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Så går då ännu en golfsäsong
mot sitt slut, åtminstone för
alla oss som inte ägnar oss åt
vintergolf. För Rya GK's del
har det här året inneburit massor med sportsliga framgångar.
Vi har fått ett damlag i den
högsta divisionen. En jätteprestation av detta unga lag. Vi
har fått två EM- silvermedaljörer, Marie Hedberg i damernas
individuella ochJoachim Bäckström i Lag EM. Vi har r,r-rnnit
elitserien förjuniorer och sedan lag-SM förjuniorer. Vi har
haft en golfvecka med massor
av starter och givetvis också en
hel del fina resultat.Vi genomförde Riksfinalen i Föreningsbanken Crp på ettjättefint sätt
och fick för det en fin utmärkelse av Svenska Golfförbundet. Detta år bara en liten del
av alla framgångar vi haft i
sommar. Nu skall vi blicka
framåt och planeringen för
nästa säsong är redan i full
gång. Som säkert alla lagt
märke till så har vi startat ombyggnaden av rangen - en nödvändighet både för klubbens
medlemmar och vår pro, Peter
Lester. Jag hoppas och tror, att
när det nya övningsområdet
står fårdigt, så kommer fler av

klubbens medlemmar att utnyttja detta.
Använd en
timma eller
så på rangen varje vecka så
skall du se att du blir en bättre
golfspelare och med det får du
också ökat utbyte när du går ut
på banan.
Tyvärr ser det ut som att vi inte
kommer att genomföra någon
Europatourtävling und er \997 .
En rad olyckliga omständigheter har satt käpparna i hjulet
för oss och RJmlösa. Bland annat har en del redan etablerade tävlingar på touren velat
byta datum för att inte kollidera med stora tävlingar på
USA touren. Detta har medfört
att vi inte kunnat enas om ett
acceptabelt speldatum, där vi
varit garanterade att de bästa
spelarna kommer hit. Arbetet
går dock vidare och vi hoppas
att vi kan lösa alla problemen

rill

1998.

Så

till

till alla er som ställer

in klubborna för vinter, välkomna tillbaka nästa säsong.
Och till alla vintergolfare,
Swinga Lugnt och titta på bollen.
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till rätt pris!

Njut av en måltid hos oss
med utsikt över Rya i vinterskrud
och ett alltid trafikerat Öresund. Nu går
solen ner i sundsöppningen igen!!
Välkommen
Hugo och Anki
Telefon 2217 45

Kvällssupd - Middagar - Kalas - F ester - Bröllop

AII Rodman har ordell
Nu kan vi se tillbaka på golfåret 1996 och
konstatera att den kalla och mycket sena
r'åren till trots har inneburit en fin golfsäsong med vacker sommar och en fin
höst och ett rikt klubbliv.
Våra spelare, som i olika klasser representerat Rya, har lyckats väl och fått
många framstående placeringar, vilket
också väl refererats i pressen. Under oktober fick vi besök av Sveriges golfjournalister som höll sin årliga träff
-Hemming Stens golfminne". Efter en

rl-1 pa banan överlämnades en gåva till
klLLbben med betyget stort beröm.
ser li den efterlängtade
rn:ir-rnsrangen ta form. När den står färciig n997 kan vi säga att nu har vi en "fullåncXad klubb". Under åren har det furrnits många förslag om hur vår range
bc'rde se ut och var den skulle placeras.
\u när de olika kommittderna tryckt på
för' att få en lösning har arbetet påbörjats
1-ör att fårdigställas nästa år. Genom att
rricla ör-ningsfältet mot öster har vi fått
önskemålet om erforderlig längd uppfr llt. Lika så har ett annat viktigt övningsörrskemål uppfyllts, att kunna tråna
inspel från varierande längder. Vi har
haft tur med en mild höst, som satt fart

-\r:lisen

på gräsrötterna och har vi fortsatt tur
med vintern och rätt vårväder så ses vi
under sommaren på en efterlängtad och
Dra range.

Åldersstrukturen i klubben måste vi ägna
oss åt. Vi närmar oss nu ett läge, där vi
har allt för fåjuniorer. Ska vi på sikt få
en jämnare fordelning gäller det att underlätta för yngre att börja med golf. Risken är annars att vi får en klubb där vissa
åldersgrupper saknas. En korthålsbana
kan vara dragplåster för de yngre, som
kan tänkas vilja pröva golfen. Men inte
bara för de yngre utan även for grupper,
som varken har ork eller tid för en traditionell 18 hålsrunda. Därför bör vi ta
fram de tidigare id6erna och utreda vad
det kommer att kosta och fundera över
om när tiden är mogen för en korthålsbana.

Alla investeringar måste betalas antingen
genom medlemslån som de allra flesta
klubbar har eller genom högre räntekostnader för banklån. Innan medlemmarna kan ta ställning måste kommitteerna och styrelsen ta fram förslag på
investeringsbehovet. Det innebär att vår
långtidsplan ska prissättas så vi ser kostnaderna för banan och maskinerna. Var
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Billiga mil för alla som kör bil.
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och en förstår säkerligen, att det vi tidigare beslutat, att Rya ska vara en golfanläggning av hög klass, också medför
kostnader. Med den bana, byggnader,
maskiner vi har och den servicenivå som
presenteras, så är kostnaden för golfmedlemskap i Rya billigt. Kanske det är
därför vi har 10 års kö för att bli alldagsmedlem.
AIla medlemmar önskas en trevlig avslutning på året 1996 och ett stort tack till
sponsorer, anställda och arrendatorer

Alf Rodman
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Da 19-åriga Marie Hedberg i
m an adsskifte t augus ti-sep tember slutade tvåa vid individuella EM, så svarade hon också
för en av klubbens största
framgångar genom åren.
\Iästerskapet, som spelades på
Ftrresö golfklubb mellan Helsingör och Köpenhamn, blev
erl stor skånsk framgång med
fr ra skåneflickor bland de sex
frärnsta. Marie, som fortfarande är junior, var i första
hand med för att "se och lära".
\Ien r'år nya Rya-representant
r-isade ingen som helst respekt
for de mera kända storheterna. Hon var i ledning efter
den första ronden, föll tillbaka
till delad sjätteplats, men kom
igen så pass starkt att det till
slut blev en silverplats, endast
ett slag från seger. Vilken här-
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Den första omgängen av
Oldgirlsserien spelades på
Kristianstad Gk den 14 maj, en
av de få vackra dagarna under
våren. I Rya lag spelade Irene
Kruuse af Verchou, Ingrid Axelsson och Maret Remmelgas.
Laget spelade bra och placerade sig på andra plats tätt
bakom Bokskogen och med
Båstad på en tredje piats.
Spänningen var stor inför den
andra omgången som spelades
på Angelholms Gk den 3 september. Rya ställde upp med
samma lag som i den första
omgången. Och även nu
gjorde Rya-s lag en stark prestation som visade sig räcka för
en sammanlagd vinst av
Oldgirlsserien.
Ett stort grattis!

lig prestation.
Marie hade inför EM presterat
en del utmärkta resultat, så
den här silvermedaljen kom
som en fortsättning på hennes
smått fantastiska formkurva.
Efter ett par fina tävlingsfrarntrådande på den skandinaviska damtouren, fick hon
spelet att "klaffa" vid seriefinalspelet i Ystad, där hon i
de två singelronderna satte
banrekord, först med en 72och sedan med en 7O-rond.
Att redan nu utnämna Marie
som awtagare till Annika
Sörenstam och Lotta
Neumann vore förmätet. Vi
får hoppas att kloka Marie i
lugn och ro bygger vidare.
Hon kommer med all säkerhet
att nä de riktigt stora resultaten. Hennes utvecklingskurva
från rikssegrar i Föreningsbanken Crp fram tills nu pekar bara ät rätt hå11.
Lennart A
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här i slutet pä säsongen vill
vi på kansliet påminna alla
medlemmar om vissa saker.
Så
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För att få nytt kort för \997,
måste 1996 års kort vara inlämnat till kansliet senast den 31
december 1996. Korten sänds
ut efter det att du betalt medlemsavgiften.
Fed

*

Meddela kansliet så snart du
gör namn-, adress och telefonändring.
Du kan numera också nå oss på
kansliet via Internet. Vår Email
adress är:
rya. golfklubb@ swipnet. se.

55s88
En av Ryas verkliga profiler,
Stig Svensson har gått ur tiden. Han var med redan vid
byggandet av de första Ryahålen på den nuvarande banan. Golfen började han
med, som så många andra
på den tiden, som caddy.
Stig arbetade redan i tidigare år på banan, där han i
början av 4}-talet ocksävar
ensam green-keeper.
Bollbegåvningen Stig lärde
sig fort spelet och blev så
småningom vår "meste"
klubbmästare, med 10 KM
under perioden 1942 1965. Under de åren var
han inte sämre än tvåa vid
något tillfälle.
Särskilt det första mästerskapet, 1942, har tecknats
ner till eftervärlden. "Först
hade jag att klippa samtliga
greener för hand (utan motor) och fick därefter mer
eller mindre order att spela
KM. Min kompis ochjag
hade bara ett set klubbor
tillsammans. Det ordnades
så att vi fick spela i samma
boll. Till slut vann jag
mästerskapet med ett slag".
Man kan utan att överdriva
påstå att Stigs andra hem
under många år var Ryu,
där han alltid varit en uppskattad medlem. Han var
lika vänlig och hjälpsam
mot alla. Ställde upp att
spela om det var elit eller
rena nybörjare.
Under senare år drogs Stig
med ryggbesvär som till slut
gjorde att han inte kunde
utöva sin favoritsport.
Vi vill bevara minnet av en
av Ryas trofastaste medlemmar genom åren.
Stig blev 73 ät.

GodJul och Gott Nytt År
Lennart Andersson
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Våra yngre herrspelare bidrog
också i hög grad till den bästa
Rya-säsongen på mången god
dug. Det blev tvåJSM-titlar,
dels genom seger i lag-SM med
finalspel i Linköping. Här fick
Marie "dragfuälp" avJoachim
Bäckström, Daniel Olsson och
Mats Kinberg.
I Kungsbacka avgjordes SM för
yngre juniorer, därJoachim
finalslo g Tobias Johansson
med 3/2.
Ytterligare en framgång svarade Joachim Bäckström för
genom attföra med sig hem en
EM-silvermedalj för yngre

juniorer.
Om 1996 blev {ejernas år i
svensk golf, så gäller det i lika
hög grad för Rya-flickorna. En
av de främsta Ryaframgångarna
genom tiderna svarade Marie
Hedberg för, då hon spelade
hem silvermedaljen i årets individuella EM. Mer om detta pä
annan plats i Drivern. Vidare
tog sig vära skickliga {ejer upp
i elitserien på ett övertygande
sätt med utmärkt spel både i
Lilla Vik och Ystad.
De som svarade för prestationen var Viveca Hoff, Marie
Hedberg, Mich aela Friberg,
Fredrika Schlasberg, Helena
Nilsson och Louise Friberg
med Agneta Lindqvist som kupten.
Det här unga laget har verkligen framtiden för sig och bör
snart Yara mogna att pä allvar
ta upp striden om den svenska
mästerskapstiteln.
19-åriga Marie Hedberg visade
sig vara seriens suverän, inte
minst vid den avslutande omgången i Ystad. I den första av
de båda singelomgångarna
satte hon nytt banrekord, med
72 slag, r'ilket hon sedan förbättrade med två slag under
avslutningsronden.
Nu vinner man inte en serie
med bara en bra spelare, utan
alla flickorna i laget medver-

kade till denna förnämliga
***
framgång. Det måste kännas
tryggt för de yngre flickorn a att Helt enligt vårt förbunds målha en så stabil spelare som
sättning har vi på Rya fått igång
Viveca Hoff som ankare i laget.
en härlig nysatsning av den
Viveca har för yarra att aldrig
yngsta generationen. Alla från
göra någon dålig tåvling. Övsex år och uppåt har i år på ett
riga flickor är bara luniorer,
trivsamt sätt, blandat med lite
där de båda 16-åringarna
allvar, blivit väl omhänderHelena Nilsson och Louise
tagna. När hade vi på Rya seFriberg verkligen har tiden för
nast så många "knattar och
qis
knattor" på gång??
Aven den "mogna" generatioJag var ute och smög i busnen av Rya-damer har skördat
karna på avslutningsdagen.
fina framgångar under säOch det var över lag glada och
songen. Bland annat har trion,
trevliga miner vart man vände
Irene Kruuse af Verchou,
sig - det är så det skall Yara.
Maret Remmelgas och Ingrid
Problemen inom svensk
Axelsson r,'unnit den skånska
ungdomsgolf har varit att allt
oldgirls serien.
för många försvinner redan i

tidiga år. De har inte platsat r
de olika uppföljningsgrupperna och träningslägren
och därmed blivit "bortglömda".
I dessa åren gäller det att aktivera alla, inte enbart med golfträning, utan åven med andra
sysselsättningar. Här finns ju
framtiden för klubben. Hade
också nöjet att se en del föräld-

ofta hör man inte att jag tränar
inte, det är så tråkigt. Träna
mer och bli bättre spelare. Det
ärjust på övningsområdet man
grundlägger sin spelstandard.
Den världsberömde tränaren,
Bob Tosci, vinnare av bl.a. US
Open besökte Rya för en del år
sedan och hade en önskan.
"Att alla golfare skulle lägga
ner halva sin tid på träning. Då

rar som var behjälpliga i olika
funktionärsfunktioner. För
utan föräldrar- hjälp dör svensk
föreningsverksamhet.
Dagen avslutades för ett 50-talet ungdomarna med prisutdelning och "hamburgerfest" hos
Hugo.

skulle ingen behöva ha mer än
hcp 18".
En from önskan som knappast
är realistisk. Men ökad
träningsdos ger resultat!

***
Nu när vi fått igång en rejäl
ungdomsverksamhet och vära
{ejer finns i elitserien, är behovet stort för ett bättre träningsområde. Tyvärr har detta alltid
haft låg prioritering i klubben.
Bättre träningsförhållande är
definitivt inte bara till för de
bättre spelarna. Styrelsen har
nu beslutatattbättra på saken
med en väl utbyggd
drivingrange och bättre möjligheter till närspelsträning. Jag
hoppas att arbetet är i full
gång, då detta läses. Nu får vi
hoppas att medlemmarna
också utnyt{ar detsamma. Hur

!
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En klar attitydförändring till
det sämre har
dock skett allt
efter golfens
snabba utveckling i vårt land.
Från att ha varit
en fritidssysselsättning tar nu
allt fler spelet
på fullaste allvar på sina
egna poäng
och efterliknar
elitspelarna.
Detta gör att
det tar allt
längre tid att ta

(@

sig runt banan genom att göra
spelet omständligt komplice-

rat. Dettahar framför allt fått
till föUd att det tar allt längre
tid att ta sig runt 18 håI.
T1värr talas det om att "idealtiden"- (varifrån har man fått
detta löjliga uttryck??) med
ffru timmar för 18 håI. Detta
borde vara en absolut max. tid
- längre än så får man inte
hålla på!!
En stor bov anserjag de överväldigade prisborden i "betydelselösa" handicaptävlin gar
vara.Jag har vid ett flertal tillfällen hört glunkas i klubbhusen om att i den tävlingen
ställer jag inte upp för det är
för dåliga priser. Låter nästan
otroligt men sant. Det ärju
ändå sällan att den bäste spelaren vinner, utan den som för
dagen har förmånligaste
handicap.
Skulle det vara någon som helst
rättvisa borde det vara minst
lika bra priser i scratch som i de
olika handicapklasserna. På så
vis blirju också de bästa spelarna premierade. Men framför
allt tag inte dig själv och din
golf på för stort allvar. Spela
snabbare- till gagn både för dig
s.;älv och din omgivning. Spela
mera match - ha kul...

.J- .J.

Så
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till det tvivelaktiga

slop-sys-

temet. Detta som skulle bli så
globalt i hela världen, i varje
fall om man får tro Jonte Dy-ling med flera. Det senaste
halvåret har jag besökt golfländer som Irland, Frankrike
och Sydafrika. Inte tusan tillämpas något slop-system där.
Inte än i varje fall. Visst, man
har hört talas om det på de
brittiska öarna, men än är det
inte (eller var) genomfört.Vi
harju sett avarterna på vår
egen bana. Jag och flera med
mig kritiserade hårt (av rent
sunt fornuft) mätningen av vår
bana i ett tidigare nummer av
I)rivern. Nu har man bevars
mätt om banan och kommit
till helt andra resultat.Man
närmar sig allt mer det kanske

inte alls

så tokiga SSS och TSS
systemet. Slopen tar ingen
som helst hänsyn till väder och
vind, sedan kan man med mätverktyg komma till vilka värden som helst. Någon "rättvis"
bedömning kan det aldrig bli
tal om.
Slop (banvärdering) och
handicapsystem är ju inte
samma sak, men de båda hör
ju onekligen ihop, eller hur??
Detta hela har kostat oss golfare ett antal miljoner. Mätning med mera har i vage fall
I
I

sysselsatt en hop av människor
men till vilken nvtta???

-

***'
Vad skall det kosta att spela på
en främmande bana? Detta är

ett spörsmål som allt mer dniftas bland golfarna. Har
greenfeeavgifterna nått taket,
eller har vi redan gått över
gränsen? I ett land som Spunien, som lever högt på
turistgolfen, höjdes avgifterna i
takt med efterfrågan. Vad blev
följden, jo man tappade ganska
många golfande utlänningar
under några år. Nu har man
slagit av eller rent av sänkt
greenfeeavgifterna där.
Här i vårt land börjar också
avgifterna (i vissa fall) bli i safti-

gaste laget, när man närmar sig
och till och med passerar 300
kronors gränsen. Det ärju i regel inte bara en greenfee det
handlar om, utan i dag är det
en familjesport, med både tre
och fyra från samma hushåll
som spelar. Det märks också att
fler besöker banor med "rimlig" greenfee. Sedan är det givetvis en balansgång hur
många greenfeegäster man vill
eller kan ta in i de redan "överbefolkade" svenska klubbarna.
Banan måste ändå i första
hand vara till för egna klubbens medlemmar. Men om
man nu ytterligare vill öka utrymmet för egna medlemmar,
betyder det också en högre
medlemsavgift. För hur som
helst är medlemsavgifterna i de
svenska golfklubbarna, i ett in-

ternationellt perspektiv, förhållandevis mycket låga. Blir
greenfeen för dyr stannar allt
fler hemma och spelar sina
hemmabanor. Det är både nyttigt och stimulerande att spela
andra banor, men allt för dyr
greenfee är helt klart en
bromskloss.
Var en greenfee bör ligga är
svårt att orda om. Men frågan
är brännande.

Lennart Andersson

Rapport lrån
bankomm
Det är nu ett bra tag sedan vi i Rya hade framgångar av Marie Hedbergs kaliber (EM-silver).
Vi får inte glömma bort Viveca Hoff, som tillhör våra "mesta" landslagsspelare. Viveca
blev historisk 1981, då hon var med i laget
som för första gången hemförde en EM-titel
för damer till Sverige. Bland Vivecas många
meriter finns en SKIM titel och ett par SMtecken i foursome. Hon har också på senare
år en seger på den svenska damtouren.
Några av vära mera kända profiler genom
åren:
o Annie Börjesson, T landskamper åren 19481

Greener: I år har vi börjat sköta vintergreenerna i god tid. Det finns två orsaker till att
vi gör detta. Den ena orsaken är att vi skall
kunna använda dessa när vi luftar de ordinarie greenerna, men framför allt är det
för att vi skall kunna erbjuda bra möjligheter för vinterspel.
Tees: Under hösten kommer vi att placera ut mattutslagen. Vi kommer också
att försöka hitta områden där vintertees kan vara på "gräs"

956.

. Marianne Gripwall-Bergengren,

Nä

individuella SM 1958-1959.
5 landskamper under åren
1957-1961.

. Tony Lindholm, numera populär pro på
Söderåsen, blev Canada Crp spelare
(numera World
Crp), 1968, efter att
ha wrnnit landets
största pro-tävlirg,
Penfold - Facit
Cup, föregångare
till PGA mästerskapen.
o Göran Knutsson, två
individuella SM-tecken
1980 - 1981. Tidigare
också seger i Franska
j uniormästerskaperi, den
största juniortiteln på kontinenten.
oJan Rube, blev Tysk amatörmästare och vann SISM för
Ryu. Rube representerade
Mölle GK under större delen
av sin framgångsrika
karriär.
. G A Bielke, spelade för
Rya några är efter sin
"storhetstid". Men nog
platsar Marie Hedberg i
det här celebra sällskapet... tycker

c
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Lennart Andersson
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Vagnförbud: I görligaste mån vill vi
undvika införandet av vagnförbud. Det är dock så att om
banan tar skad a av allt för
många vagnar under hösten och vintern så kommer
det att införas restriktioner. Börja med bärbag så
tidigt som möjligt så
undviker vi kanske införandet av vagnförbud.

Qr

Lägesförbättring:
När vi kommer in i
november kan det
bli aktuellt med
lägesförbättring. Väderleken bestämmer
när det införs.

Drivingrange: Ombyggnaden av vårt övningsområde är nu snart klart. Det
är beräknat att kosta 470 000
kr + moms för markarbetet. Sedan tillkommer kostnader för
staket, mattor, skjul och bevattning. Arbetet har tagit ca 1,5 mån och allt
har gjorts för att det
nya gräset skulle sås
innan oktober. Det ser
ut som att vi skall ha
goda möjligheter att ta
det nya området i bruk
under försommaren 7997
Detta givetvis beroende på
hur vinter och vår kommer att
bli.
.
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Sett lrån en tränares sida
Under andra hälften av sommaren har det varit mycket att
stå i, samtidigt som det har varit en händelserik period, med
finalomgångar såväl i seriespel
som i juniorelitserien.
Första veckan i augusti hade
jAg rågra underbara golfdagar
tillsammans med tre av våra lovande juniorer. Onsdagen den

riktig monster-bana när
det började blåsa. Efter första

Yara en

veka Hoff, Michaela Friberg
samt Fredrika Schlasberg. Lördag förmiddag gick åt till ffru
inledande singlar. Vid lunchtid
hade allt gått som planerat. Viveka spelade stabilt som vanligt. Michaela var i god form
och Fredrika missade i och för
sig några slag men höll ihop
sin rond bra. Marie var den

omgången på Barsebäck låg vi
på B:e plats, och i och med att
Joachim Bäckström var borta
på internationellt uppdrag så
var vår målsättning att sluta ungefär i mitten. Efter två dagars
spel på denna monster-bana
slutade vi också i mitten efter

Ostra" Göinge CK
7 augusti spelade vi för första
gången en 'junior-Pro-Am". Vi
spelade på Ostra Göinge golfklubb, en typisk "Tommy Nordström-bana", och ni som någon
gång har spelat någon av hans
banor förstår säkert vad jag menar. Klubbkvalet vanns av
Jesper Lindqvist, som hade
lägsta brutto, Lill Olsson, bästa
1jej, samt Andr6 Pettersson
med bästa netto för killarna.
Spelformen var slagspel för
alla, vilket visade sig vara lite
tufft för vissa, men en stor erfarenhet för dem.
Fredagen den 9 augusti var det
inspelsdags för herrarna i Div 1
på Tomelilla golfklubb, återigen en Tommy Nordströmbana. Denna bana visade sis

ett par dramatiska händelser
under finaldagens singlar. Laget bestod av Mats Kinberg, Daniel Olsson, Christian
Nordstedt och Olof Samuelsson.
En vecka senare var det sedan
dags för damerna. Fredagen
gick åt till inspel på Ystad golf-

klubb. Efter första omgången
på Österle-n ledde vi mea 5 stag
medjust Osterlen på andra
plats.
Damernas mål för säsongen var
att vinna serien och gå upp i
högsta divisionen och få chansen att spela om SM-titeln.
Under träningen på fredagseftermiddagen visade alla god

form och laguttagningen blev
följande: Marie Hedberg, Vi-

som var i riktig toppform. Hon
hade 72 vtlket var dagens bästa
rond men också nytt banrekord. Efter lunch var det sedan
dags för foursome där Viveka
spelade med Louise Friberg
och Marie och Michaela spelade tillsammans, varpå de för
övrigt lyckades med dagens
bästa foursomescore pä 75 slag.
Dug 2 och ffru avslutande
singlar kvar. Spelarnavar väldigt avslappnade före start.
(Inte lika säker på tillståndet
hos coach Agneta och mig
själv). Hela laget spelade bra
och segermarginalen blev till
slut ganska stor. Aterigen var
Marie den bästa spelaren. Nytt
banrekord även denna gång,
wå slag bättre och en 70-runda.

Grattis Agneta och ditt lag till
en välför{änt framgång! Hoppas vi kan behålla den goda
lagandan och kämpaglöden
kvar även nästa säsong.

6:e plats. Detta resulterade i att
för första gången vann

för att förbättra deras golf. Jag
är nämligen övertygad om att

Rya

juniorelitserien och tilldelades
en plats i första upplagan av
lag-SM förjuniorer. Bra gjorr
av alla som varit med och spelat under säsongen. I och med
detta fick vi ett nytt måI, art bli

Efter framgångar med dameliten var det dags att ta itu
med juniorerna. Under säsongen harjuniorerna spelat
4 omgångar med ett lag bestående av 4 killar och2 {ejer i
juniorelitserien. Serien har alltid dominerats av Landskrona
och Kristianstad. Efter 3 omgångar låg vi på andra plats,
1,5 poäng efter Landskrona.
Fredagen den 30 augusti bar
det så iväg till Ronneby för
inspel till den avslutande omgången. Laget var fast beslutet
att visa vad det kunde, särskilt
när vi saknade Joachim, Marie
och Michaela. Ryalaget slutade
på en andraplats efter Ronneby
och med Landskrona först på

svenska j

unior-lagmästare. Den

28-29 september var det dags

att göra upp om SM-rireln i
Linköping. Facit blev att Rya
Golfklubb blev Sveriges första
lagmästare förjuniorer! ! !

Efter en hektisk period i slutet
av sommaren är det nu tid att
koncentrera sig på ombyggnaden av driving rangen. Om vi
skall följa upp vära framgångar
från säsongen som gått måste
prioritering nummer ett vara
att förbä ttra vära träningsmöjligheter. Jag hoppas vi kan
uppmuntra mån ga av våra
medlemmar att anvånda dessa

bättre spel kan hjälpa oss att
snabba på spelet på banan.
Nyheter från shopen:
Just nu har vi rea på årets kläder och skor. Shopen kommer
attvara öppen alla helger i december för 'jul-handel". Vintern är en bra period att se
över utrustningen. Du kanske
behöver ett par nya grepp eller
nya spikar i dina skor. Ta tillfället nu under vintern när priserna alltid är som lägst.
För er som har bollar med ert
företags logotlpe på är det
dags att kolla hur lagret ser ut,
särskilt nu inför julen. Just nu
har vi de bästa priserna och ungefär 3 veckors leveranstid.

Peter Lester

Rya-golfare - behöver Du extra utrymme till festen??
Vi har festtält fiir alla tillftilten!!
Ellips-45:
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