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Säsongen börjar nu lida mot
sitt slut. Det är helt ofattbart
vad tiden kan gå fort när man
har roligt nästan jämt. Det har
på många sätt varit en rätt intensiv säsong. Vi hade förmånen attha en bra bana under
tidig vår. En bana som sedan
bara blivit bättre och bättre.
Självklart år det många gäster
som velat spela vår bana, och
nästan alla som varit här har
öst beröm över banan.
Tävlingssäsongen har bjudit på
en hel del trevliga överraskningar. Damernas spel i elitserien är en av säsongens höjdpunkter, Louise Fribergs
Nordiska Mästerskap är en annan. Tack vare Bengt Bengtssons initiativ att lägga 5 kronor
från varje startavgift till Cancerfonden blev Rya för första
gången representerad vid finalspelet. Vi var den 15:e bästa
klubben pä att samla in pengar
till detta behjärtansvärda ända-

ffi
Säkerheten
längs cykelvägen år ett

kapitel för
sig som du
kommer att
läsa en hel del om i
detta nummer. Det kan inte
nog poängteras hur viktigt det
är att alla hjälps åt att följa de
säkerhetsföreskrifter vi har.
Om olyckan är framme kan du
vara säker pä att diskussionen
om sjöhålens Yara eller inte var
tar ny fart igen.
Den 30 september kommer
bankommittdn att genomföra
ett offentligt bankommittemöte. Jag hoppas att du har
möjlighet att nåwara och diskutera banans utveckling i
framtiden. Där kommer givetvis frågor om säkerheten också
upp. Har du förslag till ätgårder som skulle höja säkerheten
längs cykelstigen så passa på
och framför dom här.
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ResrnunRruc & KRoc

Restaurangen håller öppet fram

till 79/12

Från och med november är det stängt måndagar
Dags att börja fundera på vårt

Coda Julbord
Endast 195 kr inkl. klffe
Planera för ditt företag, dina vänner,
din förening eller din familj.
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Vi skickar även iväg vår erkänt goda mat på CATERING!!
Vi tackar - för en härlig sommar med
Trevliga Cäster och god stämning.
Hugo, Anki, Marie, Helene m fl

Telefon 2217 45

Kvällssupd - Middagar - Kalas - Fester - Bröllop
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Vi kan nu göra bokslut för en
fantastisk golfsommar. På säsongen återstår ännu några
månader. Redan i starten av säsongen kunde vi notera att vi
spelmässigt hade en av landets
bästa golfbanor. Nu, 4 rnänader senare, kan vi konstatera
att Rya Golfklubb har kunnat
presentera en bana i absolut
toppskick hela sommaren. Under mina 15 år i klubben kan
jag inte påminna mig ha hört
så mycket positivt om banan
som i år från såväl medlemmar
som gäster.
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Två mindre positiva saker vill
jag ta tillfället i akt att peka på
nämligen rondtiderna och en
viss brist på respekt för de
säkerhetsregler som gäller vid
3'.e, 4:e och B:e hålen (se separat artikel). Vad rondtiderna
beträffar så har dessa ofta hamnat kring 5 timmar. Visst, sommaren har varit ovanligt varm
och pressande, greenfeegästerna har varit många men det
är inte förklaring nog. Vi måste
alla hjälpas åt att "snabba upp"
spelet genom attvara mindre
omständliga och bättre förberedda inför nästa slag samt
släppa igenom enligt reglerna.
Vi kan (skall) också hoppa över
kaffet vid B:an om det är fritt
att spela ut. Detta hoppas jag
kan bli Ryamedlemmarnas nyårslöfte inför 1998.
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Så till något positivt igen, nämligen vära tävlande damer som
visat framfötterna och gjort
god PR för Ryu. I Lag-SM såg
de till att behålla sin plats i

högsta divisionen. Louise Friberg som med klar marginal
vann NM YngreJuniorer, Viveka Hoff och Ir6ne Kruuse af
Verchou vann också med klara
marginaler RM D40 resp. D50.
Helena Nilssons FllO-äventyr
läste du säkert om i Svensk
Golf. GRATTIS, vi i Rya är
stolta över era prestationer!
Herrarnahar i år inte nått riktigt ända fram men är mycket
aktiva i seriesystemet och kommer säkert igen kommande år.
Vi skall dock inte glömmaJouchim Bäckströms prestation i
Volvo Masters. En birdie istället
för wå boggies och cuten hade
klarats. Bra gjort,Jockel Bland
oss vanliga medelgolfare skall
nämnas Göran Hansson som så
bestämt satte oss andra på plats
under Ryas golfvecka.
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I början avjuni hade Rya Golf
AB bolagsstämma och till ny
styrelse för kommande verksamhetsår valdes Alf
Rodman,ordf., Gunnar
Ahlström, Nils Banning, Anders Forssell, IngvarJönsson
och Fredrik Schlasberg med
Max Granander och Mats
Malmsjö som suppleanter. Åt e
Bäckström utsågs till VD för bolaget. Jag vill också passa pä att
här tacka de avgående ledamöterna Carsten Bengtsson, Lennart E,ngberg, Per-Erik Persson
och Ingemar Wikström för deras engagerade insats i bolaget
och för Ryu.

I övrigt

så arbetar styrelsen intensivt med verksamhetsplanen
för kommande år, som skall
presenteras på årsmötet den 27
november. En underhandsinformation kommer att lämnas
den 30 september vid ett informationsmöte på klubben med

hur'rrdinriktning på banan. Avslutningsvis önskar Jag dig en
fin avslutning på årets golfsäsong.

Vi

ses på Rya!
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Den soliga och varma sommaren, som de flesta av oss uppskattar, förju ett stort problem
med sig för oss Ryagolfare,
nämligen den ökade gång- och
cykeltrafiken längs och över
3:an resp. 4:an samt längs B:an.
Dessutom är stränderna längs
dessa hål fyllda med badande
och solande. Ett antal tillbud
har också rapporterats under
sommaren, dock utan personskador, tack och lov.
De här tillbuden har uppstått
på grund av att gällande
säkerhetsregler ej följts d.v.s
"spel får ej ske på ?zan,4:an
och S:an om risk finns attnägon kan bli träffad". Det har
också visat sig att det framför
allt är Ryamedlemmar, inte
greenfeespelare, som bryter
mot reglerna. Skyddsnäten
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som finns ger visst skydd, men
vi vet alla, att det inte är tillräckligt och det är i princip
omöjligt eller ekonomiskt orealistiskt att bygga in en l00%-ig
säkerhet. Därför cir det uiktigt på
dessa tre hål att alla i bolle'n ta'r
sitt ansuar och ser till så att spel ej
sker om någon finns i en uril tilltagen riskzon.

Att följa spel- och säkerhetsreglerna är det ena vi kräver av
dig, det andra är ödmjukhet.
Om olyckan ändå skulle vara
framme så är det oerhört viktigt att vi gentemot den eller
de "drabbade" först ber om ursäkt samt därefter visar respekt, förståelse och ödmjukhet. Vi talar ofta om "ömsesidig
hänsyn och respekt" och det
kan ju lätabra men vad är uttrycket värt vid en olycka - inte
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det minsta. Hur skall förresten
en ointresserad icke-golfare
veta vad ömsesidig hänsyn i
detta sammanhang innebär.

Vi vet att golfbanan idag bevakas från flera hällvad gäl1er
dessa frågor och det handlar
om banans överlevnad nedanför landborgen om vi inte följer och respekterar de regler
och föreskrifter som styrelse
och bankommittd utfärdar. Vi
kommer sannolikt att förstärka
och bygga ut säkerheten, men
till s;,vende och sist är det den
enskildes ansvar i denna fräga,
som avgör säkerhetsgraden.
Låt oss nu lova varandra att
vara uppmärksamma och att
fr.o.m. nu får inga nya
incidenter eller olyckor uppstå
- i annat fall kommer såväl spelmöjligheter och upplevelser
som ekonomi för den enskilde
medlemmen att påverkas.
STYRELSA}/
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En stor framgång för en av Rya
GK-s duktiga elitdamer, då Helena Nilsson, 17 är och med
handicap 7 lyckades ta hem segern i en riksomfattande HIOtävling, som spelades på
Bråvikens GK i Norrköping.
Denna tävling spelades för B:e
året i följd och är öppen för
alla, som äret innan gjort ett
HIO. I årets upplaga deltog
172 spelare, fördelade på två
klasser, från Boden i norr till
Ystad i söder. Sponsor för
denna tävling år A/B Svenska
Spel under ledning av den välkände radio- och tv-kommentatorn Lars Gunnar Björklund,
som delade ut priser på ett
mycket trevligt och underhållande sätt. Helena, som var den
enda kvinnliga deltagaren i Aklassen, spelade mycket stabilt
och satte alla sina manliga konkurrenter på plats och segrade
med 69 slag netto före Peder
Wikström, Säters GK med 70
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I vårt samhälle pratas det i
dessa dagar mycket om etik
och moral. Har då dessa båda
begrepp något samband med
vår klubb liksom golfen och
dess utövare? Enligt min mening i allra högsta grad!
Jag betvivlar inte för ett ögonblick att inte etiken och moralen sitter i högsätet hos såväl
klubben som dess medlemmar.
Gör ni kära läsare?

Här kommer några exempel
på vad jag menar inte är etik
och moral:
Inte skulle väl någon komma på
iden - då ingen ser det - att
sparka till bollen för att fä ett
bättre läge?

$

slag. Trea blev Benny Karlsson,
Saxå GK med en 7l runda.
Från Rya deltog också Helenas
mamma, Annika Friberg, som
giorde sitt HIO i Portugal samt
AkeJohansson. Alla ni, som

deltaga i denna mycket trevliga
tävling! Den spelas alltid på någon bana i mellersta Sverige.
Kvällen innan anordnas en
grillafton med musik och
chipping- och puttingtåvlingar.

har förmånen att göra ett HIO,
missa inte denna chans att fä

Bö(e Akesson

Helena Nilsson omgiven av medspelare

Inte skulle väl någon döma bollen liggapä grus etc förorsakat
av grävande djur om det inte är
förorsakat av ett sådant djur?

Intekan väl en markerad boll
på green plötsligt ligga en bit
längre fram än den punkt som
knappen markerade?
Intekan väl någon grunda klubban i ett vattenhinder eller i en
bunker?
Intekan väl någon hemföra
toalettrullar från klubben vare
sig nu eller tidigare då det
dessutom numera finns klubbnamnet tryckt på dessa?
Inte skulle väl någon komma på
id6n att fika gratis vid kiosken
på B:an då där inte finns bemanning. Sådan service som
Hugo där ger borde betyda lite
dricks utöver vad förplägnaden
kostar.

Inte skulle väl någon, som med
en golfboll åstadkommit skador på någons bil, glömrna att
på ett eller annat sätt meddela
ägaren detta.
Inte skulle väl någon komma på
iden att upptråda ohfsat vare
sig på banan eller annorstädes.
Inte skulle väl någon känna sig
förmer som klubbmedlem än
andra. Ett "hej" är alltid välkommet.
Inte skulle väl någon komma på
iden att bortföra andras prylar
ur omklädningsrummen?
Det finns säkert mera att notera men detta får räcka för
den här gången.
Vänliga,

goffirikningar
Ir{ils Pålsson
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Det är få forunnat att ha
så mycket att glädjas åt
som "Sama",
Han kan se tillbaka på ett
intressant och innehållsrikt liv,
Han har en spännande familj
som ser upp till sin
"Grand Old Man",
Han kan utova sin
favoritsport upp i hög ålder,
Han har sitt intellekt och
sin fysiska spänst i behåll
och ser fortfarande livet
som en utmaning,

sff Mw#e #g
bor i 50 års-present och började spela på allvar 1960. Efter
tre år hade jag hcp 12. Bättre
blevjag aldrig. Det var förresten Tony Liedholms pappa Ray
som gav mig hcp 30, som var
det högsta man fick spela på
närjag började. På den tiden
spelade jag mycket med
Frigoscandia-gänget och framlidne ekonomidirektören Ingemar Lundqvist och hans hustru Inez i spetsen. Förutom på
Rya spelade vi ofta på Viken
och i Mölle.Jag träffade också
Arne Härner med hustru Eivor, när jag just börjat spela. Vi
sammanfördes iJönköping av
Stephan Hindemith. Tro det
eller ej men Arne var smal som
en stickapä den tiden. "Smal
och smal, allt ärju relativt".
Kommentar från Arne.
tre#96
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"Sama" eller Gunnar Samuelsson som han heter, är Ryas
idag äldste, aktive medlem. De
som besöker Rya på onsdagseftermiddagarna har säkert sett
Gunnar, som numera åker
golfbil, i Klubb 1B gänget. Gunnar är en spännande person
både på och utanför golfbanan. Därför beslöt Arne Härner och undertecknad att
teckna en bild av denne
legendar i Drivern. Vi träffade
Gunnar en solig lördagseftermiddag i hemmet på Ulvögatan i kretsen av sina kära,
hustru Dagmar och dottern
Ingrid, hemkommen från USA
för att fira svensk sommar.
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Ja, det skedde gvärr alltför
sent i livet. Jag fick ett set klub-

Ja det stämmer.Jag byggde
Frigoscandias första fryshus i
Helsingborg 1949 och blev sedan anställd som företagets förste fryshuschef.
Vi var pionjärer
i många avseenden på den tiden. Fast inte
kunde man då
ana att
Frigoscandia
skulle bli världsledande företag
inom infrys-

ning, lagring
och distribution. Tore
Lauritzson var
en duktig och
drivande entreprenör som
lade en solid
grund för den
fortsatta utveck-

lingen. Själv
varjag aktiv
fram till
1968, Sedan
byggde jag
en del
fryshus på
konsultbasis. Det är synd att
Frigoscandia splittrats. Jag har
många glada minnen från den
gamla goda tiden.
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har sysslat med en
mängd olika sporter som friidrott, skidåkning, orientering
och längre upp i åren bowling.
Jag har faktiskt gjort 1.59 på
800 meter och bl a tävlat mot
en av Sveriges bästa medeldistansare på den tiden, Erik Ny.
Inom friidrotten representeradejag Linköpings AIK, IFK
Linköping och Norrköpings
Allmänna Idrottssällskap. Jug
flyttade senare till Luleå och
deltog i länslaget på 1500 meter samt i stafett 4 x I00 meter.
Det kan låta som en märklig
kombination men jag var faktiskt både snabb
och uthållig.
Ju, jug
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I början pä 7}-talet
hade klubben hyrt
två topptränare för
att slipa formen
hos Frigoscandiagolfarna, nämligen Bruce Grafton, den
välmeriterade
Landskronatränaren och det nya
sljärnskottet Tony
Liedholm. Själv
hamnade du i

Bruce Craftons grupp och jag
minns så väl när Bruce sammanfattade ditt första träningspass med följande ord: "Ja
Gunnar, det är lika bra att säga
som det är, ska du kunna fortsätta att spela golf efter pensioneringen och ha ryggen i
behåll så måste du lägga dig till
med en mer "liquid swing" som
du startar med höfterna".
Detta tyckte du lät besvärligt
och behöll din gamla väl inövade swing som sönderfaller i
två distinkt åtskilda rörelser,
nämligen en bakswing i slow
motion samt därefter ett
snabbt hrgg mot bollen från
en punkt något över
midjehöjd. Det är väl bara att
konstatera att det inte är alltid
som golfträn are fär rått. 25 är
senare spelar du fortfarande
golf - utan bruten rygg!

&ege tr dw s@gffi
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- Utan tvekan när jag vann
Frigoscandias interna mästerskap 1986.Jag var dä77 är
gammal och mästerskapet spelades som 36 hål slagtävling.
Jag gjorde en bra andrarond
och det var många snopna

"storgolfare "som blev snuvade
på konfekten.
Red, anm.; 'Jag

minns ditt tacktal, dä du förklarade att spelare
som Olle Dahlgren och Ulf
Jageus säkert hade möjlighet
att vinn a når de så småningom
skaffat sig bättre rutin!"
ffi#f
#$g

#ffi@

m#wpeP

har ett exempel, replikerar Arne Härner. Det var i sluret av 60-talet när Klubb 1B
gjorde sin första resa till Spanien. Vi spelade på Rio Real
och jag skulle sänka en viktig
metersputt när du knackade ur
pipan mot klacken, precis när
jag var i baksvingen. Om jag
Ju, jug

inte puttade ner i närmaste
bunker så var det i alla fall inte
långt ifrån.
Jag minns också, när du själv
blev lite psykad. Vår gamle
golfvän Pelle Steijner hade missat ett inspel och i ilskan
slängde han iväg sin wedge,
som oturligt nog träffade och
kapade hjulet på din alldeles
nya vagn, så att den säckade
ihop. Med ett inte alltför väl
spelat lugn väste du:"Det var
väl inte helt nödvändigt!"

skjuter Gunnar. Jug singlade
faktiskt slant om Dagmar. Vi
var ett gäng som skulle fira av
en arbetskamrat på STAL och
till festen hade det också
bjudits in några flickor. Vi singlade slant om vem som skulle
välja flicka först och det blev
jag som vann. Mitt val föll på
Dagmar och det harjag inte
ångrat ett ögonblick under
vära 56 är som gifta. Dagmar
drev ett kaf6 med det fashionabla namnet Savoy, så visst blev
det ett och annat wienerbröd
under förlovningstiden, myser
Gunnar.
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Gunnar, Arne Härner, Nils Pålsson och Jan

Sederholm

f#Frm*rep$ser

-Ja de jag först och främst vill
framhålla år Arne Härner, Jan
Sederholm och Nisse Pålsson.
Jag har naturligwis haft många
trevliga vänner inom Klubb 18,
vi harju hållit på i 30 år, men
det skulle föra för långt att
framhålla alla. Min hustru Dugmar och jag har också haft
mycket trevligt tillsammans genom golfen. Vi har lite olika
sinnelag när det gäller tävling.
Sj älv är j ag tävlingsmänniska
medan Dagmar är mera
sällskapsspelare. Därför blev
det aldrig så många Äktu Mukar tåvlingar tillsammans,
€ffi#
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Enligt Arne Härner var det
denna sagolika kombination
som fick Dagmars l\ärta att
smälta någon gång i början av
40-talet.
- N"j
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Ja, äldsta barnbarnet Eric
Stone förlorade på 2I.a hålet
till Tiger Woods i US Amateur
Matchplay Championship för
några år sedan. Han gjorde
också Hole-in-one på ett 285
yards par 4 hål för några månader sedan. Eric har spelat som
professional både i USA och på
Asien-touren. Hans största prissumma i en tävling är 42 000
US dollar. Eric, som år 28 är, är
utbildad jurist men han har
valt att verka som headpro i
San Leardo Golf Club utanför
San Fransisco. För 19 år sedan,
som nioåring, gjorde E,ric holein-one på Ryas häl nr 2.

nummer två, Christopher, var studiekamrat med
välkände Ryder Crp spelaren
Phil Mikelsen, men tvingades
ge upp golfen på grund av en
envis axelskada. Han har sedan
haft stora framgångar i basket
och bland annat r,rrnnit California State Championship med
sitt College. Christopher studerar fortfarande och finansierar
sina studier genom att coacha
Fresno State's basketteam. Vid
en Pro-Am tåvling i våras gick
Christopher caddie åt en god
vän och lovande basketspelare.
I samma boll spelade basketens
- Barnbarn

kanske största affischnamn ge-

nom tiderna, MichaelJordan.
-Ja, mitt liv har i stor utsträckning präglats av idrott, säger
mamma Ingrid, inte utan stolthet i rösten. Jag var coach för
golflaget i Alameda High
School och sedan harjag och
min make Dennis följt grabbarnas framfart på idrottsarenorna.

vitrinskåpet så att porslinet inre
skulle ramla ut. Dånet var ungefär som om ett tåg körde genom huset. Golvet gick i vågor
och jag trodde att huset skulle
ramla samman vilken sekund
som helst. Ca I minut varade
det värsta skalvet. Förödelsen
var fruktansvärd, men som väl
var, omkom endast ett fåtal
människor. Ingrid, som var ute
och körde bil, trodde att
hon fått punktering, då
bilen genom rörelserna i
marken kanade över till
motsatt sida av körbanan.
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N.j, jag tycker att Rya
Hustru Dagmar, Gunnar och dottern lngrid

Onekligen ett fantastiskt resultat anr en "blind date". det var
nämligen så Ingrid lärde känna
sin make Dennis Stone. - Err
"blind date" är trots allt betydligt säkrare än slantsingling,
menar Arne Härner och ler.
Ingrid kom till USA 1964 och
har således tillbringat en större
del av sitt liv där än i Sverige.
Trots detta talar hon perfekt
svenska utan någon märkbar
antydan till amerikansk accent.
Ibland smyger det in sig ett och
annat amerikanskt uttryck,
men jämfört med dagens dataoch reklamgurus sätt att uttrycka sig, är det så att säga
"peanuts".
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Ja, det var en fruktansvärd upplevelse, erinrar sig Gunnar,
som såg på TV hur Bay Bridge i
San Fransisco kollapsade.
Översta sektionen rtörtude ned
och krossade bilar på nedre
planet. Det första skalvet noterade 7,5 pä Richter-skalan, vilket är mycket högt. De därpå
följande skalven låg kring 5.
Dagmar höll emot dörrarna i

har utvecklats positivt genom åren. Vi har en av
de bästa banor man kan
tänka sig, både layoutmässigt
och när det gäller konditionen.
Jag har sett många golfbanor i
min dag och tror att jag vet vad
jag talar om. Ta greenerna till
exempel.Jug tror aldrig attjag
sett dem bättre. Det var tur att
vi inte rev upp dem för några
år sedan, vilket experterna rekommenderade.

Vi har också fått en duktig
klubbchef och ett välfungerande kansli. Vi har Hugo och
hans team, som sköter restaurangen på ett mycket för{änstfullt sätt. Det är mycket vi kan
-

vara glada över på Rya idag.

Det som var bättre förr var
klubblivet. Vi var fårre medlemmar och kunde därför
spela och umgås som ett gäng
goda vänner. På den tiden behövdes inga starttider. Vi tog
oss ned till klubben och såg
vem det fanns att spela med. På
så sätt lärde vi känna varandra
bättre än man gör idag. Numera ser man ofta samma spelare tillsammans, helg efter
helg. Det fanns också en livaktig festkommittd, som såg till
att vi träffades och trivdes.
Golfveckan är ett trevligt initia-

tiv, som ökar kontakten mellan
medlemmarna och ger liv åt
verksamheten i och kring
klubbhuset.
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-Till en del sitter det naturligtvis i generna. Min mor blev 98
år gammal. Men det finns en
hel del man kan påverka själv.
Har ni inte slutat röka, skall ni
göra det omgående. En liten
nubbe till sillen unnarjag mig
då och dä. "Ja ibland en stor
också", Arnes kommentar. Stärkande promenader år bra. När
vädret är dåligt, cyklar jug på
min motionscykel. Minst en
halvtimme promenerar eller
cyklar jag varje dug.Ja, så har vi
trädgården, som behöver skötas. Inklusive golfrundan på
onsdagarna blir det en hel del
motion. Och motion skall man
unna sig. Det år bra både för
fysiken och intellektet.
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När undertecknad kom till
Helsingborg 1968 var det med
förhoppningen om att få bli
medlem i Rya GK. Jag hade
börjat spela golf i Bokskogen,
men tyckte efter några besök i
Helsingborg att Rya var den
trevligaste banan jag spelat.
Med Gunnars signatur på
ansökningsblanke tten blev j a g
invald i klubben 1969. Tack för
det Gunnar. Det har glatt mig
och min familj ofantligt genom
o

aren.

Arne och jag ber också få tacka
för att du och din familj tog
emot oss för en trevlig pratstund den finajulieftermiddagen, då solen och
den prunkande grönskan i din
trädgård på ett behagligt sätt
påminde oss om den svenska
sommaren, när den är som
bäst.
Ingu ar Jöns s on / Arne H cirner
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Varje år spelar juniorerna
från Ryd, Vasatorp, Soderåsen,
Landskrona och Mölle en serie
mot varandra, , ,
Femklubbserien,

Varje klubb arrangerar varsin
hemmatävling och vid varje tillfälle spelar åtta spelare från
varje klubb, med hcp 7-36, r
ffru olika klasser. Vid varje tillfälle erhålles poäng i förhållande till placering, som sedan
summeras ihop så slutlig segrare kan koras.
Vi har försökt att förändra laget från gång till gång för att få
med så många som möjligt.
Dels för att försöka pricka
formtoppar men också för att
ge så många som möjligt chansen att spela tävlingsgolf pä annan bana, vilket kan vara nog
så svårt.

Målsättningen inför året var
vinst, då vi förra året föll på
målsnöret mot Landskrona.
Den inledande deltävlingen på
Rya startade i medvind. EricJohansson, Svante Karlsson, Oskar Mal-sjö och Niklas Wahlfridsson belade \:a ocll' 2:a
platsen i både A- och B-klassen,
samtidigt som övriga Ryuspelare spelade mer än godkänt. Det blev en klar seger för
Ryu.

Nästkommande deltävling i
Landskrona gick också bra.
Där var jämnheten Ryas styrka.
Vi slutade 2:a men behöll vår
ledning sammanlagt.
I deltävling nr 3, som spelades
på Söderåsen, såg det länge
dystert ut, men så kom "Dklassarna "Björn Petersson och
Daniel Skagmo i mål och knep
1:a resp 2:a plats. Ryu kom på
andra plats för dagen och
drygade ut sin ledning.
Deltävling 4 på Mölle blev yt-

##

terligare en framgång, där
.r
_--q rt_rlll.
Svante Karlsson vann i A-klasS
med 4mannatå:;,P"las
sen och två av vära duktiga
singer
',P:1"' I B här
{ejer Clara Widerberg och
".t
rou.rom;::"f"11|fl
Emma Pihl placerade sig i
topp i sina klasser. I D-klassen satsades det den här
gången på två "nykom---r ocr. rr,r,
I.
lingar", Alexander Ahltit" karvtl ''F'19 har det rarit
crona och Christoffer
Eriksson. Dom visade att
övning ger färdighet och
,jT,å""',?:,il:g*:l
placerade sig på 1.:a och
-" r ur5ctnolm.
Ii
Barst
-3- 2:a plats, Bravo!!Annu en
s,,
storseger för Rya och ledningen växer.
Avslutningen på Vasatorp
började lite knackigt för
Ryas del, men efter bra
spel av Lill Olsson i Bklassen och Anders Ekman i C-klassen var läget lugnare och som
grädde på moset
gjorde ytterligare två
"nykomlingar" HampusJeppson och Christoffer
Herre fina resultat i D-klassen
och totalsegern för Rya var ett
faktum.
Totalt har 30 juniorer varit uttagna till femklubbspel, vilket
l,isar på ett brett och bra underlag och av resultaten att
döma är det inget fel på kvali-
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teten.
Ett stort grattis
dade.

till alla inblanMats Malmsiö

Oskar Malmsjo mottar völförtjänt

pis.
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Avsl utni ng på som martävl i ngen

ffidW ffiffi &&
på
herrsidan, 19-årige
Joachim Bäckström
har trots sin ungdom
skaffat sig en hel del
rutin inte minst
i internationella samVår klubbmästare

manhang,

Efter andraplatsen
vid Boys \M iJapan
och Lag EM (yngre juniorer)
1995 kom 1996 att bli ett ännu
bättre år.
-Jug lyckades då vinna Teen
Tour-finalen, och därmed
USM. Vidare blev vi wåa och
nytt silver vid EM.
- En kul grej var också Lag-SM
för juniorer i Linköping där vi
(Rya) lyckades ta hem segern.
Det här året harJoachim internationellt tagit steget över från

junior till senior.
-Äu.n om det är ett stort

stecr

att ta, så är det
mycket stimulerande och det har
blivit något av en
nytändning.
Bäckströms främsta
meriter det här året
är en andraplacering vid Peugeot
Amateur Classic i
Frankrike, som är
en av Europas största amatörtävlingar och 11:e placering ,rid
individuella EM.
- Men min största upplevelse
hittills är ändå att fä deltaga i
Scandinavien Masters som spelades på Barsebäck.
- Att spela inför en så stor och
entusiastisk publik har jag inte
gjort.tidigare, det kändes härligt. Aven om nuJoachim inte
fick spela alla ronderna, så
kom han hedersamt ifrån sirr
debut i ett så här stort samman-

ffiffiffi
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hang, efter ronderna 72 och 74
slag.

Att Joachim vann Rya-mästerskapet var kanske ingen överraskning, men han visade sitt
kunnande med ett resultat på
ffru slag under par över de 72
hålen och en segermarginal

med ffru slag.
- Hade nöjet att spela med
Christian Nordstedt under slutronden, där vi matchade varandra fint. Christian slutade på
andra plats med ett resultat på
284 slag över 72 lnäL.
FörJoachim Bäckström väntar
närmast militärutbildning, som
han startar vid årsskiftet och på
frågan om proffsplaner blir svaret
- 1998 blir något av en nyckelsäsong, där framför allt ett \M
lockar, sedan får vi se..
"Något du blivit bättre på det
senaste året"
- Framför allt att diska och
städa!

Lennart Andersson

#### #ww#.

Årets upplaga av generationstävling med ASG/ERT som
sponsor blev en riktig långkörare. Intresset var enormt och
mer än 100 föräldrar, ja till och med morföräldrar spelade
golf med sina telningar från tidig morgonstund till sent ut på
kvällen. Redan vid start delade sponsorn ut informationsblad, där man kunde läsa om dagens prisbord, utlottning etc.
och allt manade till att spela bra.
Peggar och bollar delades ut, bollar som väl kom till pass speciellt vid B:an , dår många slog både 2 och 3 bollar bort i den
hårda vinden från sydväst.

I tropisk hetta smakade det bra med Ramlösa och bananer
vid hål 14, dår en stab från ASG hela dagen var stationerad.
Strax före prisutdelningen serverades öl/läsk och smörgås,
varefter företagets VD Alf Carlsson med stor pondus delade
ut generösa priser, mestadels i form av resor, som verkligen
uppskattades. Curt Ebbe och Ulf Andersson hade lyckan
med sig att på scorekorten vinna en golfresa till Polen. Det
lönar sig att vara närvarande vid prisutdelningarna. Rune
och Kaj Svensson segrade i A-klassen med 139 slag och Sten
och Magnus Wolt i B-klassen. Andreas Wernrud gjorde HIO
På hål nr 6' Grattisl

oörje Åkesson
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For 17-åriga Louise
Friberg, som tog
hem de båda
KM-titlarna
(senior- och junior),
har 1997 inneburit
en så smått fantastisk
uMeckling,

&&m#w
Louise hade tidigare också varit
med och försvarat
Ryas färger vid lag
SM (Elitserien).
Som nyLrppflyttat
lag till den högsta
divisionen var målsättningen att i första hand försöka
hanka oss kvar.

Inför säsongen stod
Louise pä hcp 5,4
men nu är klubbens senaste
s{ärnskott nere i hcp 1,0. FIon
har också tagit steget in i den
yngre landslagstruppen. I för-

En målsättning vi med hygglig marginal också klarade av.
När Louise sedan vann KM,
gjorde hon det på ett övertygande sätt med rondsiffrorna
73,71 och 74.
Det är först de två senaste åren
som det blev hel{ärtad satsning på golfen.
- Tidigare var det hästar för
hela slanten, där det också blev
en del tävlingsframträdande.

-

sta landskampsuppdraget blev

det seger direkt.

-

Det var vid Nordiska Mästerskapen i Kalmar, som jag fick
till det och kunde vinna
Mästerskapet för yngre
juniorer med fem slags marginal, säger Louise.

Men dåjag inte fick någon
egen häst av mina föräldrar,
var det lika bra att sadla
om (!!). En satsning som jag i
dag inte ångrar.
Den glada Fribergs-flickan
tycker det mesta år kul. Då inte
minst livet på golfgymnasiet
Perstorp-Klippan.
ffie#
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Är"n om Louise

ta frarngång är NM-titeln vill hon ändå
framhålla en annan episod.
Det var vid ett läger på
Bosön, där vi ljejer gjorde ett
spexartat Luciatåg, där jag ingick som tomte, som blev
mycket lyckat och uppskattat.
- Kul skall man ha både när
man tränar och tävlar och då
går det också som i regel bäst,
slutar Louise Friberg.
störs

Lennart Andersson

Rya-golfare - behöver Du extra utrymme till festen??
vi har festtält ftir alla tillf?illenl!
Oktetr-30:

Ellips-60:

20-35 pers

40-80 pers

Hämta siälv
eller låt oss
klara -monteringen!
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Regula-8:
Personrngivelser vid vrrje modell:
Penonantalet är mycket beroende av hul man önskar
mttblera, yilken Op av bord och stolar man anvånder

samthutrånF nBn

12

r

t

m - l(an förlilngas i seltionerom 3 x 8 m.

ac€epteraratt

sittå

Helsinebors har åven
uthyrning Iv gl-as och porslin.

@
Helsingborg 042-29457 0

Malmö 040-152001

lax 042-297860, jour 010-2012i44
Besöksadress: Svanhalsgatan

fax 040-1 59120, jour 010-2983836

8esöksadress: Ejurögatan 40

D.
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Ja, så har det åter varit dax för
dagen D - Stora Damdagen för oss spelglada damer. Vädret, en viktig ingrediens denna
golfdag, visade upp sig från
den soliga sidan dä 7}-talet damer spelade ut från samtliga
hål denna tidiga morgon. Seriös poängbogey stod på programmet och alla kämpade
med attfä igång den morgonsega kroppen. Vissa vaknade
till riktigt bra under formidda-

vit tee på nian och artonde hålet, stod på gul tee (herrarnas
utslag) på 10:an och fick
bonuspoäng om vi klarade det!
Det ni herrar!! För visst klarade
vi det! En flotte var utslagsplats
i dammen vid 12:ans green. Vilken känsla att stå på ett gungande utslag - enstaka damer
blev sjösjuka. Livboj var uppsatt
i närheten. Det kommer vi aldrig att glömma! En green var
förlagd till en bunker, en annan var nätindelad och ytterligare en annan
bestod av ringar
där det gällde att
komma i innersta
ringen. Vi gladde
oss verkligen åt
alla variationer
som vi fick uppleva på vår

Astild i samspråk med bl.a Brita Lrnander och Kitty Gullstrand

gen och bäst blev AstridJönsson i A-klassen, Ulla-Britt Thyr6n i B-klassen, Thea Wiklund i
C-klassen och Margaretha
Larne i D-klassen. Njöt de möjligen av två kardemummabullar och påtär av kaffet som
bjöds på under rundan? Vid
12-snåret droppade damerna
in och lät sig väl smaka av
Hugos härliga sillbord. Någon
snaps var inte synlig - öl och
vatten fick täcka vätskebehovet.
Hur,'udet skulle vara fräscht för
ytterligare 18 hål. Ny kanonstart väntade, lagspel med temat "Greenkeepers surprise"
stod på spelprogrammet. Roland, vår greenkeeper, hade
fått fria händer inför eftermiddagens scramble. Vad väntade
oss?Jo, många härliga överraskningar och endast fem hål
var som vanligt. Vi slog ut från

eftermiddagsrunda.

lngrid Kockum, Astrid Höckner och Mona
Wallmark
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Lady Line i Flelsingborg visar hostens klädmode.

Prisutdelning på säsongens damtåvlingar.
En enkel måltid serveras.
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Anmälningslista i damrummet från 7 september
Poängbogey under dagen för dem som så önskar.
Damkommittön
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Å1 och sill serveras
Ps: ta med dansskorna
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Med ca 7200 deltagare och
starter i tidiga morgongryningen och prisutdelning i
solnedgången, kan den åttonde Golfteckan läggas till
handlingarna, som ett mycket
lyckat arrangemang. Under sju
mycket intensiva dagar tråffar
man nya ansikten både på banan och under festkvällarna.
Klubblivet, som många anser
har förstörts av starttiderna,
blommar upp till glädje för
både medlem rrrar, restaurang
och proshop. När sedan också
vädergudarna står på vår sida,
kan det inte bli annat än succe.
Bengt Bengtsson, Tävlingskommittens ordförande,
kunde naturligtvis inte annat
än glädjas åt det stora intresset,
som medlem r\arrra visade för
Golfveckan, som han kommenterade så här: "Det har varit en
mycket positiv och gemytlig
stämning såväl vid tävlingarna
som kvällsarrangemangen.
Inom TK lägger vi ned mycket
tid på arrangemangen och
själr,fallet glädjer det oss att
Golfveckan får så fin respons
hos medlemmarna. I övrigt har
vi kunnat glädja oss åt tvä nya
sponsorer, Ramlösa Hälsobrunn och din-X. Tävlingsresultaten har genomgående
varit bra och bl a har två holein-one registrerats, Jonas Lindborg pä 2:a hålet i ICA slaget
och Lennart Aberg pä I4:e t
HCp:s Ricohboll. Inom TK har
vi i år satsat på att stödja
Cancerfonden och kunde efter
Golfveckan räkna ihop ett bidrag på 5.000 kronor".
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När portarna till maskinhallen
slogs upp den 22 ju:n kl 10.00
ringlade kön långt på gårds-

planen. Några hade lyft fram
Rolands trädgårdsmöbler och
satt och njöt i solskenet. Innan
anmälningstiden i maskinhallen gått ut, var två tävlingar
fulltecknade, Ramlösa Wide
Open och din-X Ladies' Invitation. KCS Hackers & Duffers
var också den i det närmaste
fulltecknad. Detta trots att vi
tänjt på tiderna så långt vi anser försvarbart.Inom TK anser
vi att kl 06.00 är det tidigaste
man kan begåra att folk skall
stå på tee. Golf är ju trots allr
en frivillig sysselsättning. Och
en prisutdelning efter kl 20.00
brukar ju inte bli särskilt välbesökt, vilketju är negativt sett ur
sponsorsynpunkt. När det gäller din-X Ladies-Invitation begränsas startfältet av
restaurangens kapacitet, ca 150
gäster. Med det stora tävlingsintresse, och det uppdämda behov av klubbliv som finns på
Ryu, får vi leva med att det blir
lite kö till tävlingar och arrangemang.
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Samtliga sponsorer ställde upp
på ett mycket fint sätt och som
vanligt kunde vi konstatera, att
Ryas prisbord genomgående
hävdar sig mycket väl jämfört
med grannklubbarnas. Jan
Pålssons löfte från {olårets
prisutdelning, att göra
Ladies-Invitation till en
toppföreställning, höll han
med mycket god marginal.
Han visade också en påtaglig
estradörförmåga vid prisutdelningen som hölls inför
1 50 festglada deltagare.

Den nyutnämnda Festkommitten visade också
framfötterna på ett positivt
sätt och eldsjälen Barbro
Tufvesson med hjälp av Ker-

ffi
stin Engert, Lena Noren och
Eva Liden har all heder av sin
insats. Ett litet tips i förbifarten. Behöver ni en visa till ett
femtioårskalas, silverbröllop eller liknande tala med Lena! I
visan tillJanne Pålsson hade
hon på ett träffsäkert sätt
prickat in Jannes mest särpräglade karaktärsdrag. Well done
Lena!
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Antal startand e: 276
Ronny Lilas 'järngäng" i vilket
och ingickJan Eriksson,
Svenne Linden och Lars Haggren slog ut kl 06.00 och sista
boll var i mål ca kl 19.00. Trots
utmärkt golfväder var årets resultat sämre än {olårets. En
förklaring är naturligtvis den
ändrade slopen.
Prislista
1. Lag Göran Flansson
2. Lag Christer Rittinge
3. LagJohan Lindberg
4. Lag Marcus Hansson
5. Lag Louise Friberg
6. LagJan Pålsson

Håkan Nordqvist, Rikard Havmark, Tomas

Bjurland, Ramlösa, Göran Hansson och
Marianne Hansson

120 p
118 p
I77 p
I 16 p
115 p
II4 p
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SPECIALSNICKERIET FOR DIG
Vi tillverkar allt i byggnadssnickerier och möbelsnickerier.
Fö n ste r, d örrar, s pe c a ste r, trö s kl a r, gl as pa rti e r, i n re d n i nga r.
Vi renoverar fönster och alla slags möbler.
i
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Sld en signal och tolo med Björn FIincK så

lös er

vi Ero problem.

Norra Liunggatan 8.Tel 042-18 56 64. Fax 042-Zl 56 35.
Vid hönvisonde till denno onnons tillfoller

25 % ov vinsten Ryo

GKs

junior o elitverksamhet.
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Antal startande: 130
En överraskning var attvår krögare Hugo vann C-klassen på
65 slag netto. Den som sett
Hugos målmedvetna träning
under vinterhalvåret har naturligwis förstått att nåsot stort var
pa gang.
Klass

Hcp

Johan Lindberg

4. Max Granander

4. Göran

Karlsson

2. Lennart Aberg
3. Benny Rosenblom
4. Göran Flansson
Klass C
1. Flugo Berg
2. Johnny Stigsson
3. Monika Karlsson
4. NiklasJohansson

969
12 69

i hål

1.

Alexander Ahlcrona 19:e f.w.

2. Daniel

Skagmo 19:e farrway

Ann Stensman 19:e farrway

4. Anrta

Gimre

19:e fairwav

\70

23 65
13 67
14 69
17 69
28 65
24 70
35 70
28 7r

fu
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Antal startande: 148

(7

individuellt, bästboll och foursome infördes. Fulltecknad tidigt liksom övriga lagtävlingar.
Prislista
Erh, slae Poång
1. Marianne Flansson
Göran Flansson
56
2. Häkan Bramstad
Lars Svenssorf. Å-horm 19,5 53
3. Louise Friberg
Fredrik Nilsson
52
4. Jessica Ohlsson
52
Jörgen Borg
5. Nicklas Persson
Thomas Nilsson
51
6. Oskar Malmsjö
Mats Malmsjö
8,5 51

26

23

4 par)

Som vanligt noterades goda resultat i

tävlingen med tre
par över 40 poäng.
Bäst lyckades ett
greenfee-par från
Crönhögen, Beatrice
Nilsson och Rickard
Lindeföf. På plussidan skall också noteras

Antal startande: 153
Funkab-flaggan går från klarhet till klarhet och var i år fulltecknad. Det var ungdomarna
som dominerade A-klassen,
även om Sten Wallmark lyckades håla ut på 1B:e för en
sj undeplacering. Sponsorn
Thorbj örn Widerbergs starka
engagemang i Juniorkommitt6n visade sig i prislistan.
Klass A
1. Markus Hansson 19:e fairway
1B:e i hål

3. David Wahlgren

1B:e i hål

4.Johan Engert

1B:e i hål

Klass B
1. Björn Lilja

1B:e

Slag

&*

Johan Lindberg

19:e fairway

Klass C

70 70

Klass B
1. Solveig Mårtensson

2.

Flassler

3.

A

1. Caroline Boltenstern
2. Per Kittel
3.

3. Thord

tidigareläggningen
av kanonstarten till
Lena Jonsson, Sune Svensson och Anneli Schiller
11.00, som innebar
mindre.jäkt och
stress för att hinna klä upp sig
&w#d
och komma i tid till prisAntal startande: 109
utdelningen och festkvällen.
Noteras kan att Göran Flansson
Prislista
Erh. slag Poäne
tog sin tredje seger i veckan ge1. Rickard Lindelöf
nom att vinna B-klassen på 69
Beatrice Persson 35 43
slag netto.
2. Lars-Rune Svensson
En av vära få non-resident
Sonja Persson 24 4I
medlemmar, Ruzzo Reuss,
3. Henrik Rasmussen
gjorde ett lyckat gästspel och
Kerstin Nicander 28 40
vann A-klassen efter säkert
4. Sven-Erik Liden
spel.
A-C

ffi#S

19:e fair-wav

Eriksson

5. Sune Svensson
Gunn-Lis Rosberg
6. Per-Olof Cheander
Cunn Bengtsson

ffw
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22

38

19

37

26

37
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Antal startand e: 794

,/

2.I\ttty Cullstrand 19:e fair^wav
./

En tåvling som r,unnit i popularitet sedan de tre spelsätten;

Klass

A

1. Ruzzo Reuss
2. Johan Karlsson
3. Oskar Malmsjö
4. Lars Christiansson
Klass B

H.p

Slas ueLto

669
11 69
72 69
470

1. Göran Hansson 17 69
2. Christer Carlsson 13 70
3. Karl-Axel Sundberg 15 70
4. Thord Hassler 73 77

Klass C

1. Karin Waesman
2. NiklasJohansson

Alm
&es # # #S
3. Jens

32
28
39

73
75
75

sm&$e

Antal startand e: 204

I sin nya form har veckans avslutande Scramble blivit en tävling där alla i laget kommer
med i spelet på ett helt annat
sätt än tidigare. Givetvis har
man fortfarande glädje av en
långtslående låghandicapare i
laget, men eftersom denne inte
längre kan styra spelet efter
eget bevåg, ges också möjligheter för övriga att glänsa. Kampen om första platsen var hård
och med en bättre inrunda seg-

rade Lug Mats Malmsjö med 68
slag före Lug Lennart Andersson.

Prislista
1. Lag Mats

srag

Malmsjö

2. Lag Lennart Andersson
3. LagJohan Fredrixon
4. Lag Helena Nilsson
5. Lag Svante karlsson
6. Lag Lars Olle Nilsson

68
68
69
70
70
70

Åttonde Golfveckan skall vi
minnas som den soliga och
varma Golfveckan med fina tåvlingsresultat och med ett härligt klubbliv till långt ut på kvälIarna. Den får gärna stå modell
för kommande Golfveckor.
Inguar.lönsson

med blommor från -

Motorvägsansl utn

i

n

gen

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBACK
Tef 042-2229 41

Nu full sortering fritidsmöbler; trä

- plasf -

ffi&trffitrffi

#

ffiss&ffiw
Elit-klassen

ffi#wwwr

A-klassen
1. Mats Kinberg
2. Svante Karlsson

3. Christian Nordstedt

38p
36p
35p

B-klassen

1. Göran Hansson
2. Marcus Carlsson
3. Per Kittel
C-klassen
I. Balzar Schlasberg
2. Sebastian Schlasberg

3. AstridJönsson

38p
38p
35p

47p
35p
35p

ffiw#ff #swffi ##m#dm
A-klassen

1. Gunilla Kittel
2. Lars Christiansson
3. Lars Nilsson
B-klassen
1. Anita Gimre
2. Tove Wahlström

3. Karin Friberg

67 slag
71 slag
71 slag
70 slag
71 slag
73 slag

ffiffisw &#w&
A-klassen

1. Christian Nordstedt 67 slag
2. Håkan Flallström
68 slag
Agneta
3.
Lindqvist
68 slag
B-klassen

1. Marina Ornell
2. Göran Flansson
3.'Sven Erik Liden

69 slag
72 slag
72 slag

C-klassen

1. Birgit Hanerus
2. Benno Udd
3. Thea Wiklund

76 slag
77 slag
78 slag

.lR.klassen
1. Johan Karlsson
66 slag
2. Sebastian Schlasberg 66 slag
3. Viktor Karlsson 68 slag

-ffi#smm#$m
GR-klassen
1. Sten Moberg
Ingrid Moberg
2. Max Granander
Helena Fogelström
3. Per Ornell
Lars Tjörnby

b/.5

1. Johan Möller VptGK213 slag
2. Daniel Olsson
213 slag
3. Magnus Carlsson LaGK 277

slag

A-klassen

1. Martin Fredrixon
2. Johan Ekstrand
3. Curt Andersson

134 slag
139 slag
139 slag

B-klassen
1. Victor Widerberg
2. Lars Nilsson
3. Viktor Karlsson

129 slag
133 slag
137 slag

C-klassen

73p

1. BrorJönsson
2. Ingrid Moberg
3. Lisbeth Sjölander

7rp
69p

ffis#$m
Ambassadörklassen herrar
1. Jan Erik Arwe{äll
4op
Holger
Lund
2.
39p
3. Sven Erik Liden
39p

69.1

Herrar 45
1. Thomas Holm
- Olof Södergren
2.
3. Björn Åb.rg

Herrar

55

1. Lars Ekolin
2. Böge Åkessort
3. Karl Larsson

Herrar

156 slag
159 slag
161 slag
165 slag
175 slag
176 slag

65

1. Lars Carlsson
2. Lennart Andersson
3. Göran Mårtensson

#wm
Henrik

1.

I
o
J.

79 slag
81 slag
83 slag

#mm

Rasmussen
Svante Karlsson
45p
C-J Kruuse af Verchou
Irene Kruuse afVerchou44 p
Mårten Jönsson
OscarJönsson 44 p

Ambasadörklassen damer
1. Maret Remmelgas
38p
Solveig
Mårtensson
2.
37p
3. Anne Lindell
37p

DiBlomat klassen herrar
1. Thomas Holm
2. Henrik Rasmussen
3. Göran Karlsson

39p
39p
39p

Diplomatklassen damer
-1. Ann Stensman
2. Viveca Hoff
3. Agneta Lindqvist

38p
37p
36p

-ffi#w&&m*#s

218 slag
219 slag
235 slag

1. Joachim Bäckström 140 slag
2. David Wahlgren
152 slag
3. Svante Karlsson
155 slag

-

Overst'
Lars Ekolin

Lars Karlsson

Herrar seniorer
1. Joachim Bäckström 280 slag
2. Christian Nordstedt 284 slag
3. John Grant
292 slag
Damer seniorer
1. Louise Friberg
2. Viveca Hoff
3. Michaela Friberg

Klubbmästare-97

Mitten:

#wwtr

Herrar iuniorer
68.9

Damer Iuniorer
1. Louise Friberg
145 slag
2. MichaelaFriberg
153 slag
3. Fredrika Schlasberg 164 slag

Nederst:
Thomas Ohlin

