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vi då in i en ny spännande säsong på Rya. När
detta skrivs så är väl inte golf
det första man tänker på. Ute
är det nämligen 17 grader kallt
och ett snötäcke på ca 1 clecimeter ligger på marken. Men
som alla vet så blir det givetvis
en vår även i år och med det
följer många sköna rundor på
vår fina golfbana. Bankommittdn och banpersonalen
kommer i år att lägga en stor
vikt vid skötsel av vära greener
och tees. En intensivare skötsel
både vad gäller luftning och
dressning kommer givetvis att
märkas, när vi är ute och spelar, spel- och skötselsäsong
sammanfaller ju som bekant.
Jag hoppas dock, att alla förstår, att det arbete som utförs,
är till för att vi skall få en så
perfekt bana som möjligt. Under föregående säsong framfördes klagomål på putsen och
finishen päbanan. Aven detta
har diskuterats i bankommitten och den kommande säsongen kommer detta arbete
att intensifieras.
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Så går

Under 1996 kommer vi att
påböga ombyggnaden av vår
driving range. I den första
etappen kommer nya teeområden att färdigställas. Det
innebär att vi under vissa perioder kommer att kunna ge
vära medlemmar möjlighet att
träna från grästee. Under föregående säsong gick det rykten
om att ombyggnaden av
träningsområdet skulle kosta
massor med pengar. Vi kanske
rent av skulle behöva höja
medlemslånen etc. Var ursprunget till ryktena kom ifrån
vetjag inte, men jag vill nu
vädja till alla medlemmar, om
ni har synpunkter och funderingar, kom in på kansliet och
prata med mig, så lovarjag att

ge er svar på de frågor ni har.
Jag tror att det är bättre än att
ni står på rangen eller sitter i
klubbhuset och gissar.

Under 1996 kommer Rya att
stå som värd för finalen i världens största golftävling. Vi kommer attvara värdar för
Föreningsbankens Cup, riksfinal. Det kommer att innebära
en massa arbete för våra juniorledare och jag hoppas att en
hel rad av medlemmar kommer
att anmäla sig som funktionärer till denna tävling. Hela
golfsverige kommer att ha
blickarna riktade mot Rya den
sista veckan i juli.

Vi saknar fortfarande medarbetare till vår klubbtidning. Det
är en viktig del av en golfklubbs
verksamhet och ett bra forum
för att informera medlemmarna om vad som händer i
klubben. Om Du känner att Du
bidra med Din speciskulle
"ilju
ella kunskap eller Dina åsikter,
hör av Dig till kansliet. Vill vi
\/ara Sveriges bästa golfklubb,
skall vi väl också ha den bästa

golftidningen.
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Ake Brickström
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Snö och kyla gav möjlighet till
att starta säsongen på vår bana
med skidor och stavar. Efter
endast några veckor kom det
gröna fram och klubborna fick
ersätta stavarna och skidor var
det inte att tänka pä.De flesta
av oss väntar tills vi får se lite
grönt på buskar och träd.

När vi nu går och längtar efter den där sköna och lagom
varma dagen, kan vi gotta oss
ät, att Rya nog är Sveriges
mesta golfklubb. Vi har i är 4
landslagsspelare, Mikaela Friberg, Marie Hedberg, Daniel
Olsson ochJoachim Bäckström. Otroligt men sant. Världens största golftävling,
Föreningsbanken cup, har sin
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riksfinal hos oss. En tävling
som ger stor uppmärksamhet i
golfsverige.
Med efterlängtat kök, väl
fungerande proverksamhe t,
kunnig och serviceinriktad
personal som ställer upp för
medlemmar och gäster, är det
tryggt att visa upp vår klubb för
Sveriges golfare.
Målet, att göra banan vackrare till 1997 , år pä väg att uppfyllas genom detalj planering
och att en mängd delmål infrias. Arbetet med attfä världens bästa damgolfare till oss
1997 fortskrider helt enligt planerna och i mars ska vi vara
framme vid ett positivt beslut.
Går det som vi planerat,
kommer vi att visa upp Rya inför världens golfare och då gäl-
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Först och främst vill vi ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar som lämnade in handicapkorten för revision vid
årsskiftet. Vi fick in ca 750 kort
att revidera. Det betyder dock
att ett antal medlemmar har
glömt att lämna korten. Försök
att göra det så fort som möjligt,
så får ni nya till säsongstarten.

Din handicap skall visa Din
spelstandard. Det är därför viktigt att Du fyller i ditt handicapkort både när Du spelat bra
golf eller när det har gått lite
tyngre. När Du har spelat så
bra att Du sänkt Ditt handicap,
skall Du omgående meddela
detta till kansliet. Felaktigt registrerade handicap ställer till
en massa besvär för våra hårt
prövade tävlingsledare.
A
-\nmäl adressändring till
kansliet så fort som möjligt då
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Du byter adress. Vi får fortfarande tillbaka ett antal brev
och tidningar vid utskick till
vära 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 av attlryra ett skåp så
kontakta kansliet.
Kostnaden för ett klädskåp
år \50./ säsong.
dEfesrm

Vårputsen lördagen den 23
mars. Du ställer väl upp och
fixar till banan inför säsongstarten.
Årsmöte torsdagen den 28
mars.

ler det att målet vackrare bana
är nätt. Med vackert väder kan
då TV-tittarna se att Sundets
pärla är vår klubb och bana.
Vi startar med vårputs den
23 mars, så välkommen till en
förhoppningsvis skön vårlördag.

Alf Rodman

ffiffiffi*

ffiffi&

Efter 1994 års seriespel flyttades Rya's herrar
ner till division 2. Målet för samtliga i herrarnas
elittrupp var att under 1995 ta sig tillbaka till
ettan. Vid det första seriespelet i Hässleholm
blev det också lite av en urladdning för spelarna
i laget. Sämsta scoren under första dagens sex
ronder var 75 och efter två dagars seriespel var
Rya uppe i en serieledning på drygt 20 slag.
Den andra omgången spelades i Flalmstad under usla väderförhållanden. Laget giorde dock
en riktig kämparinsats och klarade med marginal hem vinsten i division 2. Nästa är har vi
både herrar och damer i division 1.

Till nästa säsong kan vi också glädja oss åt en
fin förstärkning av herrarnas elittrupp. Daniel
Olsson, som varit medlem i klubben ett antal är
men under denna tid representerat Perstorp,

har från och med säsongen 1996 valt Rya som
sin hur,'udklubb. Daniel, som tillhörjuniorlandslagets A-trupp, betraktas som en mycket
lovande spelare. Vi hälsar Daniel välkommen
till Rya-s elitlag och hoppas att Du kommer att
trivas med oss.
Också damern a fär inför den kommande säsongen två mycket fina förstärkningar. Viveka
Hoff kommer attrepresentera Rya från och
med i år. Mycket glädjande för oss som ansvarar
för eliwerksamheten. Marie Hedberg,, landslagsspelare och en av de mest lovande talangerna
på damsidan i Sverige kommer även hon att representera Rya. Det ser alltså mycket spännande
ut inför spelsäsongen 1996, både på dam- och
herrsidan.
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Varje år spelar oldboys (55-65
år) och veteran er (65-75 år)
om landslagsuppdrag. Andra
deltåvlingen av fem ägde rum
på Rya golfbana sista veckan i
maj. Det kom 115 deltagare
från Skåne i söder till Norrbotten (Piteå) i norr. Oldboysklassen bjöd på dramatik, tre
spelare i sudden death. På andra särspelshålet visade sig Göran Stenport, Linköping (gammal Helsingborgare och
Ryamedlem), ha de starkaste
nerverna och sänkte en 5metersputt. Göran Lindeblad,
Falsterbo, missade därefter en
kortputt och segraren var
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korad. Sven Andersson, Borås,
segrade i veteranklassen före
Cöran Olsson från Lidingö
(även medlem i Rya GK).
Funktionärsstaben äldre
gentlemen från
måndagsgolfen, fick många
lovord för ett mycket fint genomfört arbete.
Seriespelet med 6 lag i de lokala Skåneserierna har genomförts med goda resultat av Ryas
lag. Veteraner, H 65, erhöll silvermedalj i div 1. H 55 klarade
efter kval platsen i div 1, det-

samma gällde H 45's lag, dock
med viss möda. H 65 i div 3
segrade och erhöll bronsmedalj samt flyttas upp till div 2.
Aven H 55 i div 3 segrade och
erhöll bronsmedalj och flyttas
upp till div 2.

Klubbmästare iH 45 blev
Thomas Holm, i H 55 segrade
Per Frohlund och i H 65 Thore
Johansson.
På breddsidan har gubbgolfen på måndagar ökat till
det dubbla, ca 20 spelare deltar
varje gång.
Göran Mårtensson
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, 15.37 och 15.45
peggar detta illustra sällskap upp på hål nr 1.
Detta har vi gjort sedan säsongstart 1987. Vi är
15 ynglingar där den yngsta är 27 år och den
äldsta nyss fyllda 50. Det märks ingen åldersskillnad på banan. Den äldsta kan kasta en klubba
med precis samma grace, som den yngsta.

- Onsdag eftermiddag

15.30

Singelklubben är inte en klubb för ensamstående män, om nu någon av vära kvinnliga medlemmar skulle tro detta och vädra morgonluft.
N.j, förutsättningen för att fävara med är endast singelhandicap.Vårt medelhandicap ligger
idag pä a.5 slag och sjunker hela tiden.
Singelklubben spelar inte med slope. Vi spelar rent slagspel med vära spelhandicap.
Singelklubben spelar fort. Max 3.5 tim på en 4boll. Vi puttar ibland vänligt på framförvarande
bollar, som inte håller tempot.Vi gör det för
UffeJagaeus skull. Han får utslag om han får
vånta och bollbanan blir väldigt 1åg.
Några profiler har vi ju också.Jens "Helikoptern" Magnusson har en fantastisk follow
through , rtär han kastar en klubba. Thomas
"Flooken" Lööf har till vår förfäran rättat upp
stancen och börjat slå rakt. Han har därmed
också sänkt sin snittscore kraftigt vilket känns i
plånboken. Det var Christer Wåhlstedt och un-

dertecknad som krjälpte honom. Vi hjälper inga
fler, vi har inte råd. Joakim "Bubben" Boltenstern tar oss med på upptäcktsfärder på banan.
Han hittar lägen med sina drivar, som ingen
kunnat drömma om.
Vår klubb startades av Christer Wåhlstedt och
undertecknad och var inte tänkt attvara så ambitiös från början, som den nu blivit. Men allting
hos oss fungerar perfekt och vårt andningshål
på Rya mitt i veckan har blivit ett måste under
sommarmånaderna. Vi har ett underbart kamratskap, som vi även börjat odla utanför banan
tillsammans.
Varje år i september åker vi på en avslutningsturne. Egentligen är förutsättningen , attvr skall
åka till Danmark, men dom senaste två åren har
tyärr kursen varit för tung för vår ekonomi. Vi
har därför förlagt vår avslutning i Karlshamn, vilket har varit mycket trevligt.
Slutligen vill vi tacka Rya och Åt . Bäckström
för det stöd som ni ger inte bara till oss utan till
alla onsdagsgängen. Det känns fint varje onsdag,
att komma ut till klubben och känna sig hemma
och välkommen.
I{ertecknat för Singelklubben au

Björn Flinck

Nyss hemkommen från årets
julbad på Råå med wå dopp i

Oresund, föregånget av varma
bastusittningar, känns hur,udet
fräscht och varmt för att fä
ihop ett sammandrag över Ryudamernas aktiviteter under säsongen som gått.

Minns ni säsongstarten i mitten av april? På programmet
stod "Clinic på drivingrangen"
med Peter Lester. Dagen blev
våt och mycket regnig. Trots
det kom cirka 50 varmt
påklädda damer, som fick lätta
på kläderfra, komma in i husvärmen och ta sig en lektion
om puttning på Hugo's golv.
Peter pratade bland annat om
rytmen i putten ..... tick - tack,
tick - tack (engelsk variant?)
och visade också hur vi kunde
finna sweetspot på klubban.
Har du blivit bättre i puttning
under sommaren? Skrev du
upp antalet per rond? Fick du
ner dem till max 36 per rond??
Visst är det lätt att glömma!
Nybörjare och gamla medlemmar, som inte kommit
igång med golfen, kallades till
tråff senare i april. Ett stort
gäng kände sig kallade då damkommitten pratade enklare
golfregler, vett och etikett på
banan. Sen följde spel på tre
håI. Anita Lindberg spelade
och hamnade i svåra lägen och
Karin Friberg försökte lösa problemen för våra "nybörjare".
Innan hemgång önskade man
se ett vackert slag över 4:ans
damm. Detta förfärliga vattenhål för nybörjare! Anita gjorde
vad hon kunde. Hole in one!!
Tänk så enkelt att göra denna
omtalade bravad! Efter det, bar
det raka vägen in till Hugo,
som fick öppna ett flertal flaskor skumpa, för här skulle firas!
Årets Nationella Damdagar i
juni lockade som vanligt
många golfande damer från
hela Skåne. Under sineeldagen

hade vi 95 tävlande och
foursomedagen I 40 damer.
Många fina resultat presterades
och många sänkta handicap
blev följden. Vår egen duktiga
Ryaspelare Maret Remmelgas
vann A-klassen med 65 slag och
tog åven hem scratch-priset
som var skänkt avJanne Frisk
på Råå. Det Remmelgaska huset har blivit en vacker port rikare. Vi gratulerar! Judith
Areskoug, också duktig Ryuspelare, vann B-klassen på 66
slag. Fouresometävlingen
vanns av Orkeljungadamer och
på andra plats placerade sig
Rya-s Gun Persson med dotter
Anna Eriksson. Vädrets makter
hade vi med oss dessa dagar
och banan var i perfekt skick.

Women's Rya Crp -95 var
mottot för eftermiddagens spel
på Stora Damdagen i början av
augusti. Efter attlta klarat av
1B hål poängbogey på f.m. och
ätit en god lunch, var det dax
för ny kanonstart, dår kämparlusten inom varje lag stod på
topp. 77 av 1B hål hade ändrat

karaktär och samtliga korthål
hade ett kast med boll som
första slag. Detta var tydligen
mycket svårt - kvinnor har
glömt hur det går till att kasta
liten boll. Vissa kastade t o m
bakåt och gick i 4:ans damm
trots att teekulorna stod efter
vattnet. Många skratt - men vi
har lovat att slopa allt vad kast
heter i framtiden. Att komma i
hål via krocketbågar, målstolpar eller hitta flagghålet i en
bunker gjorde inte rundan
sämre.

Framemot kvällen i det
vackra sommaryädret återkom
samtliga damer fräscha och
vackra, som om ingen varm
36-hålsdag låg bakom dem.
Prata om kondition! En rolig
kväll väntade med god rnat,
kampsånger och prisutdelning.

I slutet av september var det
dax för årets avslutning och
sista tisdagstävlingen. 5 månaders tävlingsspel innehållande
23 tisdagståvlingar låg bakom
oss. Många andra tåvlingar har
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passerat för damerna under säsongen. Vår nya LarsJönsson
Crp vanns för första gången av

Marianne Engberg, tillika
sponsrad av grannen Baltzar
Söderström. Förutom ett trevligt vandringspris blev hon och
tre andra pristagare begåvade
med stora, innehållsrika lådor
med bl a massor av korvar, pålägg och annat gott. Något för
alla damer att kämpa för nästa
säsong!

Nyu poängjakten vanns i år
av IngaMaja Andersson. Annies
Crp togs hem av Ingrid Axelsson och Margit Bergengrens
hederspris vanns av Viveka
Segersten. Judit Areskoug vann
vår Ping-Electictävlin g och
kunde båra hem en Ping-putter skänkt av fam. Friberg.Yära
Rya-damer har varit duktiga i
sommar och många har sänkt
sitt handicap. Detta visade sig
på kvällens otroliga tårtbord.
1B tårtor presenterades och åts
upp av 55 damer!! Vilket kalas!

Den där slopen har satt sina
spår! Men ej bara positiva. Ute
på andra banor har vi haft svårt
att försvara ställningarna. I
seriegolfen hamnade vi långt
ner i prislistan. Triangelträffen
förlorade vi och i vårt årliga
möte mot Båstad åkte
vandringspriset från Ryu.

Oldgirlfl ickorna försvarade
däremot ställningarna i Skåne
och kunde belägga en 5:e plats.
Avslutningskvällen var utlyst
som damtillåten. Anledningen
var attvackra kläder och underkläder skulle visas av Solveig
Arre{äll från Twilfit. Push up,
stay up, goa pf amas och trevliga kläder presenterades. Behöverjag nämna att Flugo
smög omkring och hade en
trevlig kväll?
Jag önskar er en ny skön
golfsäsong och en god fortsättning på det nya året.

Kiry Gullstrand
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Den gångna säsongen fick vi
Rya-spelare stifta bekantskap
med ett nytt och komplicerat
handicap-, förlåt banvärdessystem, Course Ratin eller slop.
Det är inte utan att man vill
hålla med insändare i Svensk
Golf nummer 12:
,,SLOPA
SLOPEN''.
Då i synnerhet som på det
sätt som systemet, genomförs i
vårt land. Hela systemet bygger
pä att handicapspelaren (20)
har förhållandevis besvärligare
att bemästra en svår bana än en
scratchspelare.
Nu är detju så, att i regel
har samtliga landets golfare
spelat sig till ett handicap efter
SSS-systemet. Men så helt plötsligt, över en natt, får en dam
från röd tee 43 i stället för tidigare 36 slag, en differens på
hela sju slag på Rya. Vår bana
är tydligen inte det värsta exemplet det finns fall där spelare får 11 "extraslag".
Detta betyder också attkraven på officiellt handicap
sänkts väsentligt, eller att en
spelare med hcp 36, erhåller
upp till 11 "trippelslag" per
rond i poängbogeyspel.
Om systemet då är så förträffligt, som man från
förbundshåll vill påstå, borde
givetvis spelarnas handicap
ocksåjusteras direkt den dag
man övergår till slopen, så att
var och en erhåller samma antal handicapslag som man spelat sig till.
Vi har ju redan sett våderna
av det nya systemet, inte minst
på vår bana, med så smått otroliga resultat som följd
Vad är det då som gör att
Rya blivit så högt "rankad" och
tillhör de svårare i vår omgivning???

Något egentligt svar har jag
inte lyckats få, men däremot

p

Hela systemet verkar överarbetat och onödigt krångligt,
inte minst med 7 olika tabeller,
(fyra för herrar och tre för damer). Om klubbarna sedan vill
göra någon liten justering på
banan, som att bygga ett par
nya bunkrar, låta ruffen bli högre alt. lägre, fordras en ny
mätning.
Om inte annat så sysselsätter
detta en del administratörer
och "slopmätare" (kostnaderna
får givetvis vi golfare stå för) då
banorna också skall omvärderas då och då (de yngre minst
vart tredje år).
Det påstås att detta system
skall bli globalt och att det håller på att införas i så gott som i
hela golftärlden. Så sent som i
oktober spelade jag en del banor i Irland, men inte tusan
såg jag till någon slop...
Men låt oss ge systemet en
chans, då i synnerhet om det
blir internationellt vedertaget.
Två elementåra fel anserjag
har begåtts.

kommentarer som...
"Greenerna har inte varit så
snabba i år som de borde ha varit" eller ruffarna har inte haft
den höjd som "mätarna" räknat med.
Vår grannklubb Vasatorp har
fått en betydligt lägre ranking
som gör handicapskillnaden
väsentlig.Jag, som har hcp 7 .7 ,
får endast 7 slag på Vasatorp,
medan jag erhåller 10 slag på
Ryu. Som mest skiljer fem slag
på de båda banorna. För
scratchspelaren två slag.
Rya-banan kan väl knappast
vara så mycket svårare. Det kan
säkerligen statistiken utvisa.
Om slopsystemet nu är rätt utformat skulle Rya-spelarna (tidigare enl. det "gamla" hcp systemet) vinna nästan rubbet om
man spelade på Vasatorp och
Vasatorp-spelarna skulle inte
haft en chans att försvara sitt
handicap på Ryu. Så har det definitivt inte varit.
Vad är då försvaret till infö1. Handicapen borde givetvis
randet av slopen?
justeras i samband med övergången till slop, så att spelaren
Jo, att det har prövats en del år
i USA och att det kanske blir
erhållit samma antal handicapett internationellt system så
slag som han eller hon erhållit
småningom. Men varför så
(spelat sig till) efter det tidibrått?? Den här omläggningen
gare systemet.
har kostat en massa pengar för
2. Att slopen (eller Course Rade svenska golfarna - till vilken
ting)
skulle införts vid samma
nytta??
tidpunkt på samtliga svenska
Aven om golfens handicapbanor.
system är genialt, som det alltid
har varit, där spelare med olika
John Fredrik Dymling (hnr,.udansvarig) försvarar sig med
standard med fördel kan spela
att; "Under en övergångstid,
tillsammans. Men spel med
innan enskilda spelares
handicap kan aldrig bli riktigt
rättvist. I synnerhet nu som det handicap justeras till rätt nivå,
uppstår som alltid vid ett sysagiteras för att det går att spela
temskifte en del egendomliga
från olika utslagsplatser och
effekter". Om man varit lite
ändå få en rättvis bedömning.
förutseende borde dessa "egenDetta är nog OK, då det gäller
domligheter" kunnat undvikas
sällskapsspel, men när det är
eller i varje fall reducerats en
fråga om tåvling, ärju den vähel del, eller hur herr Dymsentliga förutsättningen att
ling?
man spelar samma bana
(samma tee).
Lennart Andersson
vissa
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Efter förra årets jordskredsseger där vi tog allt,
lag, brutto, netto och individuellt, har Ryas lag
1995 haft ett mellanår på ComputerlandJunior
Tour (CJT).
Årets lag har präglats av "kommande jrtiorer", dvs det stora skiktet av cluktigajuniorer
som kommer direkt under våra "elitjuniorer".
T1värr är det så att eliten knappt räcker till for
alla de tävlingar som går under säsongen medan
de övriga har mycket lite egna tävlingar pä
bortabana. Den erfarenhet man gör, när man
spelar bortabana av olika karaktärer, är mycket
r'ärdefull, om man skall kunna hävda sig i lite
större sammanhang.
CJT har under 1995 spelats pä7 mycket fina
banor. Ryu, som vi alla känner. Mölle, där greenerna var en chock för alla. Ängelholm, d.är man
bara kan spela på en fairway ät gången och med
många träd. Barsebäck, lång europatourbana av
hög klass. St Arild, svårare än man tror. Landskrona, mycket lik Rya. Ljunghusen, ny för i år
med en bra klassisk seasidebana som spelas på
sitt speciella sätt.
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36 hål slagtävling i denna sommars värme,
kräver sin man/kvinna, vilket syntes på scorerna. Ena rundan funderade spelarna på att bli
proffs, andra på om de egentligen var berättigade till Grönt Kort. Men totalt sett har vi haft
en fin CJT säsong och förhoppningsvis visar erfarenheterna sig nyttiga inför nästa golfsäsong.

I år har många fått vara med och prova sin
förmåga, men speciellt kan nämnasJohan
Engert, som sammanlagt hamnade på en hedrande 6:e plats och Martin Fredrixon på en
helt acceptäbel 13:e plats. Övriga, som varit mecl
och dragit sitt strå till stacken, är Flenrik Bengtsson,Johan Ekstrand, Helena Nilsson, Louise Friberg, Oskar Widerberg,, Johan Fredrixon och
Andreas Cheander.

Undertecknad har som ledare haft sin egen
tävling med de andra lagens ledare och får
också anses ha haft ett mellanär även om en liten blandad då och då smugit sig in som bevis
pä, att man rent statistiskt slår rakt och långt någon gång om man bara håller på tillräckligt
länge. Problemet är att det skall sammanfalla
med bra närspel och puttning.
Olle l{ilsson
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Alla tider mellan klockan 08.00 - 08.52 kan bokas. På vardagar mellan klockan
09.00 - 17.00 och på lördagar, söndagar samt helgdagar mellan 09.00 - 15.00 kan
tre tider per timme bokas. Bokning kan endast göras av klubbens medlemmar.
Vid bokningen skall samtliga spelare i bollen anges, antingen med medlemsnummer eller namn. Den bokade tiden skall bekräftas på kansliet senast 15 minuter före start.
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Tre tider per timme samt de tider som finns kvar mellan 08.00 - 08.52 kan bokas.
Bokning kan göras av både klubbens medlemmar och greenfeegäster. För greenfeegäster dock med vissa tidsrestriktioner. Vid bokning skall samtliga spelare i
bollen anges, antingen med medlemsnummer eller namn. Den bokade tiden
skall bekräftas på kansliet senast 15 minuter före start.

Sp
Samtliga resterande tider kan bokas (minst två tider per timma, utom mellan
08.00 - 08.52). Bokning kan göras av både medlemmar och greenfeegäster. Vid
bokning skall samtliga spelare i bollen anges, antingen med medlemsnummer eller namn. Den bokade tiden skall bekräftas på kansliet senast 15 minuter före
start.
ffi*&$s

Lördagar, söndagar samt helgdagar finns det möjlighet att boka så kallade gästtider. Det är en tid per timma och förutsättningen är att minst två namngivna
spelare i bollen är greenfeespelare.
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På vardagar är greenfeespel (hela

greenfeebollar) tillåtna mellan klockan 09.00 15.00. Alla övriga tider är greenfeespel tillåtna endast för gäster till klubbens
medlemmar. Gäller även spel före klockan 08.00 (bollränna). Restriktionerna
gäller under högsäsong, juni - augusti.
På helger är greenfeespel (hela greenfeebollar) tillåtna efter klockan 11.00. Alla
övriga tider är greenfeespel tillåtna endast för gäster till klubbens medlemmar.
Gäller även spel före klockan 08.00 (bollränna). Restriktionerna gäller under perioden 1 -uj - 30 september.
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med början i mitten av mars.
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här utbildningen, som vi hoppas skall
bli givande.
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"En fyrboll behöver inte ta mer än 3 \/2 tlmne
för 1B hå1", står det på St. Andrews scorekort.
Detta försöker man också leva upp till på den
klassiskaste av banor.
Vi var några gol{ournalister som för några år
sedan var inbjudna inte bara att spela utan
också titta in på det magnifika klubbhuset. Vi
fick också en pratstund med "överhur,r-rdet" på
Royal & Ancient Golf Club, sekreteraren Michael Bonallack, som hade en del kritik att rikta
mot svensk golf och svenska golfspelare.
Svenskar och Japaner tillhör över lag de
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spelare som är långsammast här. Inte så underligt då ni rekommenderar så pass lång tid som
fyra timmar för en rond i ert hemland...
Jag ställde frågan om hur det då var med gäster från USA som erkänt är långsamma och fick
svaret.

- När de spelar här, har de vant sig vid att ta
seden dit man kommer och nödvändigtvis inte
puttar ut alla korta puttar. Något som tydligen
svenskar har svårt att acceptera.
Knappast trevligt att höra..
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Under senare år har det inte räckt med ens fyra
timmar för en rond på vår bana. Låt oss alla
hjälpa till att få en ändring till stånd. Helt klart
år att det går att under mycket trivsamma former spela en fyrboll på en bra bit under fyra
timmar. Många gånger är det ofta några långsamma "bollar" under morgontimmarna som
sätter "rondtiderna". Vad är det som har hänt
eller håller på att hända i våra golfklubbar??
Från att ha varit ett fritidsnöje - med betoning
på nöje, har klimatet efter hand övergått i allvar
- sammanbitet allvar, även under sällskapsronder. Det är inte så förfärligt många år sedan en
fyrboll spelade runt Rya på 3 - 3 \/2 trcnme. Ett
av felen ar attvi till varje pris skall scora och
räkna de där poängen (poängbogey).
När det gäller övningsspel vill jag rekommendera:
. Spela mer match (där du i en fyrboll kan ha
tre matcher på gårg)
. Skänk korta puttar
. Håll inte så hårt på regeln om vem som skall
spela ut först från tee - först färdig spelar ut
. Skriv aldrig score i närheten av green
o Fördröj .j spelet med att skriva ner scoren,
när det är din tur att spela ut från nästa hål
. Var beredd att spela när det är din tur
. Ta ut puttlinjen medan du väntar på att det
är dags for dig att putta.
Detta är bara några exempel på hur det går
att snabba upp spelet. Du har säkerligen betydligt fler exempel själv på att förbättra denna detalj.:

Aven tävlingsspelet i enkla handicaptävlingar
har blivit mer allvarligt. En stor bov i detta

ffiffi#

drama är de skandalöst värdefulla priserna (i regel sponsrade) i betydelselösa handicaptävlingar. Här blir sällan de bästa spelarna premierade, utan de som för tillfället har
förmånligaste handicap. Att det går att spela
bra golf, utan det tar all världens tid, kunde alla
ni som följdeJohn Daly på Barsebäck konstatera.
Colf är en vidunderlig sport, avslappnande,
rolig, engagerande och givande - förutsatt att
var och en tar det på rätt sätt...
Så ta inte dig själv och din golf på så gruvligt
allvar. Ha kul!
Låt oss se fram mot en härlig golfsäsong 1996
önskar.
Lennart A.
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