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Välkomna ut ur vinteridet.
Nu ser det ut att bli vår och
sommar till slut. För en Norrlänning så är väl inte den vinter vi haft så mycket att orda
om. Men jag har förstått att för
infödda Skåningar, så är det vi
hade i år en riktig vinter.
Tyvärr så har vädret satt sina
käppar i hjulen för våra banarbetare. Vissa av de arbeten,
som var planerade att genomföras under våren, har försenats. Men på det stora hela har
ändå Roland med personal
gjort ertjätejobb för atr hinna
så mycket som möjligt till
säsongstarten.
Som vi skrev i förra numret av
Drivern, så skall vi i år försöka
spela par tre hålen med så kallat amerikanskt genomsläpp.
Vissa av vära medlemmar tvivlar på att det skall gå fortare

och flyta bättre, om man gör
på detta sätt. Jag tycker dock,
att vi måste försöka hjälpas åt
att genomföra detta. Lyckas vi
med att fä alla att spela korthålen på detta sätt, så kommer
vi att spara en hel del tid. I
motsats till en insändare i tidningen tycker jag inte att vi
skall acceptera golfronder på
upp mot 5 timmar.

I skrivande stund så håller vi
som bäst på att montera upp
en ny kiosk vid 9:an. En välbehövlig investering med tanke
på hur populär kiosken har blivit genom Hugo-s utmärkta
service.
Så bara några ord om de nya
bagskåpen. Styrelsen har tillsatt
en arbetsgrupp som skall utreda vad vi kan göra åt saken.
Om nu bara vädrets makter
fixar vädret, så att vi som vanligt får spela på en av de bästa
banor vi har i landet, så ser väl
framtidsutsikterna mycket bra
ut.
Väl mött i sommar och lycka
till med din nya lugna sving
och dina långa raka slag.
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God mat

till rätt pris!

Njut av en måltid hos oss
med utsikt över Rya i sommarskrud
och ett alltid trafikerat Öresund. Nu går
solen ner i sundsöppningen igen!!
Välkommen
Hugo och Anki
Telefon 221745

Kvällssupd - Middagar - Kalas - F ester - Bröllop
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En stor grupp medlemmar har
under våren fått utbildning för
sitt framtida golfande. Undervisningen har gällt regler, golfvett, hur klubben är organiserad och fungerar allt från den
ideella verksamheten till praktiskt banarbete. Stor vikt har
lagts på hur en golfare ska upptråda på golfbanan och nödvändigheten av att följa reglerna. Stort tack till Lennart
och hans medhjälpare, som
svarat för utbildningen. Nu har
vi en grupp "nyu" medlemfrrar,
som också vet hur viktigt det är
att inte göra medvetna fel - det
som även kallas fusk.
Fusk i golf är märkligt ur den
synpunkten, att omgivningen
aldrig slömmer en fuskare. Nu
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30 år efter en händelse på en
klubb i Nordvästskåne, påpekade en medlem, som jag träffade, att vi hade personen X
som fuskade och att den medlemmen inte var välkommen
till deras klubb. Nu är det 10 år
sedan den medlemmen lämnade vår klubb, men händelsen satt kvar i minnet hos golfaren som om händelsen
inträffat i går och inte för trettio år sedan. Brott i samhället
glöms snabbt, men i golfen
finns tydligen ingen preskriptionstid även om det finns
straff i form av avstängningar
och efter avljänad strafftid är
golfaren enligt regelverket formellt sett fri, men inte förlåten
hos golfarna. Här finns ingen
tidsbegränsning.

Biilig b
at lika bra

dini
Billiga mil för alla som kör bil.
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Upprepad misstanke om fusk
ger samma uppfattning hos
medspelaren, som om brottet
är bevisat och dömt. Det behövs inte allt för många tillfällen, då bollen hittas på en
plats, där den rimligen inte
borde ligga, forrän ryktet går.
E,tt rykte som aldrig gär att
tvätta bort. Så tänk inte ens
tanken att skaffa en fördel, därför att det är ändå ingen som
ser. För rätt som det är, så finns
det någon eller några som ser
eller bedömt situationen som
märklig och du blir en fuskare
inte enbart för den tävlingen,
utan för livet.
Ta hellre ett och annat pliktslag och lev väl med ditt golfande och dina golfkamrater.
Alf Rodman
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Aktiviteterna är i full gång! Alla
damer i klubben har tyårr inte
nåtts av detta budskap i form
av brev i början av april.
Svenska Posten, känd för snigelfart den sista tiden, har helt
spårat ur. Inte ens snigelfart
gäller längre. Vissa brev kom
aldrig fram! Vad händer i
Malmö? Mals breven sönder??
Ingalill på kansliet har skickat
ut brev i god tid till samtliga
damer inför vår start den 16
april. Vi känner oss maktlösa.
Trots usel postgång kom sjuttio
damer till vår informationsträff
inför säsongstarten. Var det

mitten

informe rade om
årets ak-

Anmälningslistor finns till vårdrivingrangen. Efter att ha
hjälpt åtskilliga damer till rätta
med sina svingproblem kunde
han ge oss diverse tips om hur
komma till rätta medjärnslag,
pitch och bunkerslag. Du kommer väl ihåg 20-lappen under
bollen i bunkern? Denna peng
för ett lyckat slag!
Då nu många ej fått aprilbrevet
i sin brevlåda kommer här utdrag som är aktuella för säsongen.
Tävlingsdagar - som tidigare tisdagar. Startavgift 25:-. Onskas förmiddagsstart sker anmä-
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tiviteter
och därefter välkomnades Christina
Rodman. Vårt regelorakel pratade kaninhåI, belagda vägar,
vära olikfärgade pinnar m.m,
m.m. Den nya regelboken delades också ut - allt för att förhoppningsvis göra problemen
lite mindre. Nästa gång Christina gästar oss blir vid höstavslutningen i september. Då
glömmer vi problemen på golfbanan och låter oss lockas med
in i heminredningens värld.
Peter Lester visade upp shopens vårkläder på två söta Ryuflickor. En rolig paraply som
skall tåla Ryas tuffa vindar demonstrerades. Skall den hålla
undrade vi? Spikfria skor ligger
i tiden och skor med
gummidobbar visades. Eller
blir det kanske softspikes i
framtiden?
Tisdagen därpå inbjöd Peter
Lester till clinic på

lan senast kl 15.00 dagen före.
Vid eftermiddagsspel 13.00 17.00 antecknar du dig åven
här senast klockan 15.00 dagen
före. Vi har starttider varje heloch halvtimme mellan 13.00 16.00 samt alla tider mellan
16.00 - 17.00. Önskas tid speldagen, v.g. ring kansliet.
Hcp-gränser: A: 0 - 20, B: 21 28, C: 29 - 36, D: ej hcpsatta,
spelar alltid poängbogey. Tävlingarna går över 18 håI. Alla
damer som fått "grönt kort" är
välkomna att deltaga i tisdagstävlingarna. Vi försöker hjälpa
till med fadder för er som vill
ut på banan och träna. Lista
finns i Damrummet.
Andra tävlingar:
Lars Jönsson Crp - matchspel
och utslagståvling, max hcp 36.
Nyu Poängjakten - matchspel
och utslagstävling, max hcp 36.

starten.
En Electictåvling är som vanligt
inlagd i våra tisdagstävlingar
med slag (E). En chans för dig
attfä spela två tävlingar under
samma rond. Prova på!!!

aff ne$era"
Nationella Damdagar: 13 14 juni (to - fre).
Triangelträffen (mot Landskrona och Söderåsen) på Rya
den 2 juli.
Stora Damdagen den 6:e auRyas

gusti.
Match mot Båstad i Båstad den
3 september.
Anteckna också datum för
Skåneserien och Oldgirlserien.
Här får du en härlig
möjligh et att
komma till
andra
golfbanor,
spela
>i kostnadsfritt och
tråffa nya
.golfande
damer under trivsamma former.
tr#s

Torekov
Flommen

22 mal

Ryu

23

Bokskogen
Eslöv

20 aug.
12 sept.

5

juni

juli
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(damer över 50 år, open)
Kristianstad
L4 rnaj

Ängelholm

3 sept.

Skåne erbjuder 35 Nationella
Damdagar under säsongen.
Hoppas semesterdagarn a år
många.
Vi i Damkommitt6n önskar er
en trevlig golfsäsong.
Glöm inte anslagstavlan i Damrummet.
Kiny Cullstrand
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En liten p esentation av en tioårsj ubilerande "onsdagsklubb"
på Rya, Dirty Dozen. Det fullständiga namnet lyder - The
Dirty Dozen of Honorable
Golfers, ett av de gäng som
singelklubben ibland puttar
lite vänligt på, som framgick av
presentationen i
nummer 1 av
Drivern.

innebär detju att rd till och
med får leva med dubbelslag.
Alla veckans resultat sammanställs i en datalista som faxas ut
till samtliga, tillsammans med
en kort summering av speciella
händelser under ronden. Sådana finns som bekant alltid.

16:e brydde vi oss aldrig att

reda ut).
Barsebäck, Tylösand och Falsterbo brukar vara skådeplats
för den 36-hälare som avslutar
vår säsong. Då koras Årets Golfare under festliga former och

Vår tävling har sitt ursprung i en säsongavslutning 1985 till
vilken undertecknad
skaffade fram några
enkla små pokaler för
att belöna vinnarna.
IJnder den påföljande "tllran" blev regelbundna tråffar beslutade och namnet
samt statuter fästes på
papper.
Sammansättningen av
spelare har sedan pga
av att medlemmar
Bildtext' lnför 1995 års final på Båstad Nya bana' Frv ibakre raden servi ChrrsterCarlsson, Björn
Lindblad, Clasgöran Strömgren, LJrban Skoglund, Årets vinnare Lars Htlton samt Bernt Rannestig.
flyttat, fö rän drats li te
Främre raden Bengt Thelin, Per-Arne Hybrnette, Anders Engström och Peter Järgren. Medlemmen
under åren men kärWilly Bandhold befann sig srn vana trogen bakom kameran och Chister Berg var vtd detta tillfalle på
nan finns kvar och
annan ort. De många glada mtnerna beror sökert på att bilden togs redan på 1:a tee
dussinet fullt har vi
alltid varit. En av grundTvå av våra medlemmar: Peter
förlorarna fär slicka sina sår
tankarna år att man måste delbäst de kan.
Järgren och Urban Skoglund
taga i minst B onsdagar under
hör faktiskt hemma i andra
För oss alla år detta gäng en
säsongen för attvara med i
klubbar och är följaktligen
viktig del i vårt golfliv och vi
finalspelet och det har vi hållit
goda greenfee-kunder för klubtrivs verkligen ute på Rya med
hårt på genom åren.
ben.
både banta, service i
Ett otal priser har vi att slåss
Till finalen, där allt räknas
receptionen och den vällagade
om inför den 36-hålare som av- mat och goda dryck som väntar
dubbelt, tar man sig genom reslutar säsongen. Det har blivit
sultat från dessa B rundor som
oss efter utståndna strapatser.
ett antal nyq under åren. Det
en grund. Spelformen har vasenaste är "Arets slag". Det pririerat genom åren. Just nu förCktsgöran Strömgren
set blev naturligt efter Christer
söker vi oss på den nya spelStcindig sekreterare
Bergs välträffade slice på 16:e,
formen Slaggolf, med max 3
Dirty Dozen of Honorable Golfers
våren -95. Med hjälp av två
slag som tillägg, ett sätt att förjättestudsar på parkeringssöka hålla singelklubbens
platsen lade bollen sig till ro
tempo och ändå lite u{ämna
först
på bortre sidan av damhandicapskillnaderna inom
gänget. Yära handicap spänner men vid 1:ans utslag! (Huruvida den dammen kan betrakfrån tre med singelhandicap
tas som sidovattenhinder till
till som högst 18. Med slopen
.
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Anton och Oscar skulle spela
sin (nästan) dagliga golfrunda.
E mellertid var förutsättningarna inte vad de vanligtvis är.
Det hade snöat. Inte det där
vanliga slasket som vi brukar få
i Skåne. Det hade snöat säkert
två decimeter. Snön låg vit på
banan. Solen sken från en klarblå himmel. Det såg definitivt
inte ut som det brukar.
Oscar hade tagit med sig skidor
och var helladdad. Detta skulle
bli första gången som han
skulle spela med skidor. Anton
hade inte brytt sig om att ta
med skidorna, eftersom han
trodde att det skulle bli för
svårt att spela med skidor. Och
så ville han gärna slå Oscar.
Oscar, som har ett slag lägre
handicap än Anton, slog förstås
ut först. (Anton grämer sig en

hel del för detta. Det är inte
lätt för honom att acceptera att
Oscar har lägre handicap).
Trots att det var minus två grader kallt fick Oscar på en härlig träff.
"Detta ärju bättre än på sommaren", utbrast Oscar.
Anton visste att Oscar ibland
hade mindre bra bollträff. Oscar hade en teori om att detta
berodde på att han "gick igenom för tidigt". Anton hade
aldrig förstått denna teori, men
såg genast sin chans att sätta dit
Oscar.

"skidorna måste vara ett otillåtet hjälpmedel för dig; de hindrar dig från att gå igenom för
tidigt", sa Anton.
Oscar tittade oförstående på
Anton. "Vaddå hj älpmedel???"
Anton förklarade vad han menade. Det kan inte vara tillåtet
att använda mekaniska hjälpmedel för att förbättra svingen.
De bläddrade igenom regelboken men kunde inte hitta
något om skidor. Det stod faktiskt ingenting
om vad man fick
eller inte fick ha
på fötterna. Efter en del ytterligare diskussion
beslöt de sig för
att acceptera Oscars skidor. Det
varju trots allt
en träningsrunda på
vintergreener.

Är.n Anton,
som slår lite
längre än Oscar
men inte lika
rakt, fick iväg ett
bra slag som landade i ettans första

bunker till

vänster. Detta
var inte ovanligt.
Anton hade
nämligen en tendens att hooka

innan han blivit varm och uppmjukad.
Efter en del letande hittade de
Oscars boll borrad i snön mitt
på fairway. Oscar tog upp bollen och gjorde rent från snö på
en liten plätt. Boll som fastnat i
eget nedslagsmärke på fair-way
fårju placeras inom ett
scorekort utan plikt. Aven
andraslaget var perfekt med
ren bollträff. Oscar reflekterade lite om det verkligen
kunde v^ra så att han hade
hjälp av skidorna för att inte gå
igenom för tidigt.

Antons boll var svårare att
hitta. Bunkern hade blivit helt
snöfylld av vinden. Man kunde
bara skönja ett litet hål där bollen hade gått ner i snön.

"Du inser väl att du inte får
identifiera bollen innan den är
ur bunkern" sa Oscar.
Oscar hade inte glömt att Anton ville ge honom ett pliktslag
eftersom han spelade med skidor. Nu ville han ge igen.
'Ja, du förstår väl att du måste
slå bollen som den ligger, och
att du inte fär ta bort snö i bunker. Snö ärju i högsta grad naturligt, och i bunkern får du ju
inte ens flytta tillverkade föremå1"
"Jug harju

inte en chans att
träffa. Snön ärju säkert fyra decimeter ljock!", klagade Anton.
"Eftersom du ligger i en bunker får du nog inte ens grunda
klubban i snön", fortsatte Oscar som om han inte hört vad
Anton hade sagt. "Du kan ju
droppa med ett slags plikt därborta där snön är mindre {ock,
men du får förstås inte droppa
dig ur bunkern".
På nytt konsulterades regelboken. De hittade ingenting
om snö i bunker. Efter en del
ytterligare diskussion beslöt de
sig för att acceptera att Anton
fick ta bort "det mesta" av snön
men inte grunda klubban.Det

varju trots allt en träningsrunda på vintergreener.
De bägge spelarna tog sig så
småningom fram till ettans
vintergreen. Bägge låg precis
utanför greenen på fem slag.
Anton chippade först och träffade pinnen. Bollen dog helt
och lade sig nån centimeter
från pinnen.
"Bogey" utbrast Anton, "nu
måste du också sänka för att
dela".
"Det behöverjag inte alls", sa
Oscar med officiell röst. "Din
boll är inte i håI, den ligger
ovanpå. Bollen måste slås i hål,
annars får du minsann slå ett
slag till".
Hur de än letade i regelboken
kunde de inte reda ut vem som
hade rätt. Anton föreslog att
han skulle markera och därefter rensa pä snö. På så sätt
skulle han få bollen i hål utan
att putta. Oscar kunde gå med
pä attAnton enligt reglerna

skulle få markera och ta bort
snö, men han
måste räkna det
som ett slag,
även om bollen
efter detta hamnade i hål.
På detta sätt
fortsatte golfrundan för de
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bägge vän-

nerna. Det återstår nog en del
regler att skriva
innan alla situationer med golf
i snö har blivit
utredda ur
regelsynpun kt...

lnternqrionell
verksfodskoncern med
sfqrkq positioner
Cardo har en ledande position på marknaderna för industriportar, centrifugalpumpar och bromssystem för jarnvägs-

fordon.
Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar, Cardo Pump

är en av Europas största tillverkare av
centrifugalpumpar och Cardo Railway är
en av Europas största tillverkare av järnvägsbromsar.

Cardo finns i 22 lander och har 5 900
anställda. Omsättningen uppgår trll 6,4
miljarder kronor.
Cardo AB (publ),
Box 486, 2or 24 Malmö.
Telefon o4o-3j 04 oo.
Telefax o4o-97 64 4o.
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För att skapa bättre ordning
under de först a anmårHingsdmmarna,
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Väl mött den Z3juni.
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Grupp två snyggade till vid hål sju och
femton med hunden Askar som livlig
påhejare . Transporterna mellan hålen
gjordes med en av Ryas miljöbilar. På
bilden syns Sune Svensson, Andreas
Samuelsson, Olle Nilsson, Fredrrk

Engberg, Rolf Whilborg och Olof
Samuelsson.

I la kändes vårsolen varm och
skön och då passade
juniorsektronen på att ta en
valbehövlig ftkapaus.
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Efter avslutat varv i

kold och blåst vandrar
en städpatrul I

ti

I

lbaka

till klubbhuset och den

Hans Olsson,

curt palmae'r

väntande ärtsoppan.
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Marianne Hansson
plockar Pinnar Pa
ovningsgreenen

tftanfor klubbhuset

Nils Banning, Anders Samuelsson, Britt Lilja,
Michaela Friberg, Fredrrk Nilsson och Niclas
Malmsten fick ansvar att under städdagen fixa till
ettan, tvåan och treans bunkrar.
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Spanien och i viss mån Portugal har stått i fokus för oss
nordbor, då det gäller att ta sig
till latare latituder under långa
vintermånader. Allt fler golfturister har sökt sig till de
nämnda länderna med följd av
att det på vissa banor blivit
svårt attfä starttider samtidigt
som greenfee-priserna skjutit i
höjden.
Frankrike är i dag det land
som utvecklas snabbast då det
gäller anläggandet aY n)/a golfbanor. Men i motsats till
Sverige är klubbarnas medlemsantal i regel maximerat till
500 medlemmar.
FIär är det oftast lått att fä
starttider och någon större
trängsel är det inte på de franska banorna.
Det finns många intressanta
områden att göra sin golfutflykt till, från Normandies
seaside banor i norr till Rivieran i söder.
Vill man {uvstarta eller förlänga den svenska säsongen är
banorna i södra Frankrike alternativ att rekommendera.
Vad kan väl vara härligare än
att möta våren på den franska
rivieran under april, med härligt gröna golfbanor och den
sagolika maten. Vill man unna
sig extra l1x kan man åka till
Per UlrikJohansson s hemmabana, Charteau des Vigiers,, en
fin l8-hålsbana där man bor
på slottet mitt i Bordeaux' vindistrikt. E,tt ställe man gärna
återkommer till, ett härligare
klimat är ändå Rivieran med
många golfbanor att välja på,
bland annat dessa:
CANNES-MANDELIUS GOlf
Cours: Den näst äldsta klubben
i Frankrike, som stod klar redan 1893. l8-hålsbanan mäter
5,675 meter från gul tee och är
relativt r'änlig (lätt). En charmig anläggning med härliga
mimosaträd och
"paraplypines". Llnder högsä-

song är den här banan en av de
mest attraktiva.
Mellan andra och tredje hålet
får man åka färya över floden
Siagne. Klubben har också en
nio-håls-slinga som mäter 2,\20
meter. Greenfee är relativt hög
här: 260 ff. vardagar och 300
under helger.

RI\TERA Golf Club, som är
granne med Mandelius-banan,
men har bara fem år på
nacken. Banan, som bär Robert TrendJones, sr. signum är
inte speciellt lång ( 5.7 40 rrreter) men ligger i en vacker natur. Riviera Colf Club har endast drygt 400 medlemmar och
hygglig greenfee. 200 ff. på vardagar och 250 ff. under helger.

SAINT-DONAT Glf Course: En
relativt ny bana, designad av
Robert TrentJonesJ:r. Ar belågen strax utanför parfymstaden
Grasse i en underbar natur
med Nperna i bakgrunden.
Banan mäter 6,031 meter och
är på sina ställen relativt kuperad. En bana som inte får missas om man är i de här trakterna. De fyra avslutande hålen
är magnifika. Men det bjuds på
ett antal birdiechanser i synnerhet på några korta fem-parhåI. Greenfee 240 resp. 280 ffr.
GRANDE, BASTIDE, GoIf
Course: Par 72,6,100 meter.
Också en ganska färsk bana
som invigdes 1990. Banan betecknas som ganska öppen
med breda fairways men också
en hel del förädiska vattenhind.er. Aven den här banarr
ligger i närheten av Grasse, i
kommunen Opio. Inte alls så
kuperad som Saint Donat, men
har ändå en magnifik omgivning med smått fantastiska
\yer. Kanske inte riktigt samma
klass som Saint Donat, men
håller ändå bra standard.
Greenfe e: 240 resp. 270 ffr.

SAINTE-MAXIME, Golf
Course: En verklig bergbana

med fin utsikt över
Meditierrannean. Klubben ligger ovanför den charmiga
turistorten St. Tropez. Banan,
som mäter drygt 6,100 meter par 7I, har många spektakulära och något konstlade håI.
Men det kan inte vara lätt att
designa en bana i denna starkt
kuperade natur. Bara utsikten
och det något speciella hotellet, som tillhör anläggningen,
är värt besöket. Men golfbil rekommenderas. Greenfe e 240
resp. 260 ffr.
VALGARDE Colf Course, som
ligger lite längre österut mot
Toulon. Banan är ganska kort,
5,220 meter - par 68 och är en
lagom start om man är lite
"ringrostig". E,n bana där höghandicaparen kan känna sig
välkommen. Inte riktigt ar,
samma kvalitet som övriga här
beskrivna anläggnrngar,. men
så är också greenfeen "Overkomlig" eller 130 ff. på vardagar.

Inom Riviera-distriktet finns 27
golfbanor, däribland den
mycket spektakulära Royal
Mougins, där E,uropa-tour-tävlingen Cannes Open spelades i
år. Banan är onödigt "konstald" med allt för undulerade
och onaturliga greenområden.
För designen svarar Robert von
Flagge.

Banan är "privat" och öppnades 1993.Greenfeen här är i
mastigaste laget eller 320 ff vardagar och 420 ff under helger
(orn man får någon starttid).
Greenfee-avgifterna är varierande liksom i andra länder.
Givetvis är de populära
turistorterna dyrast. Orkar man
ta sig en bit från kusten blir det
betydligt billigare.
En bra vägvisare att ha med sig
på resan är publikationen "Destination Golf' som kan rekvireras från Franska Turistbyrån i
Stockholm.

snabbare och trivsammare spel
i första hand på vår egen bana.
Vår pro Peter Lester underhöll
med träningslära, spelstrate gi
och utrustning.
Christina Rodman gnuggade
eleverna i regelkunskap vid två
olika lektionsdagar. Den sista
av dessa genomfördes med
praktiska övningar ute på banan.
Vidare ingick en liten, men
dock del av mental (träning)
inställning som är lika viktie
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Under några vårveckor
gnuggades en grupp på 20-talet
medlemmar i ämnet God Ton i
Golfen.
Kursen, som var helt kostnadsfri, vände sig i första hand till
relativt nya medlemmar med
ca 30 - 54 i handicap.
Deltagarna hade minst en säsong bakom sig och detta var
ett andra steg efter "gröna-kortutbildningen".
Programmet, som omfattade
fem lektionstillfällen med totalt 20 lektionstimmar (om 45
min), inleddes med information om Rya Colfklubb som
ideell förening följt av diverse
elemen tära golfve ttsregler och
det viktiga "säkerhetspaketet".
Ett av sftena med kurser av
det här slaget år att få till stånd

för golfare på alla nivåer.
Avslutningsdagen var anslagen
till träning med Peter för att sedan övergå till spel över banans
fyra första hål.
Att behovet av utbildning av
det här slaget är stort ute i
klubbarna, även för de mer erfarna golfarna, står helt klart.
Något att återkomma till under
de annars så trista vintermänaderna. Detta var bara en liten
början...

Rya-golfare - behöver Du extra utrymme till festen??
Vi har festtält ftir alla tillf?illen!!
Hämta själv eller låt oss
klara monteringen!
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sar aldrig chansen att få spela
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En iskall onsdag eftermiddag
var det dax att lämna r.intern
bakom oss och finna riktigt
golfväder.74 golfare, Clare och
jug, reste med reguljär flyg till
Faro, Portugal. Efter en sen ankomst och en kort busstur till
vårt hotell var det dax för en
"sängfösare" och en god natts
sömn.
Med första starttid kl 13.00
torsdag, hann vi värma upp ordentligt på drivingrangen,
innan vi spelade Vilamoura nr
2 i näst intill perfekt väder.

Dug tre var tävlingsdag med en
bäst boll spelad på den bästa av
alla banorna - Vilamoura nr 1,
där Portugese Open spelades
på åttiotalet. Mikael och Karin
Friberg vann och på andra
plats kom Ingrid Axelsson och
Viveca Hoff.
Vilamoura nr 1 är en av mina
favoritbanor - med korta första
nio hålen väldigt smala och det
är viktigt med fairwaytråffar.

De sista nio hålen är långa men
även de smala. Man måste
kunna slå raka drivar!
Klubbhuset är ganska gammalt
- men de plan erar att renovera
under sommaren. Tävlingsdagen följdes så klart av en
middag med prisutdelning i
restaurangen Columbus. En
populär restaurang som alltid
är fullsatt och som har en härlig atmosfär.
Under veckan spelade vi 2
rundor på var och en av de 3
banorna som tillhör
Vilamoura. Det var ett perfekt
sätt att börja golfsäsongen och
jag hoppas kunna göra detta
fler gånger i framtiden. Jag
tycker verkligen om att spela
med klubbmedlemmar men
under Rya-s folk$llda golfsäsong, är det inte alltid -öjligt att spela så mycket, som jag
skulle vilja.
Till alla er, som följde med mig
till Portugal, vill jag säga tack
och låt oss hoppas vi kan spela
många fler trevliga rund,of goH
tillsammans i framtiden.
"Cheers again"
Peter
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Efter attha stigit upp klockan 5
på morgonen för att lämna alla
medlemmarna på Faro (flygplatsen) skulle detta yara min
vilodag. Men en golf pro mis-

en runda golf och tillsammans
med Viveca Hoff hade jag en
härlig dug, då vi spelade en av
Europas bästa banor - San
Lorenzo.
Klockan 23.00 mötte jag elittruppen på flygplatsen och vid
midnatt var vi tillbaka på hotellet och jag var verkligen redo
för en god natts sömn.
Var dag började vid 07.00 på
morgonen med lite motionerande och efter 1B hål och träning avslutade vi de flesta kvällarna med en välför{änt
middag och ett gruppmöte. De
flesta spelarna behövde verkligen öva sitt spel - tack vare den
hemska vintern vi hade i
Sverige. Fast vi har haft tur som
har kunnat finjustera vära
svingar inomhus på Sundsgården.
Veckans höjdpunkt var Helena
Nilssons hole-in-one. Jag hade
turen att spela i samma boll men spelade tryärr emot
henne i matchen. Grattis FIelena!
Vi ser nu fram emot en
belönande golfsäsong 1996 för
alla elitspelarna. Portugal är ett
toppenland för golf och det
perfekta stället att förbereda
sitt spel för säsongen.
Efter ännu en lyckad vecka steg
vi på bussen igen kl 05.20
onsdagmorgon för att ge oss av
till flygplatsen och för att se
fram emot vår Påsk Grand
Opening i shopen!
Petcr

ffiwW
Omegaslaget på Rya den 1 -uj
har av traditionen blivit den
verkliga upptakten på golfsäsongen. När den populära
foursometävlingen nu avgj ordes för 27:e året i fö!d, var
startfältet bättre än någon gång
tidigare, i varje fall om man går
efter den handicap, som deltagarna ståtar med.
Att tåvlingen är attraktiv framgår av att arrangörerna måste
lämna återbud till inte mindre
än 67 par.
Segern gick i år till Peter Bolle,
Stora Lundby / F,nrl Madsen,
Flen, men de var endast ett slag
före Torekovs-paret Mikael
Lundberg / Claes Flovstadius.
Att Rya-banan inte är lättspelad
om det blåser aldrig så lite bevisades åter. I startfältet fanns
massor av plus och scratchspelare och ändå blev inte segerresultatet bättre än två slag
över par.
Efter de första 18 hålen såg det
ut att bli en ny seger för det rutinerade Kristianstads-paret David Green / MagnusJönsson
efter en öppningsrond på 68
slag.

Kristianstadsspelarna, som vunnit Omegaslaget två gånger tidigare, hade också vinstchans
fram till sista greenen.
På två slag låg de i höjd med
flaggan knappa metern utanför
greenen, men därifrån behövde de fyra slag för att få bollen i håI.
Detta skulle visa sig vara dy.bara slag, i stället för delad
topplacering blev det ras ner
till s.;ätte plats.

Trots att det inte finns några
prispengar i tävlingen så bestod ändå startfältet till övervägande delen av proffs.
Segerparet, som normalt håller
till på challenge- och den skandinaviska golftouren, räknar

med attfä sitt genombrott i år.
Madsen blev i {ol trea vid
match- SM.
E,n överraskande bra insats svarade Nicklas Rosenkvtst /
Christian Lif från Söderåsen
för genom att gå in på en
{ärdeplats, två slag efter segfarrta.
Bästa Rya-spelare var Christian
Nordstedt, som i par med Dan
Larsson placerade sig pä 2a
plats.
Som vanligt rönte det fina prisbordet stor uppskattning liksom banan, som var i utmärkt
skick, trots den sega vintern.
Lennart Anderssort

ffimm&wmffi
ffim#wrm
Med fem månaders vinterväder
och meterdjup {äle känns det
skönt att sätta sig på en greenklippare och se gröna ytor.
Den långa vintern till trots har
det mesta gräset på greenerna
klarat sig bra. Det är endast på
fairways och vissa tees som det
finns en del döda fläckar.
Många av vära grannklubbar
har tyarr inte klarat vintern
lika bra.
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Under vintern och våren har vi
anlagt gångvägar, dår slitaget
från golfskor och bagvagnar varit så stort, att det varit svårt att
behålla gräset. Gångvägarna
skall vara belagda med stenmjöl för att vara behagliga att
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röster mot att gängvägarna i
vissa fall är placerade för nåra
bunkrar och greener. Placeringen bestäms av dem som orsakar slitaget och det är slöseri
med resurser att lägga gångvägar på andra ställen än där
slitaget blir. Höger om green
15 är ett exempel som talar för
detta. Där har vi under många
år klippt upp en gång ute till
höger. Trots styrande kättingar
har slitaget blivit strax intill
bunkern.
Regler för hur man bedömer
gångvägar mm. handläggs av
tävlingskommitten. Generellt
betraktas gångar och vägar, avsedda för persontrafik eller maskiner, som oflyttbara tillverkade föremåI.

Det har växt upp en ny utslagsplats på hål 9. Här kommer
Gul, Blå och Röd tee att samsas. Avstånden blir 295 m för
GullBlå och 275 m för Röd.
Ytan för röd tee kommer att
torvas (ca 100m2) och resten
skall sås.

ffiffitr
Alla gamla matt-utslag är bortplockade och hålen efter dessa
kommer attfyllas igen och sås.
Till hösten kommer vi att sätta
ut nya utslagsramar med
astroturf slagmattor. Dessa utslag komme r att tas in till våren.

ffiwpd
Vi har anställt en praktikant
över sommaren. Emma Aje heter hon och är utbildad markbyggare från Hvilans trädgårdsskola.

gå på.

Det har höjts en del kritiska
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Det är dags attprata golf. Du
har kanske uppmärksammat
HK-s i Löddeköping helsidesannons och kanske ocksäfätt brev
från dem. Som din pro ärjag
tillsammans med mina medarbetare ansvarig för både instruktion och försäljning på klubben.
Det är en hederssak för oss att
du alltid fär rått rådgivning och
rätt utrustning. Din sving, din
stans, din spelstil osv är unik. Du
skall leva nöjd med ditt nya set
eller din nya driver i många år
och du investerar både tid och
pengar i din golf.
Då måste alla fakta och priser du
får i samband med ett golfinköp
vara rätt. Så är det t ex inte i
HK-s-annonser och brev till sina
"\t[P" kunder.
Låt oss ta BigBerta. Vi lagerför
och säljer 1996 års modeller,
som har ett helt nytt sorts skaft.
1996 års BigBerta kostar 2295hos oss. Prutat och klart. Det är
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300:- dyrare än HK-s gamla modeller. Det är knappast20 - 50%
dyrare, eller?
Vill du byta till ett nytt set
Spalding Top-Flite tour Oversize
av 1996 års modell, kostar det
hos oss 3995:- för åttajärn. HK
anger branschpriset till 5995:-.
Var de får det ifrån det vet vi
inte. Vi vet inte vilken årsmodell
de säljer ut. Det är allt annat än
fakta och produktinformation
till dig som kund.
En stärkt krona har, tillsammans
med att våra leverantörer sänkt
sina marginaler, gjort att våra
priser inför 1996 kan sänkas
med upp till 25 % pä vissa
märkesprodukter. I år betalar
du bara 4295- för Wilson Staff
Midsize. I {ol kostade de 5500:(Bjärn) för att ta ett exempel.
FIos oss behövs inga \llP-kort. I
en klubb är alla lika viktiga och
du är alltid lika välkommen till
shopen, där Clare, Fredrik och

jag tar hand om dig på bästa
sätt. På morgonen när du behöver peggar, när du har tappat en
spik till skon, när dina grepp
skall bytas, när skaftet går av, när
slicen är för kraftig eller när bollarna är slut.
Vi finns på klubben för din
skull. Som Golf Store Professionals utbildar vi oss ständigt i allt
från svingteknik till nya rnaterial
och Custom Fitting. Allt för att
kunna ge dig bästa tänkbara service. Vi älskar vårtjobb. Vi gläds
när lille Kalle sänkt sitt
handicap, när fru Karlsson vinner damgolfen eller när du beråttar att din nya sand wedge
hjälpte dig att slå upp från 9:ans
bunker.
Vi ses på klubben - Peter

Ar dina Ping F,ye 2 godkända?
Visa upp dom för Peter eller
Fredrik så fort som möjligt, så
får du svar, om vi skall byta mot
nyajärn eller låta dem renoveras
gratis.
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FIär trodde jug på den gamla
sagan, att handicapsystemet
jämställde alla golfare, så att
gammal och ung, kvinnor och
män, svarta och vita osv, osv med full behållning kunde
spela med varann och ge varann en match. Och finns det
något skönare än att se en
gammal morfar spela med sin
7-ärtga dotterson?
Men nu finns det skyltar päbanan, som talar om maxtider,
och då undrar man, om handicapsystemet räcker till. Detta år
absolut inte unikt för Rya, och
man kan knappast öppna golftidningen utan att
jämmerklagor över långsamt
spel fär vära ögon att täras.
Själv vill jag naturligtvis gärna
spela utan att ge framförvarande resp. efterfölande boll
anledning till irritation, och i
allmänhet trorjag det lyckas
tack vare lycklig brist på allvarliga handicap, frånsett det, som
omnämns på mitt medlemskort
samt min ålder, som gudskelov
inte framgår av samma hand-

ling.
I och med de ökande kraven
på spel- och gånghastighet har
sålunda en ny dimension
insmugit sig i vår härliga sport.
Visserligen finns det straffmöjligheter för långsamt spel
(Bernard Langer), men motsvarande belöning för snabbt
spel, t ex ett par extra points,
finns inte. En liten parentes:
Lite trevlig sand i 9:ans greenbunker torde förbättra min
egen tid med cirka 5 - 6 minuter per rond.
Det säger sig självt, att under
helger med 4-bollar på varje
håI, vill det finnas bollar av alla
de slag. Inga regler hindrar

spelare av vitt skilda kön och
andra egenskaper, fysiska som
psykiska, från att deltaga, och
solklart måste man förvänta sig
en eller annan form av
harmonikaeffekt under dagens
gång.
Mot detta finns det åtskilliga
goda råd, som är mycket värdefulla, men somjag inte skall
upprepa här. Kvarstår emellertid alla de sköna individuella
skillnaderna.
Den som ger sig ut på banan
under en helg får helt enkelt
räkna med cirka 5 timmars
speltid, innan lnan/lnon kan slå
sig ned hos Flugo, - helt på
samma sätt, som utan att kny få
acceptera 6 - 7 timmars körtid
till Stockholm- om man följer
reglerna.
Ingen vettig människa kan
opponera sig mot att vi skall
försöka få spelet att flyta så
jämt och kontinuerligt som
möjligt, men det är synd om
den, som nästan kryper ur skinnet i irritation över framförvarande boll, som inte hellre
den, kan komma fortare fram.
Gudskelov finns det inga påvisbara samband mellan handicap
och speltid (Bernard Langer),
och vi höghandicappare bör
nog skicka vännen Bernard en
varm tanke. Han har råd och
tid och mod att spela sitt eget
spel utan jäkt, och det gör han
som bekant. På sätt och vis betalar han på allas våra vägnar
och visar, att långsamt spel kan
hända för den bäste. Det finns
med andra ord inga skäl för att
utpeka (diskriminera) speciella
kategorier av spelare som orsak
till problemen, och tänk vad
trevligt det är att veta detta.
Detta är eanska intressant med

tanke pä, att höghandicapparen ju måste slå åtskilliga slag
mera än låghandicapparen.
Logiskt sett måste detta betyda,
att höghandicapparen måste
stressa mera för att hålla tiderna och eventuellt klara
logistiken bättre. För att inte
tala om stackaren, som har det
så stressigt, att han måste tala i
"nallen" då och då.
Flursomhelst, vi står tydligen
inför problem med globala
proportioner - - eller??? Eller är
detta ett lokalt Svenskt problem?
Ekvationen är svår. Den rymmer faktorer såsom handicap 0
- 36, eller mera, stegläng d 0 ,4 0,9 meter, ålder 6 - 95, M & K
och mycket annat, men speltiden måste vara densamma,
nämligen MAX 4 timmar, som
skrivet står.
Jag är så enfaldig, attjag tror
att de flesta problemen kan undanröjas med GOTT HUMÖR
och en positiv golfanda.
Henning/ 1443
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Golfkepsen eller andra hur,'Lrdbonader är väldigt praktiska för
utomhusbruk, men knappast i
inom h uslokaler.
På Rya liksom på de flesta andra golfklubbar i världen tar vi
av hur''udbonaderna i restaurang och klubbutrymmen.
Annars får vi kanske i likhet
med en del engelska klubbar ta
ut "böter" på de, av manligt
kön, som bär någon form av
hur,'udbeklädnad på sig inne i
resp. klubbars lokaler.
Den som blir ertappad med
"keps" på hur,'Lrdet i restaurang
eller bar är skyldig att bjudapä
öl till de som försi uppt-åcker
"försyndelsen".
Så av med kepsen ! ! !
LA

VALLÅKRA
LANTMAhINAAFFÄR AB
ELDNINGSOIJOR
BYGCNAI'SVAROR
LATTBRUKSPRODUKTER

Vi i restaurangen är väldigt stolta över vinnarna
av Omegaslaget's omdöme om oss: "Skånes
bästa golfkök med fantastiskt bra service. En
restaurang som Rya-s
yara
medlemmar borde
väldigt stolta över".
Vi bockar och niger och önskar Peter Bolle och
Emil Madsen välkomna
tillbaka och lycka till nästa år den 1 -uj.
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