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Sven Mårtensson, Karl-Axel Sund-

berg och deras seniorer med Arne
Bowall och Rune Albihn i spetsen
är i full gång med spel på onsdagarna. Glada och trevliga och alltid
positiva. Finns det aldrig dåligt
väder för dessa herrar?

Kitty Gullstrand och hennes
tisdagsdamer har kommit igång
rned bra spel och trevlig samvaro.
Peter och Fredrik har till Thorbjörn Widerbergs stora för{usning
samlat massor med knattar och
juniorer till träning och till spel.
Nu börjar åkandet till knatteserier,
foursomeligor, juniorserier och
annat. Våra elitspelare har startat
säsongen något vårtrötta, men
kommer nog igång när det börjar
gälla. Det kommer säkertJens
Magnusson och Mats Nilsson att se
rill.
Flasse Olsson fixar med skyltar så
attvära sponsorer skall bli nöjda
då de ser sitt företags namn på Rya
GK.

Åke Alden{ord., vårt oumbärliga
allt i allo, fixar med det mesta så
attvära medlemmar och gäster
skall vara belåtna efter besöket på
Ryu.

Bengt Ä Bengtsson och tävlingskommitt6n har åter igen skapat ett
tävlingsprogram som är så intressant och väl genomfört att alla
tåvlingar som spelats varit fulltecknade. Hoppas att detta också

kommer att gälla
KM i augusti.
BrorJönsson
och han Ladies
and Gentlemen spelar Åb
frnryef
troget rrqr
var
fredag. Ibland görs en utflykt
till andra banor, men bäst är det
nog hemma på Rya. Dom har kul i
det gänget.
Göran Mårtensson styr och ställer
med seniorernas seriespel. Han
lägger ner ettjättejobb på alla
tävlingssugna seniorspelare. Hoppas också att lagen klarar sig bra i

i år.
ringer telefonen från
morgon till kväll när medlemmar
och gäster vill boka tid för att spela
golf. En del blir glada för att dom
fåttjust den tid dom önskat medan
seriespelet

På kansliet

andra tycker att tidsbokningssystemet är fel eftersom inte alla
kan få tidjust klockan 10 på lördagar.

Roland och bankillarna jagar
grässtrån som blivit för långa med
både stora och små maskiner. Tack
killar för att vi haft Skånes bästa
bana under våren 97.
Med andra ord, allt är sig likt och
det är sommar och högsäsong på
Rya GK.

Suinga Lugnt!
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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

Kvällssup6 - Middagar - Kalas - Fester - Bröllop
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Först vill jag for egen del men
också på övriga styrelseledamöters vägnar tacka för det
fortroende som visats oss genom e rhållet styrelsemandat,
Jag skall med största ambition
och efter bästa förmåga försoka leda styrelsen och dess
arbete så att vi kan nå och
uppfylla de mål som saffs upp
av klubbens årsmöten i syfte
att värna om men också att utveckla Rya Golfklubb,

Ryas nya styrelse har haft sina
första sammanträden, vilka genomförts i en positiv och konstruktiv anda med sikte pä att
råtta till och lösa de frågor och
problem som t ex framkommit
i samband med de senaste årsmötena. I samband med vära
styrelsesammanträden har vi
också påbörjat ett successivt
sammanträffande med samtliga
kommitteordföranden med
syfte att dels få en djupare inblick i kommitteernas arbete
och att dels få diskutera ekonomin och framtiden med tanke
på vårt arbete med 5-årsplanen
som skall framläggas och beslutas om vid årsmötet i november.
En viktig fråga som diskuterades vid vårt första sammanträde var ansvarsfrågan inom
klubben, det vill säga ansvarsfördelningen mellan styrelse,
intendent och kommitteer.
Denna kan tyckas självklar men
det har framstått allt tydligare
att oklarheter förelegat bland
de involverade och därför skall
jag här till allas kännedom
citera ur mitt brev till kommitteordförandena:
"Naturligtvis är styrelsen ytterst
ansvarig för all klubbens verksamhet. Av naturliga skäl kan
inte styrelsen dagligen och fort-

löpande styra och
följa upp verksamheten utan för detta
finns en intendent,
Åt . Bäckström, anställd. Intendenten rir
s åledes styrelsens
förIängda arm och

fungerar som en
uerkstrillande leda-

mot (hade klubben varit ett ak*ebolag så hade
Ake B varit \D).
För att göra Åt e Nits aannd
Bäckströms roll
och funktion tydligare ändrar
vi nu befattningstitulaturen till
hlubbchefi stället för intendent
och Ake B kommer också att
föreslås som \{D för Rya Golf
AB vid kommande bolagsstämma. Det är således till
klubbchefen som kommitt6erna rapporterar och vänder sig
till samt klubbchefen som rapporterar till styrelsen. Givetvis
är kommitteordföranden ansvarig för kommittdns arbete
och den budget som fastlagts
och godkänts av styrelsen och
Arsmötet". Detta ligger också
helt i linje med den sedan
några år tillbaka beslutade
övergången från stor till liten
styrelse.
Slutligen känns det mycket stimulerande att fävara delaktig i
klubbens arbete med tanke på
allt beröm vår bana idag får av
såväl medlemmar som gäster.
Det syns också på greenfeeutvecklingen vilket inte gör det
mindre stimulerande. Detta
ger mig anledning att avsluta
denna information med ETT
STORT TACK till greenkeeper,
banarbetare och bankommittd
som så för{änstfullt vårdat vår
fina golfbana under vinterhalvåret så att den hittills i säsong-

starten varit outstanding
vad gäller spelbarhet från tee
till green.

uet av
Det hordes långt ut över
Örby ängar när Årsmötet med
ett rungande bifall valde
Åke Atdenfjord tilt hedersmedlem i Rya GK, En välförtjänt
utmärkelse till en medlem,
som offrar en stor del av sin
fritid på att fixa och greja
det mesta på Rya,

Åt e Alden{ord är värd sin vikt
i guld. FIur många av oss andra
medlemmar skulle kunna
tänka oss att ställa upp från kl 7
på morgonen till 13, varje dag
året runt, för att ta hand om
alla de många praktiska sysslor
som finns på en golfklubb. Närjag sökte
Ake för den här pratstunden hittade jag honom med damsugaren
i högsta hrgg inne i
herrarnas omklädningsrum.

A
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frusen vattenmätare den nyårsafton då Karsten Erichs refererade om hur Skånes vägar
snöade igen? Det var Christer
Armtoft som fick tag på oss när
vi var ute påjouren. Han skulle
visst själv vara med på festen.
Jag minns såväl att du hade
stängt av elementet som satt
vid vattenmätaren för att spara
energi. I och för sig vällovligt
men man måste ju också
kunna tänka ibland! Utan vatten hade ni inte kommit långt
med nyårsfirand.et, säger Åt .
på sitt välmenande men ibland
något kärva sätt att uttrycka sig.
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klubben, redaktörens anmärkning!)
Sedan ett tiotal år tillbaka
besöker jag regelbundet Sousse
i Tunisien. Monastir är en fin
bana somjag kan rekommendera. Det började med att Olle
Lindgren och jag åkte dit och
sedan harjag också haft Knut
Malmberg och Ove Andersson
som reskamrater.
Sin fina solbränna grundlägger
Åt e i Tunisien ochbättrar sedan på den genom att dagligen
vistas ute i friska luften. -Ja, det
är bäst så, solarier tror
jag man skall akta sig
för, säger Ake med glimten i ögat. -Jug har alltid varit frisk och den
enda allvarliga åkomma
som jag haft pä 7I är var
influensan som utvecklades till lunginflammation i våras. Frisk luft
och $'siskt arbete är bra
medicin för alla.

- Jug föddes i Mörarp

7926, men växte upp i
Gantofta där min far
hade en smedja. Efter
attha gått t lära hos far
började jug på
Helsingborgs Vattenverk därjag stannade i Å*e AUefjord under en av sina många dagar på Rya.
$rrtio år,-berättar Åke.
- Efter attha varit rörläggare i
#smm dc* egere #ffi t
några år ville jag komma vidare
p
m#e&#
ffied
inom branschen. Liksom
många andra i min generation
valde jag att r,'uxenstudera hos
- Jug började spela golf i Viken
1967 och blev medlem i Rya
Hermods därjag läste in en
1976. För mig är golfen ett sätt
VA-teknisk examen per korreatt komma ut i friska luften
spondens. Det ledde till attjag
och umgås med mina kamrablev Inspektör på Vattenverket,
ter. Några meriter som golfspeen syssla som jag hade fram till
lare
harjag inte utan jag bepensionen.
traktar mig som
kommer
ihåg
när
sällskapsgolfare. Det räcker
du
väl
- Ja,
länge, man skall ju ha tid över
vi gjorde en utryckning hem
för arbetet också. (Arbetet på
till dig för att fixa en sönder-
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Närjag blev pensionår 1971 så kände jag
att det aldrig skulle gå
attbara lägga av rakt
upp och ner.Jug hade en inneboende energi som jag måste
få utlopp för. Det hände till
och med att min fru, som fortfarande arbetar, sa åt mig "det
är bäst att du kör ut på Rya så
att det blir lugn i huset".

-
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attfä måla
baghuset i samma gula färg
som klubbhuset. Den gröna
färg det har nu är för trist!

- Jug ser framemot

mal förman i ledet.
des mfd wf
f.*år
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Entusiaster

finns det på
många olika sätt
i klubben. Det

blir kanske svårt

Gårdsplanen framför shopen
borde också göras vid. Jag har
ingen direkt lösning att föreslå.
Tvätten vid artons green skulle
man kunna stensätta så att vi
blev av med sörjan. Vi skall
också ta bort kuporna pä bughuset. Egentligen är det för
jäkligt att man inte ska få ha saker och ting i fred längre!

ftes7

ns det att vara

Det känns jättefint.Jag hade
aldrig ens tänkt tanken attjag
skulle komma i fråga. Det är
verkligen trevligt att känna sådan uppskattning. För mig är
det viktigt att ha Rya som en
fast punkt i tillvaron och få
känna attjag uträttar något
nyttigt.
Och visst är det mycket nyttigt
som Åk" uträttar. Det mesta
praktiska som händer i och
kring klubbhuset sköt.. Åk..
Han hinner dessutom med att
hj älpa Tävlingskommitten med
skyltuppsättning och andra
praktiska detaljer. Han gillar
däremot inte att vi tejpar informationsblad på fönsterrutorna.
Då kan tävlingsledaren se framemot en säker uppsträckning!
När så behövs hjälper Ake
också till på banan, fast det är
nog inte alltid så lätt för banledningen att ställa in en gam-

-

att hitta någon
person som kan,
och vill, ta på sig
de praktiska sysslorna. De ynere
generationerna är nog uppväxta med för mycket service.
Och så finns detju heller inte
så många hantverkare längre.
Dom flesta skajujobba med
data nuförtiden.

Det
fatra

att mare

höft

P

-

Ah, det är vål att ta i. Vi har
en ny städerskafrän Peru och
när hon började sajag "mucho
trabajo" (översatt till svenska
"mycket arbete"). Det är lika
bra att säga som det är!
Jag föreslog Åt att han skulle
lägga uttrycket ""muy bien" på
minnet, dvs "mycket bra".
Innan vi skildes kom vi överens
om att öva lite spanska varje
morgon vi ses. Det är väl i så
fall den enda kompetens som
behöver förbättras hos

hedersmedlemm.n Åk".
InguarJönsson
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Under den kalla våren har flertalet av vära grannbanor blivit hårt drabbade. Vi har klarat oss förhållandevis bra ifrån
skadorna, framförallt på greenerna.
Men de är en mycket stor del vår banpersonals för{änst,
att det i dag ser ut som det gör på Rya. De har under vintersäsongen lagt ner ett för{änstfullt jobb för att fä banan
med tillhörande områden i så här fint skick.
Ät.n kring klubbhusområdet är det putsat och snyggt,
vilket vår nye hedersmedlem, Ake Alden{ord i högsta grad
fär ta åt sig äran av.
Enda skönhetsfläckarna på banan är i dag "såren" efter
vintergreenerna på fairway. Vi kanske hittar en annan lösning till kommande vinter.
Men vi måste ha medlemmarnas (och gästernas) hjälp att
hålla banan i fortsatt gott skick. Då vissa delar är utsatta för
extra hårt slitage, har vi måst sätta upp "kedjor" för att gråset skall få chans attvaxa här.
. Dessa inhägnader gäller i lika hög grad för er som använder bärbag - gå inte bara närmaste vägen, utan följ
de anvisningar och "vägar" som finns.
. Var också noga med attlaga nerslagsmärken på greenerna. Gör det, även om det inte är ditt eget. Om ett
"märke" blir kvar för länge är det risk att gräset dör

.

fläckvis.
Låt oss hjälpas åt och håll också efter dina kompisar.
s€tr
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Lennart

r till vår nye o
Jag är 60 år fyllda och
använder en del av min tid till
olika sArelseuppdrag, bl a
ordförande i Helsingborgs
Hjärta och Helsingborgs

o

Köpmannaförening,
Kom till Rya 1983 då jaS
började spela golf och jag
spelar på hcp 15 om jag
tar det lugnt och håller
huvudet still,
Vitrka

att fortsåtta arbetet med att
stärka klubbandan och känslan. Kanske fler klubbtävlingar av "lättare" karaktär. Den nyss genomförda
"Chicken Chase" som
j uniore rrra arrangerade
tyckerjag är ett ut-

omordentligt
exempel på
detta

omedelbara åtgärder

känns angelägna?

att ta en
investeringspaut (.j
nödvändiga maskininvesteringar)
och stabilisera ekonomin efter gjorda
investeringar i klubbhus, maskinhall och
drivingrange
att se över finansierings- \
frågorna och vid årsmötet i
november presentera en
5-årig verksamhetsplan med
finansieringsförslag
att äter se över bokningssystemet med hänsyn till
såväl medlemmar som
greenfee-gäster - närhet och
ledighet får ju inte vara
tunga förutsättningar för att
få eftertraktade tider
att speeda upp spelet på banan - med risk att stöta mig
med " garnla" golfare tycker
jag att man kan släppa på
"honnörstänkandet" och
låta den slå ut som är klar
först. Vidare att man är mer
förberedd att slå när det är
ens tur, ja, det finns mycket
som kan förbättras här

ran

På längre sikt är målsättningen
att förstärka Ryas positiva rykte

och goda kvaliteter samt att
leva upp till den huvudvision
som finns i stadgarna (se matrikeln). Vidare att vi årligen liksom tidigare har en tävling av
dignitet. Tror också att
vi skall satsa vidare
påjunior- och
elitverksamheten dock
utan att kommersialisera
det hela d.v.s. vi skall utveckla vära egna produkter inte
köpa

in

spe-

lare.

Ledande i allt arbete
för såväl styrelse som kommitteer och personal måste

.

vara att dels vårda och dels lfta
fram det som är typiskt för Rya
Golfklubb nämligen själva golfbanan med dess
belägenhet och
alla dess plusvärden.
att vr
själva hjäl-

per till
med vården
av banan och
inte bara klagar
på bansidan. Att under spelronden lägga tillbaks torv, laga nedslagsmärken, ta upp skräp etc.
borde vara självklarheter för
alla men är det fiärr inte.
Med risk att åter stöta mig
med " golfregeltänkarna" kan man inte spara banan
med att tillåta lägesförbättring längre in på såsongen eller ha en liten slagmatta med sig.

tt
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trorjag

vi färdigställt en korthålsbana öster om 6:an.
Tror också att vi byggt om
l3:e håletjämte en del
finputsningar i övrigt på banan. Hoppas också att
tillgängligheten till spel på
önskad tid har ökat. Vår medvetna knatte- och juniorsatsning har också bidragit till
en bättre ålderspyramid för
Ryu.

För övrigt är jag säker på att vi
permanentat vår plats bland de
10 bästa golfklubbarna i
Sverige.

An
nyle moti
Jag är 54 år och
verksam som VD för
Crafoordska stiftelsen i Lund.
Jag är medlem i klubben sedan 1977 och forsvarar i
lyckliga stunder ett handicap

runt 18,
jag Wcker är angeläget
onedelbart på Rya ?
Utan inbördes prioritering.,,

#ffi#tr ffiffiw

Forss

någon som är i tur att göra
något: slå, passa, markera,
osv. Denne/denna någon
skall Yara beredd när det är
dags, t ex genom att ta fram
boll och peg på väg till tee,
fundera på

Vad

att vi får en långsiktigt bra
struktur på klubbens finansiering; om detta skall
innebär a :nya medlemslån,
höjda medlemslån eller
en helt extern finansiering med åtföljande
räntebörda för klubben
är under utredning.
att vi får bättre balans
mellan tillgång till och
efterfrågan på attraktiva starttider. Jag
tycker inte de yrkesaktiva medlemmarnas
lördags- och söndagsspel
skall vara beroende av
slump, tur eller möjlighet
fysiskt köande (på arbetstid!?).

vagen

till

att vi kan säkerställa att vi
har ett bra förhållande
mellan klubbens utgifter och
vad vi får för pengarna,
jämfört med andra klubbar
och med hänsyn till den
standard vi vill ha i klubben;
att vi etablerar en budgetdiciplin som gör att verksamheten bedrivs inom de ramar som fastställts.
att vi får en bättre självdisciplin när det gäller torv,
nedslagsmärken och speltid;
i en boll finns det alltid

fram vilken klubba som kan
väljas, fundera på speltaktik,
ta ut puttlinjen, etc.
Ronden gerju ändå massor av
tilltällen till kulturell konversation! Och jag begriper inte att
det kan anses nesligt (o- man
inte är lite prestigebunden
förstås) att behöva släppa
igenom efterfölj ande boll.
(Man kan ju undra hur vederbörande kör bil!) Regeln ärju
solklar - man har en minut på
sig att leta och därefter är man
skyldig att släppa! Femminutersregeln ärju något helt
annat; efter fem minuter är
bolleländet dött och perdu.
På sikt hoppas jag att Rya kan
ytterligare förstärka sitt goda
rykte som den i alla avseenden

bbss
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professionellt välskötta klubben, en av pärlorna i GolfSkåne fiag räknar inte med
trakterna norr om Osby), där
det är en stor förmån att fä
spela som medlem eller
greenfee-gäst.
Då kan man också njuta av det
som är typiskt för Rya - en
vacker, naturnära men
också spännande bana
som sätter just banan och
spelet i centrum och där
övriga anläggningar som
byggnader, driving range
etc diskret ly er fram 18
Fru golfhåI.
Ar 2004 tror jag att Rya ser
ut ungefär som nu. Vi har
troligen projekterat en korthålsbana uppe på Landborgen och är - God and
bankers permittirg - på väg
att göra en upphandling av
anläggandet. Vi är inte fler
medlemmar än nu utan kanske
något färre, men vi har en
åldersstruktur i klubben som är
harmonisk och ger oss de
utvecklingsmöjligheter vi vill
ha, både för knattar och oldies
samt alla däremellan, grönkortare och eliten inbegripna
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Jag är 38 år och arbetar som
försälj ar e / DC. Börj ade spela
golf 1969 och har handicap
5.1

snabbare, förbereda sig
bättre, släppa igenom,
\IISA HANS\4\!

.

ffitrffi# re e# ffi*
Ekonomin - kostnadssituationen, är utan tvekan
nummer ett. Att få färdigt
drivingrangen och pågående
arbeten som irriterar och stör
spelet. Skapa, bibehålla en positiv anda inom klubben. -Vi är
här för att ha trevligt.
6
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- Tradition
- Ett unikt läge
- En trevlig och omväx-

lande bana. Man tröttnar
inte på att spela på Rya,
vilket också märks på
"trycket på banan".
- Det finns mycket positivt som är typiskt
Ryu......det är bra.

s$s#Åw.

-Yara lyhörd för medlemmars
synpunkter och önskemål
- Själv serjag 18 grästees, gärna
betydligt större. En layout som
gör banan mästerskapsmässig
(vit tee). Nyu bunkrar samt en
korthålsbana.
- Det långsamma spelet är ett
annat problem som måste åtgärdas. Det är inte meningen
att en fyr-boll skall hålla på i
fem timmar med en artonhålsrond. Vi måste prova nya lösningar på detta problem. Medlemmarna måsteIåra sig att gå

#ffi#s
Rya är fortfarande en av
landets finaste golfbanor och
känd för sin trevliga atmosfär.
Banan som har lBst grästees
har dessutom utmärkta
träningsmöjligheter med en
korthålsbana. Rya arrangerar
dessutom regelbundet en elittävling som lockar spelare, från
när och {ärran. Med i startfältet finns åven ett par egna
produkter. För medlemmarna
är golfen ett rent nöje, en
artonhålsrond tar max ffru tim-

rrrar, åven en lördag förmiddug.

Vi skall dock vara glada över att
Rya är en fin och populär golfklubb. Visst vill man att det
skall vara ännu bättre och det
kan det bli, med gemensamma
insatser och samverkan inom
klubben.

Wffi*ffiw'ffi#w ffiffi
Jag skriver i dag den 30 maj,
7997 . För exakt 40 år sedan
slog vår dåvarande borgmästare, Lars G Ohlsson invigningsslaget, på vår 1B-hålsbana.
"Till flydda tider återgår min
tanke ack så gärna" Vi var då
knappa 300 medlemmar i
klubben.... En lagom medlemssiffra för en l8-hålsbana??
Redan äret efter, 1958 arrangerades wå förbundståvlingar,
JSM och damlandskamp på vår
bana som blivit verkligt popu-

lär. Här spelades sedan flera
SM-tävlingar och ettJEM.
Vi som i dag spelar.på vår fina
anläggning längst Oresund kan
gott skänka en tanke åt de då
numera bortgångna Helsingsborgs-profilerna Allan Börj esson, Percy Banck och Anders
Amilon.
Det var i högsta grad denna
trio som drog igång (och delvis
finansierade) 1B-hålsbygget
tillsammans med utbyggnaden
av

klubbn"t''a,
nnart And,ersson

Lennart Schlyter, Leif Thunberg och Urban Bengner fyllde rgen de uppemot
100 kaninhål på trean som grävts under vintern,

Vår egen kock Hugo Berg lagade

till en harlig ärtsoppa

till de 190 personer som deltog i vårputsningen.

Bengt Siewers och Karl Axel Sundberg ansvarade för krattandet av
bunkrarna vid hål ett och två.

Lennart Eriksson basade över tredje gruppen som finputsad,
en av bunkrarna vid hål fem, samtidigt gav han banarbetarna
en eloge för det fina jobbet dom lagt ner på banan under
vinter.

Hans Fröberg, Kjell Marcusson, Sven Errk Liden, Rolf Whilborg, Marranne
Norilöw, Jerry Lennklew, Johan Engert, Tommy Ekman och yngstrngen i
Sruppen Anders Ekman poserar i vårsolen efter ett slitsamt dagsverke uppe
på landborgen tntill siuans Sreen.

Nere på elvan huserade Anders Samuelsson, Johan Fredrrxon
John Grant med krattorna. - Detta borde vi hjälpa banarbetat
med oftare tyckte John och krattade vidare i vårsolen.

Gruppledaren Lars Engert dirigerar
sjuttonde farrway.
' vackert motljus på åttan samlades vrnterskräpet
clastsäckar for vidare transport till komposten.
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Grenar och kvistar från Rydebäcksån samlades ihop i prydltga högar av sonla
Persson, Olof Samuelsson, Olof Norilov och Ernal Haggren.

-an Eriksson, som ansvarade for vårputsartävlingen, lägger

-

upp strategrn
lsammans med tävlrngsnämndens ordförande Bengt Bengtsson.

Nu börjar det bli rutrn, säger Kitty Gullstrand, som vårputsat femman de
senaste åren tillsammans med stna kamrater i tredje gruppen.

Lars

Fredilxon och Elsre Bengtsson jobbade hårt för att

snygga upp vid den populära utsrktsplatsen

vid

nians green.
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Efter en suverän inledning segrade det landslagsmeriterade paret Marcus Blomqvist, Kristianstad
vårväder på
och Peter Hansso"
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Efter en stark inledningsrond
med dagens bästa rond, 68
slag, stod de båda landslagsspelarna Marcus Blomqvist och
Peter Hansson inte att hindra
på deras väg mot slutsegern.
Med tre slags
marginal besegrade man
Claes

mycket stabilt rakt igenom tåvlingen.
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Peter Hansson kom till Rya
med en fin seger i bagaget, då

Hovstadius/
Mikael Lundberg Torekov
som o.krå ,uurade för två
fina ronder
pä 7I respektive 73 slag.

Tredje platsen
knep rutineTvå glada vinnare av OMEGA-slaget 1997, Marcus Blomqvbt
rade Nisse
och Peter Hansson.
Sandell, Trelhan för en månad sedan vann
leborg och Mats Olsson Landsen av de större amatörtävlingakrona med 146 slag. Bästa Ryurna
Emirate Open i Dubai. För
Nordstedt
blev
Christian
par
Blomqvists del hade det handoch Johan Lindberg som med
lat om träningsläger i Florida,
I47 slag belade sjätteplatsen.
Spanien och Irland. Peter
från
Christian Nordstedt var
Lester som spelade med
början anmäld med Dan Larslandslagsparet var mäkta
son, Perstorp och blev inlottad
imponerad av Blomqvists
i tävlingen genom ett Wild
"power". Några av drivarna
Card, eftersom duon inte klalär ha varit bland
det "svettigaste"
man sett på Ryu.
Nästa utmaning
blir landskampen
mot Skottland på
Ähus-banan,
Blomqvists hemmabana. Därefter har paret siktet inställt på
British Amateur, Europas största amatörtävSponsor Lars Carlsson omgiven av tävlingsfunktioling. Vi håller tumnärerna Curt Andersson och Ronny Lilia.
marna för två trevliga
och ambitiösa amatörgolfare,
rade kvalgränsen, hcp 3,3 samsom säkerligen kommer att förmanlagt. Förmodligen ångrar
inte Christian bytet särskilt som svara de svenska färgerna med
all heder.
Johan Lindberg spelade
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Samtidigt som vi kunde glädja
oss åt Christian Nordstedts och
Johan Lindbergs fina insats så
måste vi konstatera att övriga
par gjorde tämligen bleka insatser. E litkaptenen Jens
Magnusson kan knappast vara
nöjd med resultatet och känner viJens rått, så kommer han
att se till att Rya kommer bättre
laddade inför nästa års
OME GA-slag. Tävlingen är ju
Ryas i särklass mest omtalade
arrangemang under året, och
en Rya-seger skulle därför ge
god PR åt klubbens elitverksamhet.
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Domarna Christina Rodman
och Sten Larsson hade en behaglig dag i det fina vädret.
Bortsett från några regeltolkningar i den högre skolan,
behövde paret inte dela ut
nåsra tillsägelser eller var-

Peter Lester efter en lyckad drive

ningar. Alla trivdes och spelet
flöt bra på den för årstiden fina
banan. Våra starters, som dagen till ära utrustats med
OMEGAs startur för exakt tidtagning, behövde aldrig dela ut
pliktslag till par med för sen
ankomst. Aven i restaurangen
flöt serveringen bra sedan
Hugo gjort ett bra val av rätter
samt förbere tt matlagningen
och serveringen så att allt

de viktiga
starter-

funktionerna,
medanJan Eriksson och undertecknad toc'
hand om tävlingsadministrationen i och
kring klubbLars Carlsson och OMEGAs representant Klas Nilsson tillsamhuset. För en
mans med bästa ryapar Chisilan Nordstedt och _Johan Lindberg,
tävlingsledare är
det viktigt att ha
skulle fungera med högsta prekunniga och lojala medarbecision.
tare som känner
För tävlingsledningen blev det
sitt ansvar mot såen lång dag från kl 6 på morgo- väl tävlingsdeltagnen till klockan 7 på kvällen.
arrta som klubFör säkerhets skull hade vi valt
ben. Gänget ovan
Curt Andersson och Henrik
är goda represenRasmussen som starters för förtanter för den
sta ronden kl 07.00. Båda har
välfungerande
ju rätt dygnsrytm efter många
tävlingskommitte
års spel i morgongänget. På efsom Rya idag kan
termiddagen svarade Bengt
glädjas åt.
Lennart Andersson
Bengtsson och Ronny Lilja för
Det var också
resultat.

med en lättnadens suck som vi
konstaterade, att skyltarrta som
vi och Åt e Alden{ord same
upp på Valborgsmässoafton,
fanns på plats i orört skick på
morgonen när vi anlände. Således en i alla avseenden positiv
dag med en uppskattad elittävling, som vi hoppas att Klas
Nilsson på OMEGA och vår
egen Lars Carlsson ser till att
Rya får behålla i många år
framöver.
InguarJönsson
Triulingsledare

och Rune Albihn studerar 1:a rondens

Rya-golfare - behöver Du extra utrymme till festen??
Vi har festtält ltir alta tillf?illenll
Tria-l:
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Ellips-45:

20-35 pers

30-60 pers
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Ellips-50:
40-80 pers

Hämta siälv
eller låt oss
klara -monteringen!
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vid verje modell:

år mycket beroende av hrr nan öDskar
möblera, vilken qp av bord och stolar rnaa använder
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samt hurtrångt rnan ac€epter:u att sittå
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Helsinebors bar även
uthyming äv glis och porslin.
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Helsingborg 042-29457 0

Malmö 040-152001

tax 042-297 860, jour 010-20121 44
Besöksadress: Svanhalsgatan

fax 040-1 59120, jour 010-2983836

D.
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Besöksadress: Bjurögatan 40
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Inför golfveckan 1996 införde tävlingskommitt6n ett nytt system för anmälan till
tävlingarna under denna vecka. För att fräscha
upp minnet inför denna säsong kommer här en
påminnelse om hur anmälningsförfarandet är
utformat.
Första anmälningsdag söndagen den 22 jum.
Mellan kl 12.00-14.00 görs anmälan r:nya
Maskinhallen.

6

Spelare, som tvingas stryka sig före
lottningen av en tävling och som på behörigt
sätt meddelar detta till tävlingsledningen
eller kansliet, äterfär startavgiften för täv-

lingen.
Genom dessa enkla förhållningsregler hoppas vi
att den första intensiva anmälningstimmen skall
flyta så friktionsfritt som möjligt. Vi tror också,
att problemen med dubbelanÄatningar i stort
sett kommer att elimineras och att spelare, som
erlagt avgift, tänker sig för, innan de uteblir
utan förvarning på speldagen.
Vril mött den 22.juni.
Tr)alingskommittön

Anmälan görs stationsvis enligt "en kö"systemet. Kön börjar med speldag 1 och
fortsätter i kronologisk ordning med speldag
2 etc.
OBS! Max 1 lag per köande kan anmälas till
Ramlösa Wide Open samt till Ladies Invitation
Samtliga startavgifter skall betalas kontant i
särskild kassa efter stationerna.
OBS! Ingen anmälning utan betalning.
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Kl 14.00 stängs stationerna i Maskinhallen
och från kl 14.15 finns listorna uppsartapä
anslagstavlan i klubbhuset. Vid anmälan i
klubbhuset skall betalningen omedelbart
göras till kansliet, eller om detta är obemannat, läggas i greenfee-lådan. Spelare som inte
erlagt startavgift strykes vid lottningen.
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Alla som trotsat vårkylan och
deltagit i Fruktslaget, greensome poängboge/, fick uppleva
en veritabel fruktfest vid prisutdelningen. Ryas nya sponsor
frukt- och grönsaksimportören
Everfresh, med verksamheter i
Flelsingborg och Göteborg,
hade verkligen ställt upp på ett
fantastiskt sätt. Everfresh representerades av vice koncernchefen Lars Rönnqvist, som
sade sig vara glad över att fä
sponsra en tävling som lockade
hela 230 deltagare trots det kyliga vädret.
Och frukt fanns det i långa banor. Låda staplades på låda
som på en kontinental fruktmarknad. Det skulle visa sig att
över 100!! pristagare kunde
hämta äpplen, avocados, ananas m m, och då fick prisutdelaren Börje Akesson ändå
några påsar över som de sämst
placerade fick samsas om.
Börjes generösa utdelning av
priser, där han staplade på
ananas och morötter på toppen av kartongerna, påminde
inte så lite om Lokets agerande
i Bingolotto. Man bara väntade
pä att han också skulle dela ut
två resor till avocadons förlovade land Mexico. En väldigt
fint genomförd prisutdelning,
där Börje på ett för{änstfullt
sått stöttades avJerry Lennklev,
som dagen till ära bytt ut
morgongängets stenkulor mot
äpplen.
Resultaten i tävlingen blev
också förvånansvärt fina. Bäst
lyckades Olle Johansson och
Ann Stensman som spelade
ihop hela 44 poäne. Antalet
fruktlådor som håvades henr
skulle kunnat ge Olle och Ann
en god dagsför{änst på torget.
På andra plats komJoachim
Bäckström och Mats Kinberc'
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med 43 poång, som med tanke
Fruktslaget har definitivt kompå deras låga handicap innebar mit för att stanna, vilket Lars
att de gick 7 slag under par, Ett Rönnqvist också lovade. En
bra genrep inför Omegaslaget,
bättre upptakt på tävlingsäven om de inte spelar ihop.
säsongen kan man sannerligen
Nedan följer de bäst placerade
inte önska sig.
paren:
1. Olle Johansson/Ann Stensman 44 p

2. Mats Kinberg /Joachtm Bäckström 43 p
3. Anders Nordegren/Lena Nordegren 47 p
4. Rickard Persson /Staffan Andersson 4\ p
5. Helena Nilsson/Lars Olle Nilsson 38 p

Börje Akesson tillsammans med
Joachim Böckström och Mats Krnberg
som hade dagens lcigsta bruttoscore,
7 under par.

Forstapristagarna Olle Johansson och
Ann Stensman mottager priset av

Borje Åkesson.

Börje, Lars och

Ulf

framfor det tmponerande pisbordet
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Två saker får -ig att tänku pä
vintergolf så här då sommaren
i varje fall enligt kalendern
skall vara här. Först då den
mycket trevliga artikeln om det
frostbitna morgongänget i senaste numret av Drivern. Tack
för den IngvarJ! Ni verkar ha
så trevligt att många nya vintergolfare troligen värvats till
nästa säsong.

Mitt andra skäl till att tänka pä
vintergolf är vår banas kondition, när säsongen sedan börjar på vårkanten. I är var
många fairways illa åtgångna,
värst åttans framför bäcken.
Det är inte alls så att vintergolfarna tar fler och större tor-

vor än alla vi andra - kanske
tvärtom därför att de tränarju
mera. Nej helt enkelt därför arr
banan tar mest stryk då gräset
inte växer.
Jag tycker inte att vi på Rya
skall stänga banan på vintern
vilket är vanligt i Sverige. Vi
borde i stället ha obligatorisk
lägesförbättring som strängeligen följs. Kanske bör vi också
överväga att stänga av de mest
skadade och utsatta delarna av
fairway. Detta skulle säkert inte
göra vintergolfen mindre rolig.
Ytterligare en åtgärd vore att
(obligatoriskt) spela från medförd matta på fairway under
vintern. Så som man gör i ök-

Karl-,Axel Sqndberg begrundar sitt spel.
Curt Linander puttar.

.
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nen, fast av andra skäI. Det
skulle troligen uppfattas som
ytterligare ett kul inslag i
vintergolfarnas övningar. Fördelen med en sådan regel vore
att den skulle följas därför att
vintergolfarna är, som genuina
golfentusiaster, i grunden
rädda om banan och skulle acceptera mattan som en tvingande regel i sin tävling.
Id6n med vinterm atta år inte
ny.Jag har knyckt den från en
bana i Skottland. Där tyckte
man metoden var enkel och
gav bra resultat. En lokal matthandlare sponsrade med stuvbitar från sitt lager. På samma
sätt kan kanske också vära
vintergolfare ä tillgång till
"fairwayskydd".
Per-Erik Persson

