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Nu när vinden viner runt knuten
på klubbhuset är det kanske svårt
att se att vi snart skall kunna spela
golf i värme på vår bana. Visst, det
harju spelats golf hela vintern,
men det är ändå bara ett fåtal av
vära medlemmar som trotsar kyla
och snöstormar för att få utöva
den bästa av sporter. Men som
sagt, nu börjar man skönja konturen av den vår och sommar som
med stormsteg närmar sig.
Vad är då nytt för i är pä banan. Ja
vi får ett nytt utbildningspaket för
de som nu skall börja spela golf.
På flera andra platser i Drivern
kan du läsa mer om det. Vi kommer att ta en ny och förhoppningsvis bättre range i användning under våren. Vi ser alla fram mot
detta med förväntan, då inte minst
Peter som skall {äna sitt levebröd
där. På banan kommer man i första hand att färdigställa de arbeten
som ännu ej är slutförda. I övrigt
kommer den största energin att
läggas på att höja den så svårdefinierbara finishen.Jag tror att
vi kommer att få en mycket fin
bana att spela päi är. För att bland
annat våra greener skall hålla för
allt spelande villjag här vädja till
Rya:s medlemmar. Om ni har möjlighet så byt ut era spikar i golfskorna och sätt fast soft spikes i

stället. Ni kommer att märka
att det kom-

mer att göra
underverk på
vära greener.
Framför allt under
mycket högt belastade tider exempelvis golfireckan vore det bra om
så många som möjligt använder
soft spikes.
Till städdagen den 22 mars hoppas givetvis bankommitt6 och andra att det skall komma riktigt
många för att städa upp och ge banan en bra start inför säsongen.
Du kommer väl med du också.
I kommitt6ernajobbas det nu för
högtryck för att alla skall få en så
bra säsong som möjligt.
Kommittderna arbetar också fram
målbeskrirmingar och ekonomiska
analyser för de närmaste fem åren.
Resultatet av detta arbete kommer
att presenteras i ett måldokument
under hösten 1997.Jag tror att vi
har en mycket spännande säsong
framför oss.
För min egen del är målet att nägon gång under säsongen gå på
mitt handicap. En del påstår att
det kommer att bli det svåraste att
genomföra på Rya i år.
Med förhoppning om en fin säsong, och svinga lugnt!
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tilt rätt pris!

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

Kvällssup6 - Middagar - Kalas - F ester - Bröllop
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Fören arbete etl trevligt sätt
trära na människor"
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I klubben är vi många som hjälps
ätatt tillsammans med vära anställda och arrendatorer utforma
mål och driva klubben framåt.
Under årens lopp växlar skaran av
förtroendevalda varför många av
medlemmarna fått möjlighet att
delta i klubbens utveckling. Själv
började jag min förtroendebana
för över 19 år sedan med uppgiften att få fram en kontinuerlig
medlemsinformation genom en
klubbtidning. Kontakten med
Arne Flärner ledde fram till att
vår egen tidning Drivern startade.
Mycket har hänt under de 19
åren. Ny bevattning, ändrade
golflråI, utbyggt klubbhus, ny maskinhall, första klubben i Sverige
med egen miljöplan, estetisk manual, säkerhetspaket, ombyggd

range. Den viktigaste uppgiften
har ändå varit att köpa upp den
mark som vi har arrenderat av privata jordägare. Genom att vi nu
äger marken, har vi fått en betydligt starkare ställning mot olika
gruppers infall att försöka flytta
på vår bana.
Förtroendet att ha fått vara med i
utvecklingen av vår klubb har varit mycket stimulerande med
mängder av kontakter allt från
trevliga knattar i klubben till kommunala {änstemän och en och
annan missanpassad politiker.
Det har varit lätt attyara ordförande för Rya och det är ett hedersuppdrag. Nu närjag slutar
som ordförande, glädjer det mig
att fler av den yngre generationen
börjar åta sig uppdrag inom klubben. Du som är intresserad av föreningsarbete tveka inte, ansvaret
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Billiga mil för alla som kör bil.
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och
ibland
Atr R'
går det ät
mycket tid,
men i gengäld kommer du att
ha mycket glädje av det. Det kan
jag intyga.
Stort rack till alla i styrelsen och
kommittderna och lycka till med
arbetet tillsammans med vära anställda och arrendatorer i den
bästa av golfklubbar - RYA.
Alf Rodman
PS

Det är inte säkertjag kan låta bli
att ge ett förslag till styrelsen om
en hiss till 5:an, men det får gå
några år. Men det blir väl som
vanligt, ett nej.
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Första gången ordet "GOLF"
nämndes i skrift var 1 457, dä
KungJames II av Skottland i
lag förbjöd spelet golf. Skälen
var att golf och fotboll avhöll
skottarn a för mer krigiska lekar
som bågskytte och det kunde
inte tillåtas eftersom krig mot
England kunde komma när
som helst. Kriget kom också,
men så småningom blev det
fred och 1502 upphävdes förbudet, med den reseryationen
"golf under högmässotid" är
förbjudet. Men långt tidigare,
redan i mitten av 1300-talet, 1är
det ha spelat s golf på de skotska hedarna.
Första klubben med dokumenterade stadgar är "Gentlemän
Golfers of Leith" som stiftades
\7 44. Under samma århundrade /I7}}-talet) blev också
Rya "känt", dock ej som golfbana. Då byggdes nämligen det
första tegelbruket här. Mycket
av den grå gula tegel som satte
sin prägel på Råå brändes just
här.
Vår runda tegelusr, är av betydligt yngre årgång. Den uppfördes 1911 av murarenJohan
Anderberg från Glumslöv.
Cementtaket kom till på 1960talet och bekostades av Ryamedelmmarna.
Till Sverige kom golfen i slutet
av 1800-talet, då bland annat i
Viken, därifrån ett bildbevis
finns från 1898, av Ebba
Wachtmeister. Hur länge golf
spelats här finns inga exakta
uppgifter på Kanske först i landet???

Här bildades också den första
klubben i Helsingborgs-regionen och invigdes 1924. Dä
fanns det bara ytterligare tre
banor i landet, Göteborg,
Stockholm och Falsterbo. Det
tre sistnämnda ligger i motsats
till Viken-banan inte kvar på
sin ursprungliga plats. Göte-
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borgs GK låg från början på
Arendals-område t, Stockholms
GK ( Storängsbotten-RåsundaLidingö) innan man kom till
Kevinge. Falsterbo hade sin
bana betydligt mer österut.
Första H elsin gborgs-mäs te rskapet avgjordes på viken-banan
7929 och den förste mästaren
blev Prins Sigvard som finalbese grade Helsingborgs-tandläkaren K A Bogren.
HELSINGKRONAS GOLFKLUBB tillkom 1934, alltså 10
år efter Helsingborgs Golfklubb. Grundarna var bland
andra Theoder Ancarkrona
Karl Axel Bogren
och Ulf Olsson,
som också var
medlemmar i Viken-klubben.
På den tiden fanns
det drygt 1700 golfare
uppdelade på 15 klubbar i Sverige. Större delen av den första banan låg
i stor utsträckning på Orby
ängar, norr om nuvarande
tvåan. Greenkeeper, banläggare och tränare de första åren var Carl-Erik Pettersson-Nordgren som var
"utlånad" pä ett par år av
Helsingborgs Golfklubb,
där han var assisterande tränare åt Douglas Brasier.
Medlemsavgifter, de första
åren: Enskild medlem, 50
kronor, äkta makar, 75 kronor
och 10 kronor för juniorer.
Caddy-lönen för t häl: 25 öre.
Ag" Lundström köpte året efter klubbens bildande in Rya
Gård, som klubben sedan fick
arrendera för en mycket billig
penning. Den nya banan togs i
bruk, 1936 ändrades också
namnet till Rya Golfklubb. Hålen 1, 3 och 4har idag så gott
som samma sträckning som
1936. Gårdsbyggnaden låg på
nuvarande parkeringsplats.

Klubbhuset, den äldsta delen
av vårt nuvarande, fick klubben
dela med en fiskareänka och
hennes syster, som arbetade på
gården.
Under de första ären svingade
Theoder Ancarkrona ordförandeklubban, som sedan övertogs
uv Å Qg. Lundström. Den senare överlät så småningom
(1946) också marken till Rya
Golf AB.
1938 anställdes Bertil
Ahlström som
greenkeeper och tränare. Han blev Rya trogen i 40 är. Då Danmark ockuperades av
Tyskarna, 7940, blev
Rya-banan förklarat
som "militärt område".
Men den dåvarande
general..r Åge Lundström, som av naturliga skäl hade goda
kontakter med militärledningen ordnade så att medlemmarna kunde
fortsätta med sin favoritsysselsättning. Medlemmarna tilldelades
passersedlar, så man
kunde spela på den
taggtrådsinhägnade banan. Tre år efter krigsslutet byggdes banan ut

rill 13 håI.
När sedan en ny generation, med bland andra Allan
Börjesson, Percy Bank och Anders Amilon, tog vid plan erades direkt en utbyggnad till 18
håI. Kristi Himmelsfärdsdagen,
1957 invigdes den första 18håls sträckningen. Invigningsslaget förrattades av dåvarande
borgmäs taren Lars-Gunnar
Ohlison, som också blev ÅfVsänt i efterhand, med golfentusiasten T GWikbom som
kommentator. Sedan spelades
det invigningstävlingar i fyra

dagar, där Rya-profiler som
Olle Wattborg, KA Bunke,Jan
Stenport, Nisse Knutsson, Maj
Guggenheimer, Anders
Amilon, Marianne Berggengren, Ulf Olsson, Jan Erik
Hedbrandh, Bo Lindstrand,
bröderna Stig och Lennart
Svensson, figurerade i prislistorna.
De närmaste åren 1958-69 blev
Rya något av landets mesta
mästerskapsbana, med inte
mindre än 12 stora arrangemafrg, som landskamper,
mästerskapstävlingar och andra
förbundsuppdrag. Värst var det
1958 medJSM, damlandskamp
och Pro-spelarnas eget mästerskap, Penfold Ctp. Det året
fick Rya också sin första SM-titel, genom Marianne Gripwall.
1970 stod den senaste stora
ombyggnaden klar. Köp och
arrende av marken för hålen
11:a (del av), 12,73,14 och
15:e gjordes. Anders Amilon
var arkitekt för utbyggnaden.
Utbyggnaden med de nya ä tta
hålen gick lös på endast 70 000
kronor tack vare att så gott som
hela arbetet utfördes av egen
personal under greenkeeper
Bertil Svenssons ledarskap.
En del förändringar (läs förbättringar) har senare genomförts, då bland andra hålen
som, B, 10,12 och 14 som fått
ändrad karaktär.
En bra bit in på 60-talet ville
klubben hålla medlemstalet till
max 400 medlemmar. För att
klara av allt högre omkostnader har antalet Rya-medlemmar sedan ökat i rasande fart.
Av dagens 1150 medlemmar,
900 alldags. Nu också med en
lång, lång medlemskö...
När Helsingborgs Golfklubb i
Viken, invigdes , \924 fanns det
bara 700 som spelade golf i vårt
land. Nu är motsvarande siffra
Lrppe i över 400 000 (registrerade i klubbar). Antal golfare
bara fortsätte r att växa.
Lennart Andersson

ERNST

Klubbens hedersledamot
Ernst Sjunnesson finns inte
mer. Ernst tillhörde styrelsen
1968-79, de sista fem åren
som ordförande. Det var under klubbens mest expansiva
period med stor medlemsökning och viktiga tävlingar.
Jag träffade Ernst första
gången i början av 60-talet.
Han blev en av mina
faviortpartners på banan.
Tillsammans med några likasinnade startade vi Klubb 18,
1967, och Ernst blev en av de
flitigaste deltagarna på
onsdagstävlingarna. Det blev
med tiden en förmän attfä
bli lottad med honom. Och
det berodde inte enbart på
att han alltid hade kaffe och
färska wienerbröd med i
bagen. N"j, han var en riktig
golfkompis. Och han spelade
snabbt - innan hans boll
hade stannat var han halvvägs framme. Hans sving ville
- och kunde - ingen kopiera
- det var nästan bara handleder!
Vi var rumskamrater på
många golfresor till utlandet.
Hans packning var alltid välordnad och innehållsrik köttbullar - cognacskorv, kavring mm - det gick sannerligen aldrig någon nöd på oss!
Hans hela värld var annars

O'U

musiken - otaliga nordvästskåningar har dansat till de
glada tonerna från hans sax
äil"r dragspel. Ända fram in i
det sista åren ställde han välvilligt upp på slottsbröllop
och andra fester. Flera gånger
även på Rya. Han blev en legend inom Helsingborgs
dansmusikkretsar.
HIF gällde också före mycket
annat. En period var han föreningens ordförande. Ingen
deppade mera än han när det
gick dåligt för "di röe"!
Ernst blev nästan 82 är gammal, men det kunde man inte
se på honom. Under de 35 år
jag fick lov att känna honom
var de yttre förändringarna
nästan omärkbara. Vid sidan
av golfen höll han sig i form
med långpromenader.
När hans älskade Ann-Marie
så tragiskt gick bort sommaren 95 rasade hela hans tillvaro. Trots stora ansträngningar från kamrater och
vänner orkade han inte
kämpa mot sorgen och tappade gnistan mer och mer.
Vi som fick förmånen att
räkna oss till hans vänner känner kolossal saknad efter en
trofast, pålitlig, glad och positiv speleman.
Tack Ernst!
Jan Sederholm
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En iskali nordanvind viner över vad det är som gör Curt till en
vinnare svarar någon rått men
Örby ängar. Den annars så inbjudande Rya-banan liknar
fuärtligt: "Hans fru spelar inte
golf!" För att inga missförstånd
mest en rysk Tundra med sina
ska uppstå förklaras uttalandet
greener insvepta i ett täcke av
med att vederbörande menar
rimfrost. Man förväntar sig att
att Curt har möjlighet att spela
uppe
höra en ensam varg yla
flera omgångar med morgonpå landborgen, men det enda
gänget, lördagar/sönda gar, än
ljrd som hörs är knastret av
de som har förpliktelser inom
vinterdäck mot skaren på vägbanan och det svaga ljudet från familjen. Det är emellertid inte
hela sanningen. Curt är definibilmotorer på lågvarv. Då bryts
"H"j
tivt en jämn och bra medeltystnaden av en röst.
,Il'ar
golfare, så blev det sagt.
du också orkat upp?" Det är
Ritualen
börjar således med
Curt Palmaer, en av morgonkulorna. Oftast är detJerry
gängets inofficiella ledare, som
Lennklev som
står för den
med myndig
vänliga hälsfurirstämma roningen.
par ut turordPalmaer
Curt
ningen; blå, g-uär den verklige
u-u-I, grön och
nyckelpersoså vidare. Några
nen inom morblå kulor finns
gongänget.
sällan i mössan.
Det är han som
Dessa har de
har kulorna.
"seedade" tagit
Inte pengarna
hand
om, såvida
utan en påse
inte J".ry med
med färgade
David Copstenkulor som
perfield-s skickanvändes vid
Fr.v. Leif Åström, Lars Vallentin, Holger
Lund, Toild Nilsson, Arne G. Olehov.
lighet lyckats
lottningen av
stoppa en i
bollarna. En sårockärmen. Den som får en vit
dan resurs får absolut inte
kula är en verklig "looseer" och
svikta, oavsett hur tidig startfär gä i sista bollen. Det anses
oumtiden är. Curt är inte bara
av många som en bestraffning
bärlig vid lottningen, han är
av högre makter. Har man draockså flerårig vinnare av Morgit vit kula månsa gånger i rad
gon-Touren. När man frägar
anses det vara
dags att gä i kyrkan. Ibland är
räddningen närmare än man
tror. Någon kan
ha blivit kvar på
toaletten och
inte blivit inräknad med påföljd
att lottningen
måste göras om.
Lars Engert vid lottdragning.

Henrik Rasmussen med hund.

Här går emellertid gränsen för
gängets välvillighe t. Kommer
man försent så får man skylla
sig själv.

dolfans isracing
Vintergolfen liksom motorsportens isracing kräver sina
egna utövare. De verkliga
specialisterna kan allt om
thermo-klädsel. De har egenhändigt tillverkade pegutrustningar som kan bestå av en
plastkork från ett österrikiskt
lanwin genom vilket man tratt
färgglada snören med tyngder i
ändarna. Riktigt koketta arrangemang som nästan verkar
Can-Can inspirerade. Samtliga
utövare medför också termos
dock med beskedligare innehåll än det som bandfansen

dricker.
Så börjar tåvlingen. Det är Iagmatcher inom bollen, två kronor för birdie för dom som är
med i Birdie-klubben, och en
rad individuella matcher. Roligast är naturligMs om någon
slår i dammen. Särskilt om det
är Hasse Ohlsson. Fast idag går
det inte. Både ettans damm
och alla de andra är näst intill
bottenfrysta, vilket innebär att
Hasse seglar upp som en av favoriterna. Efter drivar som vid
sommarväglag skulle matchat

proffsens åker andra slaget ned

i ett kaninhål, åtminstone påstår Göran Mårtensson det.
Om man lyssnar på Göran kan
man lått fä den uppfattningen
att han inte slog bort tillnärmelsevis så många
bollar under alla
år i Gävle som han
gjort bland kaninhålen på Rya. Förmodligen läser
inte Göran sagan
om Kalle Kanin.
Nästa stötesten är
[våan. Här stannar
inget vatten vid
hålkoppen och
inget annat heller
för den delens
skull. Är rnun inte
försiktig kan man
själv också glida av Goran Mårtensson
green om det blåser. Det är väl tveksamt om Åt .
Alden{ord och Hasse Ohlsson,
som anlagt greenen, kommer
attpä allvar konkurrera med
Jan Sederholm et consortes om
de större jobben. Efter attha
awerkat trean som är ett
transporthåI, väntar det verkliga prickskyttet på fyran. Personligen harjag ibland undrat
om inte någon greenfeeboll, i
brist på skyltning förirrat sig
ned mot Rydebäck istället för
att bestiga fortet. "Maffe" som
egentligen heter Lars Malmgren, fast det är det ingen som
vet, måttar ett av sina berömda
järnslag som landar på green
och försvinner i en hög båge
över Peters bod. Det är bara en
i raden av tragedier på detta
håI, listan skulle kunna ha
gjorts lång. Mycket lång.
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Tanken är inte att beskriva en
hel rond i detalj. Det skulle
kräva en bok i tegelstensformat
för att återge all den dramatik
som utspelas under några
morgontimmar, när de flesta
normala golfare fortfarande so-

ver eller slöläser HD vid frukostbordet. Detjag vill plocka
fram år nägra händelser som i
ett nötskal speglar morgongänget och profilerna som
finns bland oss. Och profiler

många säkra matcher finns,
och att det finns kusar som i
princip står med tre ben i mål
redan innan de startat. Fast det
blirju aldrig så av någon konstig anledning, som alltid går
att förklara!!
Så har vi Henrik
med hunden.
Det vill säga

Henrik Rasmussen, som med
det spel som han

koncentrerar sig på utslaget.

finns det på många olika sätt.
Vi har till exempel våra
gamblers; Lars Ekolin, Christer
Eksten och Leif Thunberg,
som vill att vi ska sätta våra
slantar på tipset, och som ägnar veckan ät att renskriva tipslappar. Cantona-inspirerade
som dom är hör man dom
muttra: "\Alhen United plays at
home...one! \Arhen United
plays away...two!". En annan
spelfalang representeras av
Curt Andersson och Stig Brydolf som håller på V75, och
som sitter som nitade vid TV:n
när Olle Goop och Stig H
luftar sina kusar på lördagseftermiddagen. Några större

ibland presterar,
måste vara en allvarlig kandidat
för "det danske
landsholdet".
Många har undrat om hunden
är dresserad till
attleta rätt på
Henriks bollar,
särskilt när det
är mörkt på morgnarna. Fast
med tanke på hundens storlek
är det ibland låttare att hitta
bollen. Ibland råkar vi lotta
ihop en familjeboll med hela
klanen Eksten, i vilken förutom
Kaj och Christer även ingår
Sune Nymberg, Maffe och på
senare tid också Arne Veberg.
Kommer alla skulle det bli en
femboll. Efterhand har vi börjat lita på grabbarnas hederlighet och faktiskt låtit dom spela
ihop. Så har vi vårt Spanienproffs Leif Alfredsson, som just
kommit hem brunbränd och
vältränad efter några veckor på
sin hemmabana vid Costa
Brava kusten. Till Leif traveste-

för{änster
har vi inte
gjort, utan i
det här som i
de flesta andra spelgäng,
hade spargrisen varit
ett gångbart
alternativ.
Men visst är
det roligt att
höra att så

Fr.v. Lars Malmgren, Henrik Rasmussen, Toilld Nilsson, Lennart
Karlsson.

rar jag på Hasse Alfredssons
klassiska kommentar: "Snacka
om snabba Spanien-greener.
Jag säger bara Ryas 2:a, det kallarjag en snabb green det!" Vi
har Lars Vrang, som faktiskt
börjat komma i tid, och som
därmed inte längre är något säkert riktmärke när det gäller
att fastställa om alla ar på plats
så att lottningen kan påbörjas.
Så har vi Arne G. Olehov, som
liksom en annan känd politiker
lagt sig till med mellaninitialen
C--punkt! Hans tväär iJordanien har ännu inte visat sig i
bunkerspelet. Jag har säkert
glömt bort någon profil och
kanske är det bäst så. Förmodligen harjag redan skaffat mig
tillräckligt med ovänner.

Otå io

ägare,
skulle
också
redovisa
vilja
Jag
något som skulle kunna kallas
för "sanningens minut". Det är
när någon boll kommer in senare än beräknat. Då är det
inte nådigt atttrtta ett {ugotal
otåligt väntande fordringsägare i ögonen. Det vill säga
om någon finns kvar i klubbrummet vid den tidpunkten.
Det har nämligen funnits
tillfällen då man helt sonika

Leif Thunberg, Hans Olsson, Holger Lund,
efter dagens runda.

hur,'urd har då frägat om det är
för att vara "mer flexibel" Llnder räkningens gårg. För att
göra det riktigt besvärligt har

också en speciell handicap-sätt-

Göran Mårtensson och Lars Ekolin kollar
scorer.

tröttnat pä attvänta och kört
hem. För den som hamnar i
den situationen finns bara en
stor och ändlös tomhet. Plötsligt blir klubbrummet den ödsligaste plats man kan tänka sig
påjordklotet. Skildringen av
den ensamme kamrerens jul
framstår som rena glädjefnattet
jämfört med det som man nu
upplever. Inte ens en kall öl på
sommaren får stämningen att
höjas. Det är bara att packa in
grejorna i bilen, åka hem och
lida, och hoppas att man någon gårg ska få syndernas förlåtelse.

För dom som klarat tidsfristen
gäller det nu att
reda ut matcherna.
Om man vill lära
sig något om tvärkommunikation är
det bara att titta ut
på Rya någon helg.
Här läses det scorer
och räknas kors
och tvärs över borden. För eventuella
greenfeespelare
som inte är invigda
i ritualen kan det
låta som om en
KomVux klass förlagt lektionen till
Ryu. Själv brukar
jag memorera min
score och läsa utan
Jerry Lennklew
kort. Något kvick-

ning införts under vintern, där
handicapen reducerats med
3/ 4 lli.ed motiveringen attbanan är kortare. Man sänks direkt och utan pardon om man
får studsarna på de frusna
greenerna att stämma och hittar en obefintlig linje till koppen. Rya kan nog påräkna
några Wild-cards till årets
p e nnings tinna Tour-tävlin gar,
då Leif Aström och Lars Engert
sänkt sig till 2 resp. hcp 3.Jojomensan, det är vissa som kan
läsa greenerna!
Det kunde skrivas mycket mera
om detta illustra sällskap, ett
ljugotal tokiga golfare i den
övre medelåldern, som trotsar
väder och vind för att göra det
roligaste som finns, nämligen
att spela golf. Och det näst roligaste, attfä"tjöta" på och med
kompisarna som göteborgarna
säger. Heder ät alla fruar, fästmör, sambos och andra förbindelser som trots att vi rymmer
från helgfrukosten fortsätter
att stå ut med oss, år efter år.
Ingttar.lönsson
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1991 IngvarJönsson
1992 Curt Palmaer
1993 Per Frohlund
1994 Göran Mårtensson
1995 Henrik Rasmussen
1996 Curt Palmaer

Det är hög tid att se tillbaka på
damernas aktiviteter under
året som gått och varför inte
bör3a bakifrån. Var du kanske
med på vår höstavslutning i slutet av september? Vi som var
där lät oss inspireras att göra
stordåd eller smådåd r vära
hem nu i vinter. Christina
Rodman pratade om trender
inom tyger
och heminredning.
Kommer vi att
våga blanda
olika tyger
och sätta mer
fårg och liv på
väggarna? Ni
är kanske redan klara?
Själv harjag
fått gardinomtagen på
rätt plats!
Innan Christina släpptes
fram var det dax för prisutdelning på alla säsongens tåvlingar. Presentkorten till våra
21 tisdagstävlingar delades
snabbt ut. Obs! De gäller i tre
år! Vandringspris och cuppriser delades ut. Annies Cup
vanns av Anita Carlsson och
Margit Bergengrens vandringspris togs hem av Ingrid Mo-

berg.

Karin och Michael Friberg fort-

sätter att sponsra
vår eclectictävling
och Sabine BolierCarp vann en {usig
Ping-putter i trä.
Ska denna rrya putter göra nya
rekordrundor nästa säsong?
Nyu Poängjakten - matchspel
med silverljusstakar som vandringspris gick
för andra året i
rad till
IngaMaja Andersson. Rödvinet om fredagskvällarna
lär smaka extra
bra i det
Anderssonska
hemmet då
dessa stakar
tänds.
Populära Lars
Jönsson Crp,
som Baltzar Söderström står
bakom, ger härliga, innehållsrika matlådor i pris. Vandringspriset kämpade undertecknad
hem, så en liten guldklubba i
guld står och blänker på mitt
skrivbord. Matlådor fick de fyra
främsta damerna i tävlingen.
Nytt för i är var en baksida för
de utslagna spelarna i våra
matchspel. Båda "baksido rrra"
vanns av Brita Linander som
blev två Rya glas rikare.
Tårttraditionen höll i sig även
denna avslutningskväll. Damer
som sänkt sitt handicap under
säsongen hade
bakat härliga
tårtor och alla
så

njöt vi av 5,

6, 7 sorters bakverk på tallriken. Tack alla
ni tårtbakare!
Till stor glädje
meddelas att
vära Ryadamer
Ingrid Axelsson, Irene
Kruuse och

Maret Remmelgas tog hem
förstapriset i Oldgirlserien i
Skåne. Grattis! Silverfat och
guldplakett kan beskådas i glasskåpet i klubbrummet på övre
våningen.
Lika bra placering nådde vi ej i
Skåneserien, men en hedersam
B:e plats bland 29lag är inte fy
skam. Sftet med denna serie
är dock e1 att vinna, utan att fä
åka ut på nya banor, träffa andra och ha en trevlig golfdag
tillsammans. Det målet har vi
nått och är helt nöjda.
Rya Damkommitte stod som
värd för Skåneserien den 23
juli då 29lag från hela Skåne

spel. Efter
en närande lunch
var det dax
för ny ka-

deltog. Siv
Angel från
Båstad
lyckades

att göra
hole in
one på hål

ffru.Hon

bjöds naturligtvis
på bubbel.
Triangelträffen
mellan
Rya - Sö-

deråsen
och Landskrona lockade ett stort startfält
till vår sommarfagra bana.
Trots hemmabana och bra resultat fick Rya se sig besegrat av
Söderåsens duktiga damer som
fick bära hem vandringspriset
med sina 205 poång. Rya spelade ihop 196 poäng och

Landskrona 184.
Stora Damdagen i augusti
lockade fullt hus. Sol och vackert väder hade vi med oss från
tidig morgon till sen kväll. 1B
hål poängbogey pä förmiddasen stod för dagens seriösa

nonstart
och
"Blomsterkavalkad"
- en scramble där
alla lag hade blomnamn och vackra
blommor prydde
lagmedlemmarnas
hår. Dagens 36 hål
avslutades med en
god och glad middug, mycket sång och prisutdelning där samtliri.,l damer f,rck
någon form av blomma med
sig hem.
Ryas

Nationella Damdagar den

r3-r4
juni
lockade
totalt 228
deltagare

till

de
båda dagarnas
singel-

och
foursomespel. I
storm och kyla vanns A-klassen
av E,lsie Engström, Vasatorp,
med 69 slag, medan vår egen
Maret Remmelgur tog hem
scratchpriset. Aven B-klassen
vanns av Vasatorp, nu med Eva
Pope pä 70 slag. Gerd
Sandberg med dotter Asa Antonsson
vann foursometåvlingen pä 43
poäng.
I november månad
hölls en utvecklingsdag i
Lund över temat "
Skånsk golf - en
drive in i framtiden". Pia Nilsson
var en av
hur,udaktörerna
och pratade om
coaching i en indi-

viduell sport, där mycket handlar om visioner - något som vi
alla kan ta till oss? ! Hur skall vi
få bollen i koppen på 54 slag?
Våga bryta gränser! Våga
känna dig fri!
Ordet misslyckande finns inte !
Hur få människor att känna det
positivt att tåvla?
Inte hela värden
om resultaten ej
blir super. Något
var säkert bra?
Vad var bra? Vad
kan bli bättre?
Hur gör vi för att bli bättre?
Viktigt attha kul ihop! Något
lite av Pias tankar hoppas jag ni
tar med er ut i vår då vi åter
släpper loss svingen!
Kiny Gullstrand
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Praktiktränlng

Praktlktränlng
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3. SPEL
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1. INTRODUKTION

o

o spel på banan

gruppundervisning
plrundlä$Sande slag och
moment visas och tränas
enskilda lektioner
caddie eller åskådarronder

.
o
o
o

Teorlutblldnlng
golfregler och golfuett

med
funKionär eller fadder
egen träning

enskilda leKioner

Praktlkprov för klubbkort

i golfmässigt tempo tillsammans med tadder/markör spela en SlagGolfrunda
över hål på ett resultat som
motsvarar klubbhandicap -54.
Din markör ska ha handicaP
- 36 eller lägre.

o puttningl
o chippning
o bunkerslaEl
o inspelsslag

t

långa slaE

Din golfklubb utfärdar ett
Klubbkort när du
o kan redovisa rekommenderat antal fadder- och
caddie- eller åskådarronder
o när du klarat spelkravet

ltir

övnlngskort

.

golfregler och golfvett

När praktik- och teoriProven
blivit 6lodkända ändras ditt nYbörjarkort till att gälla som

o

tävlingar

Teorlutbildnlng
o studiecirkel golfregler
och golfvett
o hur man för Handicapkort

När du godkänts för Ovnings-

Klubbkortet ger dig rätt att
spela på hemmabanan och

kort söker du, om du inte redan giort detta, medlemskaP

om så tillåts som gäst på an-

nan bana.

kunna

spelform är SlagGolf från röd
tee.

fortsätta din träning i steg 2

Rekommenderad

Ovning.
Du fortsätter träningen

i

steg 3 Spel mot målet han-

Övningskortet ger dig rätt att
spela på din hemmaanläggning med spelare med handicap -36 eller läSre.

ditt Klubbkort.
Spelkrav för Handicapkort

i golfmässigt tempo tillsammans med markör spela
en SlagGolfrunda över minst
t hål på ett resultat som motsvarar handicap -36 eller läg-

Att

re. Markören ska ha handicaP

I anslutning till godkänd rond
och helst inom 14 dagar ska
du genomföra det obligatoriska teoriprovet.

Teoliprov ftir Handlcapkort
Obligatoriskt teoriprov i regler
och goltuett.

dicap -36.

När du klarat teori- och sPelkravet for Handicapkort får du

Handicapkortet av din golfklubb.

Gröna Kortet

- Utbildning
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4. VIDAREUTVECKLING
Egen tränlng och spel
spel På banan
o spel på andra banor

r

o enskilda
o tävlingar

lektioner

Regeltråffal

Fortsatt soclal samvaro
Etlk och moral

Justerlng av klubbhandlcap
Med hjälp av klubbens Klubbhandicaptabell fastställer du
efter varje rond din nya klubbhandicap och justerar detta i

-36 eller lägre.

övningskort.

i en golfklubb för att

Praktiktränlng
spel på banan
. egen träning
o enskilda lektioner

o

Att

Praktlkprov för
övnlngskort

Teorlprov

M13n

enkla tävlingar

föra klubbhandicap på
Klubbkort

.

r
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Du har nått målet handicap
-36 och kan nu gå vidare mot
ännu bättre handicap!

När du anmäler dig till utbildning får du ett Nybörjarkort
som till att börja med gäller
som Provkort. Därmed börjar utbildningen.
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gamla för revision. Lämna in
1996 års Hcp-kort så skriver vi
ut ett nytt till er.

Det är 5 grader celsius och nästan storm och golfsäsongen
1997 är här. Inför den nya säsongen är det vissa saker vi vill
påminna er om.

&efsm

Som förra året d v s
2 dagar innan alla tider mellan
B-9 därefter 3 tider per timme
(endast medlemmar kan
boka).
En dag innan 3 tider per
timme.
Speldagen resterande tider.

Kafse
November-Mars
tis, ons, tors 10-12

April, September, Oktober
mån-fre 08-16
lör, sön, helgdag 0B-14
Maj-Augusti
mån-fre 0B-17
lör, sön, helgdag 0B-14

Anurind Softspikes och suinga
lungt.

Vi inbjuder härmed Dig som tillhör
handicapgruppen 37-54 till en kurs
som omfattar både teori och praktik.
Förutsättningen år att du gått igenom "Grönt-kort-utbildning" Detta
är således en uppföljning och påbyggnad av dina tidigare kunskaper.
Kursen kommer att omfatta fem

lektionstillfällen, c:a tvä timmar per
gån g. Hur,rrdsakligen onsdagskvållar,
med början den 19 mars 1997 kl

18.30.

I programmet ingår bland annat lite
om Rya som ideell förening, golfuett

- för gladare golf, golfens viktigaste
regler - teori och praktik. Hur blir

jag en bättre golfare??
Praktik på övningsområde och på banan med mera.

a
Meddela kansliet så snart ni
gör namn-, adress- och telefonändring.
Fe$

ffam

wFe#e#tr#tr#
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Anmälan snarast till kansliet, teI042så#ff

Telefon:
042-22 01 82

# oE#a na kwr$

till kvarn...

Fax:
042-22 03 94

Om ni inte har erhållit ert
Hcp-kort för 1997 kan det bero
pä att ni inte har lämnat in ert

220782. Utbildningen är kostnadsfri.
Deltagarantalet är begränsat, så först

E-mail:
golfklubb@
swipnet. se.
rya.

OBS! Nya bestämmelser gäller från
och med 1997 för att erhålla officiellt
handicap. Se vidare info på annan
plats i Drivern.
Utbildningskommitt1n

Rya-golfare - behöver Du extra utrymme till festen??
Vi har festtält ftir alla tillfiillen!!
Tria-l:

Oktett-30:

ElIips-45:

20-35 pers

30-60 pers

Hämta siälv
eller låt oss
-monteringen!
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Modula-l:
12-16 pers _
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Regula-t:
Perronrngivelser vid vrrje modell:
PeFonanlålet är mycket beroende av hur man öoskar
möblera, vilkentyp avbord och stolar man anvånder
samt hutrångt r[|an accepterar an sina

12

r

tn

Helsinebors har även
uthyming äv ghs och porslin.
-

Helsingborg 042-29457 0

Malmö 040-152001

lax 042-297860, jour 010-20121 44
Besöksadress: Svanhalsgatan

fax 040-159120, jour 010-2983836

Besöksadress: Bjurögatan 40

Kan liirlålngas i s€ktionsr om 3 x 8 m,

t.
I

D,

D

D.

I

Företagare se hit!
Rya's Solfiuniorer
ehöver er hiälp!
Ni vill säkert precis som vi att Ryu Ck skall
ktrnna fostra frarn duktigu golfspelare som
stolt kan representera Ryu CK!!
Självklart vill ni det!

För aLtuppnå detta

behöver

er sponsothjälp!

För endast 2 000 kr/paket kan ni hjälpa
våra juniorer ut i golfvärlden och era kunder
ut på Ryu.
Hör av er till Johan Ewaldh tel 012-19 11 00 (dagtid)
eller 012-12 28 73 (kvällstid)
.
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Tä

(lö)

trs
22 (lö) Städdag
23 (sö) Vår;gutstävling
1B

08.00
08.00

h pb 4-mannalag.

3 bästa resultaten räknas.
Kanonstart. Klubbhcp gäller.
Sponsor: Hugo Restaurang &

Krog

ASÅ
20 (sö) Fruktslaget

08.00

hål pb, greensome. Valfri
partner eller lottning.
Spelare med klubbhcp spelar
på Hcp 36.
1B

Sponsor: Evereresh
24 (to) Seriespel H75 (div V) och

Ha5 (div 2 N)
26 (lö) Juniorserien, Elit

I (to) Omegaslaget
36 hål foursome slag,
separat inbjudan

07.00
se

/

13

över 27 häL.

juniorer med

många överraskningar.
Oppen för klubbens seniorer.
Sponsor: Många

1

(sö)

HD:s klubbslag
08.00
Klassindelning A 0-15,4 slag,

B 15,5-32,4,
C 32,5-54,0, Junior er 0-54
slaggolf. Kvaltävling över 1B
hål med finalspel på Allerum
den 13 september.
Sponsor: HBG:s Dagblad

5

(to)

12 (lö) Lesters Special Scramble 06.00
Lottade fyrmannalag. Final
på golfveckan
Sponsor: Lesters Golf

(ti)

6

(sö)

Diplomatklassen damer och
herrar 35-49 är.
Kvaltävling för Rya GK's

Damdag

Ramlösa Wide
18 hål pb

Open

medlemrnar
Sponsor: Telia
29

(ti)

e

(rö)

7 (nä)

ICA-slaget

(ti) Funkab-flaggan

17 (sö) Ett slag för
08.00
Cancerfonden
18 hål bästboll pb. Två tvåmannalag i varje boll.
Sponsor: Samtliga
24 (sö) ASG/ERT Generations-

tävling

08.00

Sammanlagd hcp
0-50. Båda off.hcp. Klass B,
18 hål foursome slag. Sam-

18 håI, A-C slae. Flytande
klasser.

Seriespel H55 (div 1) och
H65 (div 4 o)

par / sarnbo. Endast seniorer.

Max 75 par.
Startavgift inkl. middag.
Kanonstart.
Sponsor: din-X
10 (to) KCS Hackers & Duffers08.00
6 hål singel pb, 6 hål
bästboll, 6 hål foursome.
Minst en spelare med
off.hcp. Spelare med
klubbhcp spelar på 36.

07.00

Klass A, 36 hål foursome slag.

08.00

9 (on) din-X Ladies Invitation 11.00
18 hål middagsfoursone, pb.
Dam bjuder in herre. Ej äkta

07.00

slag H. H55 36 hål slag.
Juniorer 36 hål slag. H65 18
hål slag. H75 18 hål slag. D50
1B hål slag. D60 1B hål slag.

18 håI, A-B slag, C slaggolf
Sponsor: ICA Frukt &Grönt

B

KM

10 (sö) Herrar 72lnäI slag, damer
18+36 hål slag. H45,36 hål

06.00

Sponsor:
Ramlösa Hälsobrunn AB

Stora Damdagen

Affi

för 4-rnannalag.S

bästa resultaten räknas på
varje håI. Max 54 lag. Tre
spelare med off.hcp.
Spelare med klubbhcp spelar
på 36.

Seriespel H55 (div 3 N)
08.00
Ambassadörklassen, damer
och herrar över 50 år.

manlagd hcp
0-72. Minst en spelare med

Sponsor: Funkab

Supportertåvling arran gerad
av klubbens

Sponsor:

HGp:s kontorsservice

,

B 18,5-36 pb.

08.00
25 (sö) Rya Masters
Lagtävling, Chicken Chase

27 (sö) Telia Trophy

juni.

08.00

Italiensk Buff'6.
Start 1 och 10.
Sponsor: Hinds Promotion

21

Golfueckan 6-12 juli med speciella arrangemang.
Anmrilan till tciulingarna från kl. 12.00

08.00

18 A-B slag, C slaggolf

Sponsor: Försäkringsbolaget
Skandia

28 (lö) Rukka-slaget
06.30
29 (sö) Elit 18+36 hål slag open,
A-B 18+18 hål slag. C 1B+18
hål pb, 50% vidare till
söndag. Max 210 delt.
Sponsor: Rukka

2 klasser: A 0-18,4 slag,

Startavgift 125 kr inkl.

(fr) HGp:s Ricohboll

golf öppen för spelare födda
-78 eller tidigare. En spelare
högst hcp 20,0. Den
andre lägst hcp 15 och högst
36. Klubbkval där
1:an och 2:an gär vidare som
klubbens lag i regionfinalen
den 23 aug.

(fr) Nationell

11 (sö) Stina's Flower Cup
08.00
18 hål pb. Klass A-C, flytande
klassindelnrng.
Sponsor: Stinas Blommor
17 (lö) Golf Cup Italia

11

12 (to) Nationell Damdag

den 22

Start hål I och 10.
Sponsor: Lars Carlsson Ur
Omega

Skandiagolfen
08.00
Partävling greensome slag-

off.hcp. Spelare
med klubbhcp spelar på 36
Sponsor: ASG/ERT

28 (to) Seriespel H65 (div 1)
30 (lö) Scandlines

07.00

Akta rnakar/sambo 36 hål
foursome pb. Max 72
par varav 15 greenfee. Hcp
gräns max 50 sammanlagt.

Off hcp. Start hål f och 10.
Sponsor: Scandlines

5

(fr)

8En
Sponsorgolf

Sponsor:

Rya:s sponsorer inbjuds.

Kockum Computer System

Kanonstart.

6
7

(lö)
(sö)

12

(fr)

i3 (lö)

Frigoscandia Cup
08.00
1B+18 hål, A-B slag C slaggolf.
50% vidare till söndagen.
Sponsor: Frisoscandia
Rya Tegehgr
10.00
Greensome A 0-36, B 37-54
Costa Daurada

Cup

08.00
1B hål greensome slaggolf.

Valfri partner. Högsta tillåtna
hcp 60,0 sammanlagt. Off.
hcp gäller. Endast öppen för
seniorer. Kvaltävling med.

finalspel på Costa Daurada.
Startavgift 160 kr/par.
särskilt inbjudan.

Se

Sponsor:
Costa Daurada Golf

Association
25 (to) Seriespel H65 (div 2N)
27 (lö) Lag SM juniorer
28 (sö) Lag SM juniorer

I (lö)

Ålagolf med ålagille 08.00
18 h Klass A 0-9,0 slag open,
B 9,1-18,0 slag
C 18,1-36,0 slaggolf

Klubbafton med ålagille
Sponsor: Swahn's åkeri

I2 (sö) KM Foursome

08.00

tr#wtrffiffiffiffi
1

(lö)

Gåsatävling
08.00
Greensome pb, valfri partner.
Sponsor:

ffiw
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Vi glorde ett försök att använda
delar av grästees däe vi normalt
inte spelar och detta blev inte
bra. De hängivna vintergolfarna
går gärna på tee för att komma
fram till markeringarna. Slitaget
blir ofta över hela teeytan och det
varju inte meningen. Nästa vintersäsong blir det bara mattor,
som vi hoppas skall underlätta för
alla.
Sgdåå

&

ffi&

Det är många år sedan banan
stängdes på grund av dåligt väder.
Vintern startade tidigt, utan snö
och det blev fort cljup {äle. Milt
och regnigt väder i början av februari gjorde att {älen i ytan tinade fort och de översta 10 cnr
blev mycket blöta. Vi var därföt
tr,ungna att stänga banan några
veckor för att undvika skador på
fair-way och tees. Med tanke på
att vintern har någon månad
kvar samt de skaclor som en vinter
kan orsaka en golfbana, kan man
inte vara nog försiktig vid sådana
tillfällen. Förhoppningsvis finns
det förståelse för vårt agerande
hos våra väderbitna, drabbade
vintergolfare. Vi har alla intresse
av att banan kommer ur vinterrr
med så lite skador som möjligt
och vinterspelet sker inom ramen
för det.

ffiWs*#s

Man kan tala om utbildning r fyra

es#&$#dm

.

För dig som inte har offrciellt
handicap (36 och lägre) gäller
från och med 1997 en del nya bestämmelser. Samtliga Gröna Kort
kommer att ersättas med ett så
kallat klubbkort, förutsatt att man
har klubbhandicap
(37 - 54).
För att få officiellt handicap, har
tidigare gällt att vederbörande visat upp en spelstandard motsvarande hcp 36 eller lägre. Nu
räcker inte detta, utan man måste
också klara av ett nytt och lite mer
kvalificerat teoriprov. Först när
du klarat teori- och spelkraven för
handicap, erhåller du handicapkortet.

steg.

NYBÖRJARKORTET, SOM äT
uppdelat i två avdelningar, får du
när du startar utbildningen.
a. Nybörjarkortet gäller från början som provkort.
b. Efter en del praktiska och teoretiska prov gäller kortet
övningskort.

o När du klarat av teori och
praktikprov, för hcp 54 eller läsre
erhåller du
o KLIJBBKORTET (som ersämer
det tidigare Gröna Kortet).
o HCP-KORTET får du när du
spelmässigt klarar hcp 36, plus att
du nu också måste göra ett nytt
teorlprov.

Wwd r &s
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En fråga som ofta ställs till oss är,
vad gör ni hela vintern? Jag kan
förstå att det undras när man tänker på att golf, vintergolfare till
trots, är säsongsbetonad för de
flesta av medlemmarna. Det finns
ett antal huvudsysslor under vintern:
1. Maskinreparatione
2. Materialvård
3. Trädvård
4. Ombyggnader, när det behövs
5. Planering

6. IJtbildning
7

. Ledighet

Detta är en del av våra sysslor vintertid och beroende på behov tar
de olika tid från år till år.
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Det komm r inte att göras några
stora rngrepp på banan under säsongen, vr skall inrikta oss på att
färdigställa drivingrangen och
putsa upp en del av gångvägarna,
framför allt gången från tee 16.
Ett avlopp skall läggas från området framför tee 9, gångvägen vid
tee 17 kommer att renoveras och
greenbunkern på hål 91 kommer
att renoveras. När det gäller den
dagliga skötseln kommer vr att
prova en ny metod för att hålla
bunkerkanterna fina. En klippare
med "saxfunktion" skall inköpas
för detta.
Det nya är också att det i första
hand är slaggolf (egen svensk
uppfinning) som gäller som kvalificerande för handicap.
Vi, på Rya kommer även i fortsättningen att godkänna
poängbogey, som kvalificerande
rond. FlcpJista för slaggolf, (för
klubbhandicap) kommer att vara
anslagen i klubbhuset och vid första tee.

Ner till hcp 36 räcker det med
nio hål för att ronden skall vara
kvalificerande för sänkning.
Läs mer på sidan "Oversikt" på
annan plats i Drivern.
Tycker du att det verkar onödigt
invecklat??
Det tycker jag också... men lycka

till i alla fall.
Lennart
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Juniorverksamheten på Rya
växerjust nu i mycket snabb
takt. Vi har nu ca 200 juniorer
och knattar varav ca 40% är aktiva i någon form av träningoch tävlingsaktivitet. Vårt mål
år att under 1997 få fler att deltaga i våra aktiviteter.
Juniorkommitten ärjust nu i
full färd med att planera säsongen 1997 , och vi vill redan
nu berätta något om de planer
som ligger på bordet.
ffiys ,Sflas$ars
Den 25 rnal kommer juniorerna att arrangera en sponsor-

tävling öppen för Ryas
seniorer. Tanken är att r trevliga former ge deltagarna en
rolig och spännande golfdag.
Arbetsnamnet är i skrivande
stund Rya Masters och kommer
att spelas i en tävlingsform vid
namn Chicken Chaise. Tävlingen är tänkt att gä över 27
hål med roliga upptåg under
vägen. Tävlingsledare blir
Fredrik Hedlund.

&års ket
kommer
under denna säVi
song att kunna erbjuda ett litet
juniorsponsorpaket. Se vår annons och stödjuniorverksamheten! Johan Ewaldh
är ansvarig för detta.
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De senaste årens fantastiska
framgångar för svenska elitgolfare har givit eko världen
över. Sverige och svensk golf
fortsätter att satsa framåt och
nu satsar vi på kvalitet på bredden.
Rya Golfklubb kommer under
våren -97 att introducera ett
nytt utbildningssystem för golf-
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Målet år att erbjuda samtlig a
juniorer och knattar träning i
klubbens regi. Under våren har
ett 60-tal juniorer inomhusträning på Sundsgården. När
driving rangen kan öppnas
hoppas vi kunna erbjuda alla
någon form av träning.
strs

Vi planerar att under våren tillsammans med utbildningskommitten driva kurser i golfregler samt vett och etikett.
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Tre stora juniorläger planeras.
Ett i Tyskland med de bästa
juniorerrta, ett i Danmark med
en stor grupp mellanjuniorer
samt ett fint läger på Ven för
vära knattar.
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Rya den 27-28 september. Vi
deltar ett stort antal serier,
Computerland, Foursome-

ligan, Tjejligan, Knatteligan,
Femklubben samt Juniorserien.
Yära bästa spelar individuellt
Teen Tour, Syd Tour och
Skåne Tour.
F{ernmaspel blir det i juniorserien den 26 april.
Succdn Höstcupen blir permanent och kommer in i tävlingsprogrammet. Sommartåvlingen
kör vi hela sommaren, förhoppningsvis även i juli.
Därmed är det dags att putsa
upp svingen och öva upp puttningen på vardagsrumsm attan
Väl mött till en kul golfsäsong
1997.

Thorbjörn Widerberg
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Lag-SM Iförjuniorer spelas på

ordf. juniorkommitt6n

spelare. Golfarnas körkort
"Gröna Kortet" utvecklas och
förfinas och både gamla och
nya golfare skall erbjudas

kvalitetsutbildning i flera steg.
Vi kommer att erbjuda en omstart för alla i klubben, som vill
anta utmaningefr, att bli en
bättre golfspelare. Rya Golfklubb har som mål att förbättra
handicapstatistiken och öka andelen golfare med handicap 36
eller lägre rned 5%
Ju bättre golf desto roligare
spel.
Peter Lesler

OBS! Anmälningsdag för kurs
lördag 22 tnars och sön dag 23
mars, 10.00-15.00. Priset för
kurserna blir följande: Nybörjare 1200 kr, fortsättningskurs
875 kr och för knattar 350 kr.
Passa pä att besöka shopen under dessa dagar, vi har 50% pä
1996 års sortiment. Välkomna!

