program för
maj -juni 7 rnaj Halmstad (U
1), 11 maj Sofiedal (utanför
Malmö) , 17 rnajÄngelholm,24
maj Ljq.nghusen, 30-31 maj
RAMLOSA SENIOR OPEN Rya

(U 2), 13 juni Flommen, 14
juni Vasatorp, zgjuni Söderåsen.

L.A.

Tycker ni inte att det finns tillräckligt Negativt här i världen,
alla katastrofer med svält och
översvämningar och annat
elände?

Har vi inte tillräckligt många
"in-"? Tänk på alla
INkompe tenta, INbillska,
INdivid er, alla INterner,
INfiltratörer och INtrigmakare.
Ingen tycker väl om INbrott,
INcest, INflation och allra
minst INferno? Vem vill få
INfl ammation, eller "INfektion,
många inte ens en INjektion
och framför allt ingen INfarkt.
Vem vill bli kallad INaktiv,
INskränkt eller INfantil?
Luskar man lite i lexikon om
vad skillnaden kan vara på ett
ord med eller utan ett "in", kan
man få en del INtrikata
INformationer. Det latinska
tendo betyder spänna, dra ät,
tån1a medan intendo visserligen också betyder spänna,
sträcka, strama åt MEN längre
ner hittar man under b) fig B)
fientligt rikta en verksamhet,

ont öga mot ngn. Det vill vi väl
inte ha en sån INtendent?
Det franska lexikonet talar om
att intendant betyder överuppsyningsman, förv altar e ( låter
lite bonnigt, tycker jag),
medan man ser att ordet
tendre betyder
spänna, sträcka,
/t
göra stram men även betyda
sträcka arrrrarr.a mot ngn och
fig. erbjuda ngn hjälp eller försoning. ( !) En sådan Tendent
vill vi ha!
Inte vill vi väl belasta vår nye
fine Tendent med ett sånt rälit
IN?
Insrindare

Detta innebär inte, att vår
inflyttade Tendent inte är en
intelligent och inflytelserik individ med inbyggt intresse för
sin innehållsrika uppgift. DS
PS

Märk. naturligtvis betyder det
franska intendant också intendent, men det gör ju inte saken
så rolig.
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Tåvling
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Start

5

08.00
25 (lö) Arbetsdag
09.00
26 (sö) Vårputstävling
Sponsor: Hugo Restaurang & Krog AB
1B h pb 4-mannalag.
3 bästa resultaten räknas.
Kanonstart kl 09.00. Klubbhcp gäller

April
2 (sö)

Birdie tävling

08.00

22 (tö)

Supportertävling

08.00

23 (sö)

Vårpropaganda

08.00

(må)

(to-fr)
25 (sö) Mobitel Trophy 08.00
Ambassadörklassen, damer och herrar
över 50.
Diplomatklassen, damer och herrar 3549 är.
Kvaltävling för Rya GK-medlemmar
29

(to)

h greensome pb.
Valfri partner eller lottning.
Spelare med klubb hcp spelar på 36.

1 (må)

I-2

I

08.00

Omegaslaget

07.00

(lö-sö)

Sponsor: Omega,
S{ärnurmakare Lars Carlsson
36 h foursome slag se inbjudan

1B (to)

1

3.

(lö)

Telia Wide-Open 06.30
Sponsor: Telia
18 pb för 4-rnannalag.
3 bästa res. räknas på varje håI.
Max 54lag
3 speiare med off. hcp. Spelare med
klubbhcp spelar på 36

9

(sö)

OJ'r bästboll
08.00
Sponsor: OJ lågprismarknad AB
1B h bästboll pb Q/ a h.p)
Minst en spelare med off. hcp.
Spelare med klubbhcp spelar på 36.

30

08.00
28 (sö) Golf Crp Italia
Sponsor: Hinds Promotion
2 klasser; A hcp 0-18 slag, B 19-36 pb,
Startavg 100:- inkl Italiensk buffe
Start hål 1 och 10

(ti-on)

Ramlösa Senior Open
08.00
Sponsor: Ramlösa Hälsobrunn AB
H55, H65 se inbjudan

10 (må) ICA-slaget
Sponsor: ICA
18 h A-B slag, C pb
11

Skåneserien Oldboys
Div 1 H45, Div 3N H65

09.30

(ti) Funkab-flaggan

08.00

08.00

Sponsor: Funkab
18 h A-C slag
12

i
1 (to)

Adidas-Rukka Crp 08.00
Sponsor: Adidas-Rukka
Elit 18+36 slag open, A-B 18+18 slag
C 18+18 pb. 50% vidare till söndag

B

Div 1 ,H55, div 1

30-31

08.00

QO

Frigoscandia Cup 08.00
Sponsor: Frigoscandia
1B+18 h A-B slag, C pb.
50% vidare till söndag
Skåneserien Oldboys

Föreningsbanken Cup
Sponsor: Föreningsbanken
Gruppfinal

,tg

11 (to) Skåneserien Oldboys
Div 1, H65
09.30
r3-74
(lö-sö)

I 2.00

15-16 Nationella Damdagar

18

2e (lö) Juniorserien omg

Föreningsbanken Cup
Sponsor: Föreningsbanken
Klubbkval

Invitation 13.00
Sponsor: Resespecialisterna
1B h foursome pb.
Dam bjuder in herre.
Ej äkta par / sarnbos. Max BB par.
Kanonstart

(on) Ladies

Klubbafton

13 (to) KCS Hackers

and

08.00

10

(sö) ASG-Generationstävling

Duffers
Sponsor: Kockums Computer System
1B h bästboll pb Q/a h.p). Minst en
spelare med
off. hcp. Spelare med klubbhcp
spelar på 36.
14 (fr)

HGp:s Ricohboll 08.00
Sponsor HGp:s kontorsservice
18 h A-B slag, C pb

15 (lö) Lesters Scramble 08.00
Sponsor: Peter Lester
Lottade Lrrrannalag
Festkväll. Final på golfteckan
25 (t1)

Syd Touren
08.00
36 hål slag, juniorer

07.00
Sponsor: ASG
36 h foursome slag klass A.
Sammanlagd hcp
50. Båda off. h.p. lB h foursome slag
klass B
Sammanlagd hcp 0 - 72. Minst en
spelare med
off. hcp. Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36

17 (sö) 3Jåitt och Putter 08.00
18 h A-B slag, C pb

Oktober

I (sö)

KM Foursome

November
4 (lö) Gasatävling

08.00

09.00

18 h A-B slag, C pb

30 (sö) Trygg I{ansa Classic 08.00
Sponsor: Trygg Hansa
Se separat inbjudan

Augusti
I (ti) Stora Damdagen
12-73
(lö-sö)

07.00
Flerrar 72h slag. Damer 18+36
H 45 36 h slag. H 55 36 h slag
Juniorer 36 h slag, H 65 18 h slag.

H7518h

(sö) SweFerry / Ornbordservice
Sponsor: SweFerry Ombordservice
Akta makar 36 h foursome pb.
Max 72 par, varav max 18 greenfee
H.p gräns max 50 sammanlagt.
Off. h.p. Start hål I och 10

26-27 Seriespel

08.00

Division 1 damer
31

3

(to)

(sö)

Skåneserien Oldboys09.30
H 75, DN, H 55, Div 3 NV

bex
Ett slag för Cancerfonden
1B håI, bästboll pb

7 (to) Ryas
B

(fr)

Ryu

Sponsorgolf

Tegelugn

Oldboys och Oldgirls

09.30
Sponsor: Petab
18 h pb. En klass 0-36
Kanonstart. Prisutdelning med

förtäring

KM

slag. D 50 18 h slag. D 60 18 h slag

20

December
l0 (sö) Luciagolf

08.00
08.00

Luciatåg

