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Medlemstidning för Rya Golfklubb

Joachim Böckström
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Just nu är en ganska hektisk
period på Rya, vi har många
som vill spela golf på vår bana.
Det kan man ju förstå med
io:
tanke pä att vi förmodligen har
en av Sveriges absolut bästa
banor som hemmabana. Som
säkert alla har märkt så är det
inte bara klubbens medlemmar som vill spela på Rya. Vi
har också ett med iåru mått
mätt stort antal greenfeespelare. Jag vet att många medlemmar har åsikter om detta.
En del tycker att det är trevlig
att så många har "upptäckt"
Ryu, men många anser också
att vi måste införa vissa begränsningar. Det är alltid svårt
att hitta ett system för spel som
är rättvist och som fungerar i
alla lägen. Vad man dock skall
komma ihåg är att en av de
gamla fina traditionerna med
golf år att man mot en avgift
har möjlighet att spela på olika
banor.

Under vissa helger under våren har spelet på banan tagit
onödigt lång tid. Det finns i regel många olika orsaker till
detta. Om Du måste leta bollar
eller av annan orsak får en
lucka till framförvarande boll
så släpp igenom de bakomvarande spelarna. Det hör till
god golfetikett och vi slipper
stockningar på banan. Vi
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skulle också få ett bättre flyt om
vi hade en starter och en golfvärd under den mest
högfrekventa tiden. Om Du
kan tänka Dig att ställa upp
som starter eller golfvärd så hör
av Dig till kansliet.
Tack alla medlemmar som

lärt er medlemsnumret. Det
underlättar för oss på kansliet
när det ringer som värst på
morgonen. Jag lovar, vi har inte
fel på telefonen men vissa dagar har vi ett samtal var 20:e sekund mellan 08.00 - 09.00
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Såhär i mitten av golfens år
1995 måste jag föra vidare allt
det beröm som strös över vår
klubb. Tävlande golfare på elitnivå och greenfeegäster från
när och {ärran berömmer banan med fina snabba greener
och hur enastående vackert
banan är belägen vid sundet.
Berömmet gäller åven den fina
service som vi erbjuder. Från
flera av vära gäster har vi fått
höra att det är sällan man
traffar på en så trevlig och välkomnande golfare som Ryuspelare oavsett vi är på banan

eller i klubbhuset.
Under flera är har jae många
gånger fått höra berömmet om
banan och servicen, ett gott betyg som vi har vära anställda
och kommittdledamötern a att

tacka för. Det roliga är att gästerna nu också så tydligt framhåller medlemmarnas öppna
och positiva mottagande.
Några gäster var smått ar,undsjuka på den fina klubbandan
och underströk det med orden
" här skulle vi vilja vara medlemmar". Bäste medlem , ta ät
dig av berömmet du är omtyckt.

För att också bli omtyckt utanför golfkretsen var synnerligen noggrann vid spelet intill
cykelstigen. Slå aldrig ut om gående eller cyklande finns inom
räckhåll eller att de kan uppfatta det som om du slår ut
medvetet innan de är utom
fara. Hänsyn och artighet mot
de som nyttjar stigen ger goodwill för vår klubb.
Beröm skall alla medlemmar
ha som ringer och avbokar tid
som inte skall utnyt{as, det har

ban

I ett strålande fint väder avhölls
klubbkvalet i Föreningsbanken
Crp på Rya GK annandag
pingst. Föreningsbanken Cup
är världens största ungdomstävling för pojkar och flickor
16 år eller yngre. Totalt deltog
under \994 drygt åtta tusen
spelare i tävlingen som via
klubb- grupp- och regionkval
leder fram till en riksfinal som
i år spelas på Örebro GK.
Nästa år kommer Rya Gk att
få anordna riksfinalen så vi får
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resulterat r att vi har haft ledig
tid alla lördagar och söndagar.
Aven om det dagen före önskad speldag verkar som om alla
tider varit fulltecknade så har
det på speldagen funnits
många möjligheter till golf. Du
som tror att det inte finns speltid ring kansliet och du ska se
att det säkerligen finns tider
över.

Ha en bra golfsommar

Atf

CuF, klubbkval

säkerligen anledning att återkomma till detta.

I klubbkvalet deltog 50 spelare i olika åldersklasser och de
wå bästa gick vidare titl gruppfinalen som också spelades på
Ryu. Bland de bättre resultaten
kan nämnas Helena Nilsson
som gick på 82 brumo i äldsra
flickklassen tätt följd av Louise
Friberg på 83. Oscar Widerberg gjorde i klassen 13/14 är
en mycket bra insats och nådde
61 poäng. Nästan lika duktig

varJohan Dahlgren i yngsta
pojkklassen med sina 60 poärg.

Förerringsbanken
Cup !995

Föreningsbanken H

dare Jill Drivern
Alla gläds vi åt attvär bana har blivit vida berömd och omtyckt. Lite fåfänga bor det väl i oss
alla? Medalens baksida är emellertid att vår
bana i ökande grad mer far skepnad av en gästbana för greenfee-spelare än en bana för medIemmarna. Kassörens ögon lyser, men vi som
väntar pä 4:an, 6:an, B:an 74, och 16 ser det kanske lite annorlunda.
När vi nu kommit därhän...Att
greenfeespelare (men inte medlemrrrar, väl?? )
kan reservera starttid en vecka i förväg (en
tid/timme mellan 09.30 - 14.30, reds anm),
att vi en typisk familjehelg som pingstdagen
har 73 (!) greenfeestarter (B greenfeebollar,
övriga anmälda tillsammans med Rya
medlemmar, reds anmärkning) vilket,
vänligt räknat, innebär samtliga
starttider under 2,5 timme, att
greenfeen för en bana med Ryas
reputation endast är 200 kr under
högattraktiv helgtid, dä är vi på fel
spår. Medlemmarnas spelmöjligheter måste tillgodoses
bättre. Det är inte alla som vill,
liksom vissa galningar, starta kl
0620 på söndagsmorgonen!
Jovist, jag kan höra argumentet "greenfeen drar in rejält
med pengar till klubben".
Men det måste väl ändå vara bättre
att betala lite mer själv, och få spela, än
att betala lite mindre, som nu, och i stället få begrunda 08-ornas bilar på parkeringsplatsen under påskhelger, och inte
komma ät att spela själv?
Jag har följande ,lått blandade, förslag till en
förbättring av situationen till förmån för banans
ägare, dvs medlemmarna:

1. Övervaka attförbudet mot farligt spel på rJöhålen åtlyds; förseelse skall medföra omedelbar
awisning från banan! Egen medlem: avstängning i 2 veckor, greenfeespelare; konfiskation av
greenfee och rapport till hemmaklubben. Farligt spel på sjöhålen är vårt största hot.

2. Övervaka attgreenfee verkligen betalts genom rutinmässiga kontroller på banan. Vi behöver inte vara godtrognare än andra klubbar.
3. Höj greenfeen till en nivå som bättre rimmar
med banans attraktionskraft; det betyder en
greenfee för seniorer i nivån minst 300 kr lördsönd och 250 kr vardagar; målet ska yara färre

greenfeespelare men rimligen i stora drag oförändrad total greenfeeintäkt. Under storhelger
som påsk, pingst skall greenfeestarterna
begränsas.

4. Ge intendenten rått att tillfälligt rabbatera
greenfeen när det är dåligt väder och medlemmarna ser en tillfälligt ökad charm i andra sysslor. Lite knöligare för gästen, men "so what,
take it or leave it!". Starttider är färskvara, liksom morötter!

5.

Under högtrafiktid måste bollarna
utnyt{as maximalt.
Det betyder att vid starttidsbeställning
skall anges namn och handicap på alla
startande i bollert, att Wåbollar paras
till fyrbollar, att starttiden skall
claimas (med uppvisande av hcpkort för samtliga
greenfeegäster) senast
15 minuter före start, annars får bollen inte
starta. Det lär nog bara
hända en gång per familj !

6. Sätt upp en klocka till pä 7:an,
till vänster, så att även
greenfeespelare som lirar skogsgolf
kan ringa i klockan till belåtnad för
nästa boll. Det är inte alla som ids gå
tvärsöver fairway för att plinga och så står
nästa boll på 7:ans tee och tappar swingen
och en jättepropp bildas snabbt.

7. Summan av ovanstående borde innebära
en minskning av speltrycket men det kan också
innebära en intäktsminskning för klubben. Fundera på följande: en alldagssenior betalar f n
3000 kr/är (inkl utebliven ränta, efter skart, på
reversbeloppet). Om man räknar med att medlemmen i fråga spelar 20 ronder per år innebär
detta en spelkostnad av knappt 40 kr per timme
för att utnyt{a banan; vid fler ronder är kostnaden naturligtvis lägre. Man kan jämföra kostnaden med andra motionsformer (tennis? windsurfing? knattecross? kappsegling?) och golfen
på Rya framstår som mycket billig.

Antag att greenfeeintäkterna minskar med
kr/är om vi höjer greenfeen. Är det
inte värt en smärre (säg I0%) höjning av medlemsavgifterna för att kompensera detta och få
200 000

spela själv?

B. Så har vi Rya-Lotto, förlåt tidsbeställningen
på DFAS (Dag Före Attraktiv Speldag). Nuvarande ordning är inte bra. Det är direkt orättvist
att den som a) bor nåra klubben och/eller b)
kan lösgöra sig på exempelvis fredagsmorgonen
på vad som för de flesta är arbetstid skall kunna
boka tid personligen med hög grad av säkerhet.
Det är inte rimligt för medlemmar i innerstaden
att behöva betala 40 kr (2 mil å 20 kr) för arr
köra ut till Rya för att försöka få en önskad tid,
med åtminstone teoretiskt tänkbar starttid en
timme senare. telefonbeställningen är ren
gambling; det är svårare att komma fram på telefon till Rya än till "Ring så spelar vi". Jag vet, för
jag har gjort det. Man har stor tur om man kommer fram inom en timme. och då har alla attraktiva tider flugit all världens väg. Minska orättvisan med dagens kösystem genom att ändra
p ro p o rti o n e n te I efo nb o knin g/ b e s ö ksb o knin g.

Underlaget för proportionen mellan köerna kan
Telia ta fram (5:1?).
Ambitionen måste vara attfä en rimlig balans
mellan tillgången på attraktiva tider och efrerfrågan, så att medlemmarna kan spela golf under någotsånär planerade former. Ett kompletterande sätt kan vara att ta emot beställningar
max 7 dagar i förväg och ta betalt ör reservationen med, säg, 50 kr, eller alternativt I 4 dagar t
förväg och ta 100 kr. Avgiften skall vara inbetald
senast dagen före start. Skulle det vara så illa?
"Kära Putte och Tina, ska vi spela på lördag förmiddag? Vi bjuder på lunch hos Hugo efteråt
och så Louisianapä eftermiddagen?" Vårt 50 kr
att kunna planera en smula?
Vi måste på något sätt få en bättre balans mellan efterfrågan pä attraktiva speltider och bankapaciteten - till förmån för medlemmarna!

För drygt ett år sedan, närmare bestämt den 29
april övertog Flugo Berg arrendet av Rya-restaurangen.

inte minst bland ungdom arrta, säger vår krö-

Populäre Flugo med sin personal hade då det
ganskajobbigt under den första tiden.
- Men i år har allt gått så mycket bättre. Aktiviteten inom klubben har också blivit livligare, då

och servicen i vår restaurang. Som medhjälpare
har Hugo sin fru Anki, Ingegärd Borg, Dlana
Sarjanovic, Marie Lundahl, Linda Andersson
och inte minst kocken Gustav Borres.
L.A.

Anders Forssell

gare.

Allt fler har också uppskattat den goda maten
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IJnder våren blev den s.k. "Englundska villan"
d.v.s fritidshuset strax intill ettans green till salu.
Bland annat så fanns det en spekulant som ämnade förvärva huset att anvåndas som
uthyrningsobjekt. Vår uppgift är naturligtvis bl.
a att bevaka den närmaste omgivningen så att
inga framtida hinder eller irritationer kan uppstå för ett seriöst golfspel. Av den anledningen
har Rya Golf AB köpt huset den 1juni. Området
ingår i de framtida planernapä en förändring
av Ettans green, som i så fall skulle förläggas en
del in mot huset ( vilket då rives ) och på så sätt
kommer dammen mer i spel (s;älv tyckerjag
den redan är i spel ). Samtidigt kan en bättre
och naturligare uppgång till Tvåans Tee arrangeras. Bankommitt6n återkommer med detaljer,
tidsplan och budgetäskande för att projektet
skall få en plats i vår långtidsplan.

Till dess hade vi tänkt oss art för en billig penning hyra ut stugan till gästspelare på Ryu. Där
finns kokmöjligheter, öppen spis, el-värme,
dusch och toilette. Får Du gäster som Du inte
vet var Du skall placera så kontakta kansliet.
Efterlysning: Har Du kanske ute i garaget
några bra överskottsmöbler, som skulle passa i
vär "rtya stuga" t ex köksbord med stolar,
sällskapsgrupp, sängar etc och kanske det t o m
finns porslin, bestick samt kokutrustning? Kontakta i så fall Ake Bäckström, som är vår samordnare.
Namnbyte:Jag tycker att huset bör byta namn
i "folkmun" nu då vi själva äger det och varför
inte Torpet? Har Du andra förslag så
hör av Dig.
Cunnar A

Cunnqr.l
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18 är något av ett begrepp på Rya Golfklubb och
har så varit allt sedan mitten av

60-talet.

Vi startade 1967 med en aktiesparklubb, som alla hade det
gemensamma fritidsintresset,
golf, säger 1B-klubbens språkrör Arne Härner. Hur namnet
kom till har sin speciella förklaring.
- När vi skulle bör.1a spara i aktier, ville banken ha ett namn
på vår förening. Då bestod vår
församling av 18 - så vad vore
naturligare än att anta namnet,
l8-klubben. I dag år rnan 27
mer eller mindre aktiva medlemmar.
-

Donation.
18 träd ä 400 kronor styck som
står mellan 11:e och I2:e hålen
är en gåva till Rya-klubben.
Synd bara att pelaren med skylten av donatorerna är försr,unnen....
Bland de 2I finns bland annat
två av vära tidigare ordförande i
Ryu,Jan Sederholm och eviet

unge Ernst Sjunnesson. Tredje
onsdagen i augusti spelas det
KM. En annan tävling, Gunnis
pris står också på programmet.
De som skänkt priset är duon
Gunnar Samuelsson - Nils
Pålsson. De båda sistnämnda
är också klubbens placeringsexperter. Att det genom åren
varit en lönande affar år alla
överens om. En del av överskotten har bidragit till div. urlandsresor. 1B-klubben har va-

rit i Spanien tre gånger. Andra
utflyktsm äI år Portugal, Skottland, Irland, Italien, Mallorca
med flera. Kl 13.30 varje onsdug, i varje fall under säsongen, spelar den första
"bollen"ut. Aven under hela
vinterhalvåret, hur vädrets
makter än beter sig, så finns i
varje fall Hasse "Linjalen" Ohlsson och Ur-mannen Lasse
Carlsson alltid på
plats..

fsrdamr på
Måndagen den 24 aprrl hade damkommitt6n
nybörjartråff för damerna på Rya. De nya damerna skulle föla med en erfaren spelare under
tre hål för att se olika slag, bunkerlägen och
droppningar. Efter tre hål utsågs Anita Lindberg att slå över vattnet pä 4:an. Hon tar upp
järn sexan, slår bollen upp på green och i koppen, I{IO. 25 charnpangeglada damer finns i
klubbhuset en stund senare.
Söndagen den 30 april under inspel till
Omega-slaget kommerJohan Lindberg (Anitas
äldste son så vitt vi vet) till Rya's 2:ahä1. Slår en
järn ätta. HIO ! !

Tisdagen den 13 juni slår Kalle Lindberg
(Anitas senaste... jaså sista) i vattnet på Rya's 4:e
håI. Droppar framme på damtee, fram med
jårnättan...HIO ! ! ! på andrabollen.
Onsdagen den 14 juni slicar pappa Lindberg
(trolig fader till pågarna) en underbarjärnätta

till mitten på Rya's {ärde green, gör

en säker tvåputt och par.

Vår värderade ordförande
skrev i förra numret av Drivern
om att göra 1995 till juniorernas år på Rya och det är
något som vi gärna instämmer
i. Alf pekade också pä att andelen juniorer i vår klubb är
betydligt lägre än riksgenomsnittet och i dagsläget befinner
vi oss på en nivå kring 15 %.
Med anledning av Alf-s artikel samt förslag kan det vara pä
sin plats att presentera lite vad
juniorerna håller på med under året och vilka som är med
och håller i trådarna.

Vi har en kommitt6 som försöker hålla ihop verksamheten
och som ordförande i den sitter undertecknad. Vi tar alla
också del i den löpande verksamheten och har följande
ansvarsområden:
P-O Cheander,
ansvarig fem-klubben samt träningsläger B-gruppen.

Olle Dahlgren,
ansvarig knatteligan - aktivitetsbidrag.
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&

spelarrepresentant.
^A*xders

ansvarig ljejligan - aktivitetsbidrag.
Swem

supporterklubb och därtill hörande ekonomi.

Sm

snug

sffir

ansvarig för eli{uniorerna
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löpande ekonomi
Pefer &es
adjungerad, ansvarig för
laguttagningar.

sffr
ej kommitt6medlem, ansvarig
för Computerland-lage t

Arx

rs

$ranssom,

ej kommitt6medlem, ansvarig
för sommartävlingen.

Iilålsättningt
Att erbjuda Rya's juniorer en
allsidig träning året runt för att
ge dem möjlighet att förkovra
sig inom golfen.
Ambitionen skall vara att vi
skall nå så bra resultat som
möjligt, dock är det lika viktigt
att ungdomarna har roligt under träning och tävling.

Vad gör vi?

fränar! fävlar!
fräningt
sker såväl inomhus (vintertid)
Sundsgården som utomhus.
Inomhus satsning på teknik,
utomhus mer allsidig träning
med större satsning på närspel
och taktik.

Eli{uniorerna (10 st)
har varit igång inomhus
sedan sista helgen i oktober och övriga 9 grupper
(ca 60 st) startade i början
av februari. Totalt ingår
ca T0juniorer i dessa
satsningsgrupper. Vecka
14 började vi utomhusträningen och vi håller på
till vecka 24. Ytterligare 60
ungdomar har inbjudits
till betalträning och ca 35
av dem är sedan 24 aprrl r
full fart med träningen.

ffp'åm
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eliten har varit en vecka i
Portugal. De 30 bästa därefter åkte tre dagar till
Degerberga i slutet av
maj. Våra allra yngsta har
varit wå dagar på Ven och
vi kommer också att anordna ett läger för våra
yngre flickor.

fävlingart
individuellt och i lag
Knatteligäil, upp till l3 är,
Skåne

Foursome ligan, 14-16 är,
Skåne

Femklubb, A-D, lokalt
Tjejligan, Skåne

Computerland, max 17 är,
Skåne

Juniorserien, 27 är, Skåne
Föreningsbanken, nationell,
tom 16 år
Skåne-Touren, Distrikts tävlin g
upp till lB år
Syd-Touren, regiontävling upp
till 18 år

Teen-Tour, Nationell tävlinc'
upp till 18 år

-juniorer är "däligt" betalande
medlemmar

+ I B Tour, regional tour, 19 27 är

Till detta kommer ett antal

t

individuella tävlingar från
klubbnivå och uppåt. Vår ambition år att ge våra spelare möjlighet att kunna tåvla på ett
planerat sätt i så hård konkurrens som möjligt.

Ambitioner för 1995
-

bland de 3 bästa i juniorserien

i knatteligan, femklubb,
Computerland samt 1j ejligan

- seger

tre spelare till riksfinal i
Föreningsbanken

-

- 5/ä landslagsspelare

minst 5 deltagare påjuniortourerna

-

Detta, och kanske även en
del andra faktorer, är saker son
jag tror vi kan låra oss att leva
med. En viss övertalighet bör
inte Yara ett problem för oss på
Ryu.

luniorkommittön
Totalt är vi idag ca 190 knattar
och juniorer i klubben. Detta
innebär att mellan l5 - 76 Vo
(snitt i Sverige 20 %) av klub-

Trångt på banan anserjag
inte att vi har men om så år faLlet går det säkert att styra spelet
till "rätt" tider.

bens medlemsskara tillhör
denna kategori. Vi iJK tycker
att denna andel är alltför låg
och skulle av olika skäl gärna
vilja öka detta talet. Skånes GF
har inför 1995 satt ungdomsrekrytering som prioritering nr
1 och har följande målsättningar för sina medlemsklubbar:

Det går säkert attfä in mer
pengar genom attha en större
andel fullbetalande medlemmar men detta anser jag vara
kortsiktigt tänkande och kan
på sikt leda till att klubben
utarmas påjuniorer, och därmed blivande ledare i klubben.
1994 minskade antalet juniormedlemmar i svenska klubbar
med tre procent samtidigt som
antalet seniorer ökade med
fem procent.

- mer ån 25%

jumorer

fördubbla gärna flickrekryteringen

-

- öka ungdomsbudgeten med

50%

föryngra styrelse och kommitteer genom att tillförajuniorer

-

- morgondagens golfledare.

Detta är målsättningar som
vi gärna vill ställa oss bakom.

- långsiktigheten - investering

i

framtiden.
-

från spelare till ledare

idrottsledarutbildning
i klubben är en god investering
för klubben.
- en bra

- en välskött ungdomsverksam-

het är ett utmärkt PR-vapen.
##wm
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-

fullt i klubbarna

-

trångt på banorna

Låt oss gemensamt se till att
denna negativa trend åtminstone bryts på vår klubb och att
vi 1997 har passerat 300 juniormedlemmar.
Vi hoppas att ovanstående har
gett er en bättre bild av vad
vårajuniorer håller på med.
FIar ni frågor kring vår verksamhet eller kanske rent av vill
fuälpa till, hör av er till någon i
kommitten. Vi är tacksarnfna
för all support.
Olle Dahlgren

swffitrg
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Vår nye juniormedlem,
Joachim Bäckström har öppnat den här säsongen på ett suveränt sätt. Landslagsuppdragen
avlöser varandra. Den främsta framgången hittills i den l7-änge mannens liv var silverplatsen
vid världsmästerskapen för yngre juniorer iJapan.
Detta är hur'rrdsakligen en lagtävling, där
Sverige slutade på andra plats. Helt tongivande i det svenska laget var "Bäckis", som
också slutade på en individuell andraplats
endast slaget efter USA-spelarenJoe Kribel.

- Största anledningen
att jag flyttat hit ner,
med tillgång
till all den

till "lyftet"

träning
j ag får vid

Klippan/
Perstorps
goQrrnnasie.

Aven Peter Lesters träning tillsammans med
mina nya klubbkamrater har varit givande, sägerJoachim.

Från att där upp i norr
endast kunna bedriva sin
favoritsport halv a är et har
helt andra möjligheter öppnat sig för den talangfulle
spelaren i Sveriges "rätta"
landsända.

Han har en fantastisk bollkänsla och en sällsynt blick för
spelet, som gör att han kan
bli riktigt "stor", säger
förbundskaptenen för Alandslaget, Peter Svallin.

-

Det är inga dåliga me-

riter som Joachim kan
se tillbaka på under
årets första sex månader.

- Leder den riks-

omfattande Teentouren, efter tre
omgångar.

-

Bäste amatörspelare vid SGT kvalet.

- Spel i U-landslagets
-

fyr-landskamp.

Tvåa både individuellt och lag

vid "WorldJunior Team
Championship" iJapan.
Flera stora uppdrag
väntar, nu närmast
(när detta skrives)
EM i England och
lite senare British
Boys.

Kan han sedan
medverka till att
föra upp Rya över
"lågvattenmärket", alltså avancemang till förstadivisionen i seriesystemet är mycket r,unnit.

Att vi iJoachim Bäckström har en
storspelare i vardande i våra led står
helt klart.
Lennart A.

ffiffiffiffi
Vår nyanställde maskinansvarige banarbetare är för en
del av medlemmarna ett känt
ansikte. Johnny har tidigare varit anställd hos oss, under drygt
tio år, 7977 till 19BB då han utvandrade till Söderåsens GK.
Nu är han alltså tillbaka och
han spelar på hcp 36.
Johnny arbetade med lantbruk
före han kom in på golfbaneskötsel, detta kombinerat med
ett brinnande intresse och
sinne för maskiner och mekanik, gör honom till en bra mekaniker. Kul attha dig tillbaka.

ffiffi
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Coach

Roland

Lug

Lagkapten
Serviceman
Fairward
Linjeman
Halvback
Libero
Ruffer

Mats:

Johnny:
Dick:
Ebbe:
Bosse:

Måns:
Pontus:
Svante:

Reserv

Christian: Biff
Mellis:
Sandpro

&m
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Vårputstä

Frigoscandia Cup

.

Stefan Malmsten 1 16 p
Lars Nilsson
Barbro Hall Wannfors
PerJerlebo
2. Bo Zinn
116 p
Kjell Marcusson
Jan Pålsson
Ebbe Gustavsson
ct
.')
113 p
Johan Engert
1

filobitel Trophy

A-klassen

1. Håkan Johansson
2. Christian Lindblad
3. Andreas Cheander

B-klassen
1. Berty Fröberg
2. Gunnar Lundgren
3. Martin Fredrixon

Ambassadörklassen, da m
1. Anne Lindell
43 p
2. Maret Remmelgas 47 p
3. Ingrid Björnör
4I p

138

r40
140

Ambassadörklassen, herr

1. Per Frohlund
2. Ilmar Remmelgas
3. Billy Dine

138
139

740

38 p
38 p
38 p

-

Martin Fredrixon
Lars Olle Nilsson
Åke Aldenfiord

1. Daniel Råvik
2. Max Christiansson
3. Alexander Alven

Suppoftertävlingen
1.

Kitty Gullstrand
Karin Friberg
Inger Hall Persson

47p
36p
36p

I
c>

J.

Johan Fredrixon
Martin Fredrixon
Arne Svensson
Olle Svensson
Karin Friberg
Louise Friberg

a2p
a2p

4rp

gm
1.

Jesper Björklund
Henrik Stensson

2.

Peter Davidsson

o
J.

Johan Girdo
Emil Madsen
PatrikJohansson

1.

744
144

I45

7ep
77p

2.

PerJerlebo

BrittJerlebo
Johan Fredrixon
Martin Fredrixon
Gunilla Kittel
Per Kittel

47
3B

3. Elsie Bengtsson

36 p

Diplomatklassen, herr
1. Tommy Ekman 37 p
2. Cöran Karlsson 37 p
3. Håkan Ekstrand 36 p

Adidas-Rukka Cup

3B

Elitklassen
I . Christian Lindblad 2l B
2. Johan Remmelgas 222
3. Peter Salstrand 224

61

A-klassen
. Lottie Andersson 138
2. Christian Dine
138
3. Lars Carlsson
140

6olf Cap ltalia
A-klassen
1. Håkan Ekstrand
2. Patrik Nilsen SåGK
3. Björn Lilja
B-klassen
1. Gunilla Kittel
2. Nexander Alven
3. Berty Fröberg

Diplomatklassen, dam
1. Liselotte Schlasberg 37 p
2. Annika Karlsson 36 p

Bop

Stinas Flower Cup

o
J.

da
1.

C-Klassen

66

67

44p
4op
39p

1

B-klassen

1. Richard Karterud
2. Bo Lindberg
3. Markus Lundström

124
135
1

35

ff:*

1.
2.
3.

€ff
Magnus Olsson
81 p
Inez Lundqvist
77 p
Margareta Forsell 69 p

ffipmm
1.

I

c,

3-

Oskar Forsell
Fredrik Forsell
Caroline Henckel
137 p
Johan Henckel
Lennart Eriksson
Niklas Bång
Leif Bång
Flolger Yberal, LaGK 130 p
BrittJerlebo
PerJerlebo
UlfJerlebo
MatsJerlebo
I27 p

ffi#k
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Johan Henckel
Caroline Henckel
Åt e Alden{ord
Knut Malmberg
Lars-Olle Nilsson
Fredrik Nilsson

1.

2.
o
J.

o

48p

15p

#sF

1. Johan Fredrixon
2. Jens Nielsen

66

3. Rickard Persson
ffi- #tr
1. Lars Einar Larsson
2. Lars Thorsson
3. Kitty Gullstrand
d:*

6',/

6B

62
62
61

#$ff

1. ChristofferJohansson42 p
2. Gunny Pettersson 42 p
3. Monika Karlsson, F5 42 p

&k
#dk$

Jm*
1.
2.
3.

ffi-
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Martin Fredrixon
Daniel Olsson, PpGK
Christian Vallentin
#ffi

1. Gunnar Anderlind, SåGK
2. Gunnar Lundgren
3. Anders Forsell
ffi- &ss
1. Marcus Carlsson
2. DavidJohansson
3. Mona Wallmark

ffiwswwp
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1. Cecilia Bengtsson
Johan Järnum

43p

Per Flisberg
Marianne Engberg
Curt Andersson

43p

2. Anna Eriksson

3.

ffi#
l.

Per Flisberg

.).

k w#

46p

w&e

dm*

Lena Persson
David Wahlgren
Fredrik Nilsson
Agneta Lindqvist
Anders Lindqvist

,

43p

ffiffiW

&-

48p
45p

Ulla Brink

45p

c>

3.

65
65
63
66

b'/

#ffi

1. Inga-Maja Andersson
2. Fredrik Olsson
3. Gerd Sandberg

3B
o3l
36

m&#w

Jan Sandberg
Per Ornell
J"rry Lenklev
Karin Kullander

61

61

ffiggffimresm
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1. Kristina Dine
2. Ulf Nicander
3. Göran Hansson
Sl*

66
69
69

67
6B
6B

#$$

. Kerstin Jonsson 38 p
2. Gun Persson
36 p
3. Marianne Engberg 34 p
I

4g* ss
1. Tage Eriksson
59

#wwsww

. Ulf Andersson
2. Cecilia Bengtsson
3. Curt Ander.sson
#l* %#&w
1

2. Annika Karlsson
3. Niklas Anderek

61

Hans Dahlqvist
Anders Johansson

Björn Lilja
Anne-Li Shiller

ffi&&

W#ffi
1. Johan Kinberg

l.

Ylva Muller

&ffi
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Olof Samuelsson
Bengt Bengtsson

1. Flansi Larssen
2. Oscar Widerberg
3. UlfAndersson

€:-

2.

2. Johnny Stissson

43p
39p

