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En smått fantastisk golfsäsong
har åter tagit slut och kvar på
banan finns nu bara de mest
trogna vintergolfarna. Det betyder att vår bana äntligen får
vila efter det enorma tryck som
rått under sommaren. Men,
som ni ser lite längre fram i tidningen, så är detju inte konstigt att vi får många besökare
till vår bana. I Golf Digest anser man att vårt hål nr B är Sveriges bästa golfhåI. I Svensk
Golf har läsarna röstat fram att
hål B och hål 16 skall finnas
med bland de bästa hålen.
Visst, kära Ryamedlemmar, blir
man ganska stolt. Vi har en bra
och vacker bana, som vi skall
vara rädda om.
Som ett led i detta har bankommittdn beslutat att vi från
och med i år skall följa bl a
Mölles exempel och slå från
matta under vintersäsongen. Vi
kommer att placera ut mattor
vid ettans tee, som ni tar med
er och spelar från under hela
rundan. När ni kommer till
1B:e green finns där kärl att
lägga mattorna i. På detta sätt

tror vi att vi
kommer att
spara banan
högst betydligt. Det är
ju också så,
att vinter-
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golfen bara ökar, med ett
ökat slitage som resultat.

Vid Höstmötet den 27 november kommer mycket av tiden
att handla om vår långtidsplan.
Kom på Höstmötet och tyck till
om hur klubben skall utvecklas
i framtiden.
Så en hälsning från kansliet. Vi
kommer att under november
månad byta värt adminis tratla
system till en version som heter
CK 96. Det betyder att allt arbete vi gör pävära datorer
kommer att ligga nere under
de två sista veckorna i november. Hoppas att ni har förståelse för detta.
För övrigt hoppasjag attr.fär
en fin avslutning på året och
att ni återkommer till en ny
golfsäsong 1998. GodJul och
Gott Nytt Ar och glöm inte. . .
Svinga Lugnt!
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Prisvärt Julbord tillagat på plats!
Pris 7952- inkl. kaffe
(Barnrabatter)
son ....... 30/1I....... 13.30

Ltir.......... 6l12 ....... I9.00
Son ......... 7 1I2....... 13.30
Ltir........ L31L2....... 14.00

165:I4/t2....... 14.00/r6.00

Klubbmedlemspris
Son .......

Tis ........ L6112....... 14.00 SPF Rydeback
Tors ...... 18112....... 12.00

Lör.... ..13/72 ...... 14.00

Telefon 227745
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När detta skrivs har den sista
tävlingen i Ryas tävlingsprogram
genomförts och därmed är
också den "officiella" golfsäsongen avslutad,
3 - 5 månader framöver lägger

nu våra trogna vintergolfare
beslag på banan och vi kommer attfä se dem gående med
små "slagmattor" - detta för att
spara fairway och undvika skador på vår fina golfbana.
fa gre msPf
Vi har en fantastisk säsong
bakom oss och jag tänker då
inte i första hand på de fina
tävlingsresultat som uppnåtts
under året och som omnämnts
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i tidigare nummer av Drivern
utan än mer på den utomordentligt fina bana, som vi kunnat presentera under hela säsongen. Sällan har väl så
många lovord sagts om Rya
Colfbana som denna säsong
och lovorden kommer från såväl medlemmar som greenfeegäster och andra besökare.
Ja, inte så få hävdar t o m att
Rya denna säsong, om man ser
över hela säsongen, haft Sveriges bästa golfbana. Det år bara
att "suga åt sig", vi ärju alla
medansvariga till och delaktiga
i resultatet. Som "grädde på
moset" kan vi dessutom i
GolfDigest nr 6 läsa, att de valt
Rya hål nr B som Sveriges bästa
golfhåI. Inte nog ned detta, vi
har dessutom blivit föraviserade om, att i nästa nummer av Svensk Golf så kommer
som resultat av deras omröstning såväl Rya hål B som hål 16
att finnas med bland Sveriges
bästa golfhåI. Som sagt det är
bara att glädjas och suga åt sig
berömmet.
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Styrelsen, som under sina första 6 månader fättverka med
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ovanstående medvind i ryggen,
är nu inne i slutskedet på sitt
arbete med förslag till budger
för 1998 och verk-samhetsplan
5 är framöver samt vitka ekonomiska konsekvenser denna får
för såväl klubben som den enskilde medlemmen. Är du intresserad av detta och vill vara
med och påverka, så är du
aarmt arilkommen till aårt höstmöte den 27 noaember på Hotell
Horisont (se kallelse på annan
plats i detta nummer av
Drivern).
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där vi förhoppningsvis fastlagt
ramarna och färdriktningen
för de närmaste årens verksamhet, går flertalet av oss golfmedlemmar i ide för att invånta en ny fin golfsäsong med
samma höga kvalitetsnivå på
banan, med en ny drivingrange
som till fullo kan utnyt{as,
med nya frna tävlingsresultat,
med ett trevligt och bra
tävlingsprogram, som liksom i
år inramas av fint väder, med
golfrundor som normalt inte
överstiger 4 timmar och inte
minst en golfsäsong med en
stimulerande social samvaro
bland klubbens medlemmar.
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på styrelsens och mina
Jag
vägnar tacka alla medlemmar
för ett trevligt och stimulerande år samt önska en trevlig
avslutning på 1997 liksom en
tillönskan om en god start på
1998. Jag vill också uttryckä
vårt varma tack till samtliga
sponsorer, till vära
arrendatorer och till all anställd personal. Sist men inte
minst vill jag också framföra
vår tacksamhet till alla de medlemmar, som engagerat sig i
klubbens utveckling och verkffiWm
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samhet genom kommittdarbete
eller på annat sätt - ingen
nämd, ingen glömd.

Vi ses på Rya!
I{ils Banning
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Vid det kommande årsmötet
skall sfurelsen presentera en
långtidsplan för klubbens utveckling, En viktig del i planen
är hur banan skall skötas och
uMecklas,

För att få medlemmarnas synpunkter på hur vår bana skall
kunna göras ännu bättre hade
Bankommitt6n inbjudit till
Offe ntligt Bankommitt6mö te
med särskild inriktning på
framtidsfrågorna.
Banchefen Ole Andersson inledde med att uttrycka sin tillfredsställelse över den nya organisationen inom Bankommitten där två utskott
bildats för "daglig drift" respektive "långsiktig utveckling".
Detta garanterar att både dagsaktuella problem och långsiktiga förbättringar tas om hand
på ett engagerat och professionellt sätt, menade Ole Andersson, som särskilt framhöll det
snabba agerandet från banpersonalens sida, då något akut
problem dykt upp. Han framhöll också vikten av att medlemmarna bidrar till att banan
skall hålla hög klass och
nämnde som exempel, att
avspärrningarna är till för att
skydda känsliga ställen på banan och därför skall respekteras, även av spelare som bär
sina klubbor.
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way-klipparen med 10 år på
nacken står i tur att ersättas.

Inför årets säsong beslöt styrelsen att klipparen skulle renoveras och behållas ytterligare något år, för att därigenom temporärt hålla nere investeringskostnaderna. Eftersom Rya endast har en farrway-klippare
tog styrelsen en risk som dessbättre aldrig utlöstes, mycket
tack vare den varma sommaren, som skapade ett mindre
behov av klippning än som
normalt är fallet. En ny fairway-klippare kostar 570 000

kronor inklusive moms och är
en stor investering som klubben sannolikt måste göra 1998.
Från medlemmarna inkom synpunkter pä att Rya istället för
nyinvesteringar borde undersöka möjligheterna att renovera maskinerna. Enligt vår
greenkeeper Roland Andersson görs detta i så stor utsträckning som anses ekonomiskt försvarbart. Att renovera en 10 år
gammal fairway-klipp are för
några hundratusen kronor får
väl däremot anses diskutabelt,
särskilt som man skall hålla i
minnet att en ny maskin också
tillför ökad kapacitet och
större säkerhet genom \yv,
avancerade kontrollsystem.
- Givetvis skall vi även i fortsättningen göra allt för att hålla
kostnaderna nere, avslutade
Roland.
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Dagens maskinpark representerar ett återskaffningsvärd e pä 4
Mkr. Restvärdet för en begagnad maskin är däremot lågt,
vilket med stigande maskinpriser innebär ökade avskrivningar. Ryas maskinpark består
idag både av rrya och gamla
maskiner, där framförallt fair-

Äu"n frågan om leasing togs
upp med referens till klubbar
som tecknat långtidsavtal med
leverantörerna. Leasing är ju
ett sätt att finansiera investeringar utan större initiala
kapitalutlägg. Det är däremot
en förhållandevis dyr finansieringsform, eftersom leasingbolaget utöver räntor och av-

skrivningar också gör ett vinstpålägg. Styrelsen kommer givetvis att övervaga leasing som
ett alternativ bland flera när
det gäller den framtida kapitalförsörjningen inom klubben.
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Ole Andersson presenterade
det ideförslag som Bankommitten tagit fram och som
ligger som underlag för styrelsens beslut om banans långsiktiga utveckling. - Vi har valt att
dela in kostnaderna för banan
i två kategorier: Underhå,II,
som definieras som kostnader
för att bibehålla banans skick
och Investeringar, som skall
förbättra kvaliten på banan.
Sedan en längre tid finns önskemål om att byggu om ett antal bunkrar, vilket också har
hög prioritet i vårt förslag. I så
stor utsträckning som mojligt
kommer kostnaderna att tas
som löpande underhåll. Bland
de större förändringarna som
planeras in på sikt är ombyggnad av greenområdet på hål 1,
ändrad bansträckning på hål 5
och 6, där hål 5 görs om till par
5 samt en eventuell omläggning av hål 7 trll ett par 5. Säkerheten på detta hål är idag
inte tillfredsställande. Om och
när hål 7 åndras kommer troligen hål 15 att göras om till par
4. Grästee på hål 10 är ett önskemål som funnits länge. Det
gäller dock att välja ett alternativ som inte riskerar hålets status som ett av Sveriges vackraste golfhåI.
Synpunkter framfördes på att
hål 9 blivit sämre golfhål sedan
tee flyttats framför bäcken.
Dessutom ansågs inte hålet blivit nämnvärt säkrare genom
ändringen. Enligt Ole Andersson togs beslutet under stor

r'ånda där trots allt säkerheten
r'ägdes in som en tung faktor. Vi har inte bara en säkerhetsrisk med 9:ans utslag utan även
de risker som spelare på hål 10
utsatts för genom slicade utslag. Den gamla utslagsplatsen
finns fortfarande kvar, så vi har
fortfarande mojlighet att fortsätta utvärderingen av beslutet.
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Klubbens ordförande Nils
Banning betonade i en artikel i
Drivern de risker klubben
löpte, om vi inte respekterar
säkerheten längs våra utsatta
hål nr 3, 4 odn B. Ole Andersson underströk nödvändigheten av att förbättra säkerheten,
inte minst på hål 3, där vissa
incidenter rapporterats under
sommaren. Bankommitt6n undersöker nu olika alternativ till
attytterligare öka säkerheten. I
första hand gäller det att
skydda passerande på stigen,
men givetvis skall åtgärderna
också så långt möjligt skydda
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I år blir det obligatoriskt att använda mattor för att minska slitaget på banan. Detta kommer
att gälla då lägesförbättring är

införd.
Mattan är av typ Astroturf och
kommer att finnas for lån vid
tee 1 och lämnas tillbaka efter
avslutad rond.
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I år har bankommittdn tagit ett
beslut på principer för vintergreener. Det går ut på att dessa i
huvudsak skall placeras i ruffen.
På vissa ställen är det svårt att
finna vettiga placeringar i ruff
och då finns det möjlighet att
använda fairway. Det utförs bara
neclklippning där greenerna är
placerade i ruffen, på fairway
sätts bara ett håI.
Dessa åtgärder skall förhoppningsvis förhindra att skador
lika förra årets uppkommer.

personer på stranden. Helt
riskfria kan hålen aldrig göras,
men ju bättre säkerhetsåtgärder desto bättre skyddad är
klubben. Alternativet att bygga
om strandhålen ärju inte särskilt tilltalande.
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Vid mötet delades soft-spikes ut
till deltagarna. Den allmänna
uppfattningen idag inom SGF
är att soft-spikes skydd ar banan, förklarade Per Frohlund,
som också nämnde, att den
danska mönsteranläggningen
Simon-s GK numera inte tillåter annat än soft-spikes. Idag
ligger ärendet hos Bankommittdn, som skall göra en
utvärderin g åt styrelsen.
Bland övriga förslag kan nämnas att vi borde skaffa oss
greenfee-lappar av bättre kvalitet. Idag ser vi dessvärre borttappade lappar i snart sagt
varje buskage. Det framfördes
också önskemål om att dammarna på hål 11 och 12 borde
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Ordinarie greener är stängda vid
frost och då skall allt spel ske mot
vintergreenerna som har orange
flagga. Det är viktigt att flaggan
står i hålet även då det spelas på
ordinarie greener. Fljälp till med
att sätta upp de orange flaggorna
för att underlåtta spelet, då det är
fruset.
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Djupluftningen av greenerna är
just avslutad och nu väntar tees på
sin kur. Vi håller på med att färdigstålla runt vår upplagsplats
och drivingrangen. Under hösten
kommer vi att renoverä bunkern
framför green 9 och om tiden
räcker till, åven tee 16.
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hållerjust nu på att
samla in kommitteernas långtidsplaner, vilka skall tas in i

- Styrelsen

det ekonomiska simuleringsprogram som Max Granander
utarbetat åt klubben, avslutade
Nils Banning.
- Programmet gör det möjligt
för oss att simulera utfallet av
olika alternativ såväl när det
gäller påverkan på intäkter
som kostnader. Därmed har vi
också möjlighet att göra vårt
vägval på säkrare ekonomiska
grunder, där vi snabbt kan konstatera vilket kapitalbehov som
blir nödvändigt i framtiden.
Inguar.lönsson
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Tees med mattor kommer att placeras ut men det kommer åven att
finnas utslagsplatser på gräs, antingen på tees eller i ruffen.
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hållas bättre i ordning. Dessvärre är genomströmningen
dålig, vilket skapar problem
som ytterligare förstärks av att
dammarna är allt för grunda
för att förhindra solluset att
påverka växtligheten.
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Kommande säsong kommer allt
attvara spelbart på området.
Det innebär att grästee kommer
att användas och då är det viktigt att hålla sig inom markerat
område, samt att laga i efter avslutad träning. Greenen bakom
mattorna är en "putting-green".
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Där finns två greener, två
bunkrar och tre grästees. Det är
endast tillåtet att spela mot
greenerna och väldigt viktigt att
inte slå sina bollar tillbaka mor
utslagsplatserna. Vi har haft ett
bra samarbete med koloniföreningen och detta får inte
äventyras av att bollar spelas
mot deras område.
Roland Andersson
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lnbäddad bland vinfälten pä
Vogesernas sluttning ligger den
- Ammerschwihr Trois Epis Golf
Course, Med en höjdskillnad
på 70 meter borde nytaget
EKG gälla istället för Grönt
kort,

I den gedigna broschyren Golf
in France beskriver man
Ammerschwihr Trois Epis som
den annorlunda golfbanan. Idealisk för
den taktiske och
sportige golfaren.
Med andra ord som
ritad för undertecknad. Det där med
höjdskillnader pä 70
meter nämndes mera
i förbifarten. Redan
på infarten mot
klubbhuset fick Lena
och jag en föraning
om vad som möjligen
kunde vänta oss.
Lutningen på 17:e
fairway fick Mölle att i
det närmaste framstå
som en plan bana.

som
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konstaterat att köpa golfutrustning och kläder är avsevärt dyrare än hemma, begav vi
oss i väg till första hålet. Eller
åtminstone trodde vi det. Vi
följde gul pil längs vägen som
intendenten pekade ut, men
då vi efter ca 10 minuters promenad istället kom till stora
landsvägen förstod vi att något
inte stämde. En förbipasse-
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HäL2 påminde lite om Ryas hål
16, dock med något mindre!
hojdskillnad. På det hålet slog
jag mitt bästa slag för dagen en
järnsexa till 20 cm från hålkoppen.Jug vill framhålla detta
eftersom fortsättningen mest
kommer att handla om hur
ovana bergsgolfare upplever en
bana som Ammerschwihr Trois
Epis. F{äI 4 (par 4) var
banans svåraste håI, vilketju var lätt att begripa eftersom det i det
närmaste saknade fairwvft eller vad skall man
kalla en 30 meter bred
gräsremsa med hög\.uxen skog till vänster
och out-of-bounds till
höger. För att riktigt
djäklas hade golfbanearkitekten också lagt ett
vattenhinder på det
enda stället där ett anständigt träslag kunde
landa. Just ett sådant
hål där tanken osökt
går till Hasse Ohlsson.
Min jårn\ra hamnade i
mask till vänster och
Lena hamnade
såsmåningom i vattnet.

Framme vid klubbhuset möttes vi av en
skylt som upplyste om
att hundar inte var
tillåtna på parkeringsplatsen. Med tanke på
Efter attha passerat ett
fransmännens "faiantal mer eller mindre
blesse" för husdjur såg
besvärliga hål med
man riktigt framför
mycket vatten var vi
sig hur husse körde
framme vid hål I (346
jycken till klubbhuset Andraslaget på 12:e hålet planeras, En lokal caddie med
m från vit tee), som avinnan bilen parkera- bergsvana hade varit en tillgång,
slutades nedanför
des. På parkeringsklubbhusets välbesökta
platsen trängdes tyska,
balkong. Eftersom banan enfranska och schweiziska llxbilar
dast mätte 5.328 meter togjag
och framme vid klubbhuset
redan i klubbhuset ett djärvt
rande joggare upplyste oss om
stod golfbilarna i en lång rad.
beslut att spela backtee. Efter
att vi var inne på gul motionsDet vi trodde var en lyx - att
dagens bästa drive över en raslinga och att första tee 1åg
åka golfbil - betraktar vi nuvin slogjag en järnätta i högra
nedanför branten, ca 100 memera som en förutsättning för
greenbunkern. Bunkerspel har
ter från klubbhuset. Med anatt överleva på lite sikt.
aldrig varit min starka sida och
dan i halsen lyckades vi slå ut
det var på lite mjuka knän, som
motoriserade
innan
ett
gäng
Efter attha betalt greenfee,
jag
tog stancen i bunkern, överschweizare tog över hålet.
200 franc (ca 260 kronor), och

vakad av en busslast tyskar på
balkongen. Skall man lyckas
skall det tydligen vara under
publiktryck. E tt elegant slag
som stannade 10 cm kort om
hålkoppen fick tyskarna att
applådera och minnas Bernhard Langers storhetstid. När
så Lena hålade en B meters
putt flyttade sig hela grkgruppen till andra sidan av balkongen för att se våra utslag på
1O:an. Dessvärre kom vi snabbt
ned påjorden. Min drive, bra
tråffad, hamnade i diket på
högersidan. Förmodligen såg
aldrig tyskarna det. Lenas drive
lyft. aldrig över markytan.
###
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Hittills hade vi nog tyckt att
höjdskillnadern a varit besvärliga, men inte så skräckinjagande att de inte kunde
bemästras. På hål 11 började vi
förstå vad programmets
"mountain golf' kunde innebåra. I banbeskrivningen upplyste man om något som ingen
kunde undgå att se med blotta
ögat, "Greenen upplyft, välj en
längre klubba". Vi klarade
denna svårighet med hedern
någotsånär i behåll. På hål 12
började mardrömmen. I
banguiden stod det "Se noga
upp med spelare framför i
svackan. Använd inte drivern".
Detta läste jag först efteråt.
Backtee låg bakom två kullar,
såjag uppfattade inte hur smal
fairwayn var. Drive rakt ut i skogen.Jag hade tur och fann bollen. Detjag sedan såg trodde
jag knappast var möjligt. Med
en stigning som förmodligen
kunde jämföras med den som
störtloppsbanan i
Hahnenkammen uppvisar, fortsatte hålet ytterligare 150 meter upp till en green, som i det
närmaste verkade ointaglig. I
motsats till hur man klipper
upp kring green på normala
golfbanor, hade greenkeepern
låtit gräset växa till en rejäl ruff

på hela sluttningen, ända fram
till ca 1 meter från toppen.
Detta för att slag som inte når
ända upp inte skall rulla något

hundratal meter tillbaka ner i
dalen.

När 100 meter återstod började
Lenas svårigheter. Efter ett par
slag på något tiotal meter och
en i det närmaste luftmiss gav
hon upp med orden "Jug orkar
inte mer, du får dra upp vagnen och ta bollen. "Med två
vagnar i branten kunde jag inte
undgå attfräga om hon själv
orkade bära scorekortet. Med
uppbjudande av mina sista
krafter lyckades jag ta mig upp
på krönet med en puls som säkerligen låg över 100 slag i minuten. Skjortan var i det närmaste dyngsur och jag lovade
på heder och samvete att aldrig
mer klaga över femmans
backe.

Bakom oss hade ett par yngre
danskar i golfbil passerat de
motoriserade schweiz arna.
Trots golfbilens fantastiska
framkomlighet fick dom aldrig
kontakt med oss. Det sista vi
såg av dem på 12:an var hur
bilen susade utför en brant till
vänster. Efter hål 13, som vi
närmast betraktade som ett
återhämtningshåI, par 3 och
140 meter, var vi så framme vid
häl 14, som bar nedåt.
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Upp. på backtee kändes det
som att stå på taket till ett ffruvåningshus. Som väl var såg
man inte så mycket av fairway.
Jag hade för länge sedan stoppat drivern i bagen för gott och
valde nu att spela ut med en
järntrea. Hålet yar 448 meter
par 5. Efter en perfekt träff,
och ett "häng", som jag väl aldrig mer får uppleva, hamnade
bollen såsmåningom 260 m ut
på fairway.Yil framme fick vi
vänta på bollen framför, i vil-

ken två fransmän iklädda
Lacoste tröjor och vindvästar
spelade. Detjag mest beundrade hos dessavar inte deras
golfspel, utan att deras skjortor
var snustorra, trots de $rsiska
påfrestningarna. I det ögonblicket bestämde jag mig för att
återuppta j oggningen, när j ag
väl kommit hem.
Jag var överfygad om att nä

green med en järnsexa. Att stå
och titta ned mot green gav oss
nästan svindelkänslor. Till vår
stora lättnad såg vi hur danskarna höll pä att sega upp
bilen mot gul tee, trots skylten
"stanna golfbilen på vägen".
Dom levde ju, vilket var hur,'udsaken.

Efter attha pushat slaget till
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m höger om green, upptäckte
jag efter 190 m promenad att
det stod två undangömda outpinnar, som jag inte observerat. Så var det roliga slut. Men
vilken upplevelse att spela
detta håI. Tack och lov gick det
ju också nedför.
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Fransmännen hade nu pass erat
en treboll schwerzare, där den
ene spelaren hade en swing
som påminde om diskuskastning. Efter att på något underligt sätt lyckats träffa bollen
snurrade han ett halvt varv och
stod nästan med ryggen mot
slagriktningen. Klubban var
aldrig över axelhöjd. Det var
den bollen som höll fältet.
Framme vid hål 18 hade ronden tagit ca 4,5 timmar. Takten
var nu sådan att till och med
danskarna hann ikapp oss.

Hål

var en ny rysare, tack
och lov kortare än hål 12. Nu
bar det upp mot klubbhuset på
bergets topp. I banguiden stod
det "slå en drive i mitten av
farrway (vem kan det i utmattat
tillstånd) och välj en sexa eller
tJtu". Själv slog jag en järnfyra
1B

och hamnade till höger. Därefter en järnfemma till ca 30 m
från green i oklippt gräs på
den branta sluttningen. Lena
hade återigen bekymmer med
stigningen och överlämnade
vagndragningen åt mig. Vi
hade nu fått in rutin en att attackera greenerna genom att
slå höga slag rakt upp i luften
och slutade med fem respektive sex slag i hål. Vi hade kommit i mål och, som vi bedömde
det, med hälsan något så när i
behåll. Att det var en bana som
passade taktiken och den
sportige golfaren var det inget
fel på. Resultatet då? Ja, ronden slutade som poängbogey
där undertecknad noterade 28
och Lena 24 poäng.
En sak är säker. Hade jag haft
Ammerschwihr Trois Epis som
hemmabana, hade jag förmodligen vägt 15 kg mindre och
varit en kandidat för Tour de
France på cykel, som alla följde
med stort intresse på
golfklubbens TV. Inte en
minuts sändningstid offrades
på British Open, bortsett från
nyhetsuppläsningen i de tyska
kanalerna. I Frankrike har
golfen lång väg att gå innan
den blir folksport som i Skandinavien. Fast mod har man när
det gäller layout på golfbanor.
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ROUTE
DES VINS
D'ALSACE

Följ det här vågmärket och ni far en underbar tur genom ett
av Frankrikes mest berömda vindistrikt, Alsace. Route des
Vins d-Alsace, eller vinrutten, slingrar sig ca 12 mil upp- och
nedför Vogeserna. Den passerar genom pittoreska byar
med vinprovning och försä!ning till "källarpriser". Det
finns också en mängd intressanta, historiska platser att beskåda, och befinner man sig i
Colmar vid rätt tidpunkt, kan
man få se en skymt av skaran
cyklister som tävlar om den
åtråvärda Tour de France titeln.
Efter den något traumatiska
golfronden passade Lena på
att kontrollera att
Ger,mrz trami ne rd ruvo
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Varje gång vi gör ett utskick till
våra medlemmar så kommer ett
antal försändelser i retur beroende på felaktiga adresser. Det
kostar mer för klubben och för
med sig onödigt arbete. När Du
flyttar, anmäl adressändring till

a

Semestrar ni på Vin de Route i
Alsace, ta en titt på
Ammerschwihr Trois Epis. Om
ni skall spela, lämnar vi åt er

själva att avgöra efter den här
beskrivningen.

kansliet, så går Du inte miste om
viktig information.

Med detta kort är det tänkt att
Du skall kunna anmäla dig till
tåvlingar, ändra handicap och
identifiera Dig, när Du kommer
som greenfeegäst till en annan
klubb.

s#ffi

Om hcp-kort och Gröna kort
Det är nu dags att lämna in Ditt
handicapkort eller Gröna kort
for den årliga revisionen. Inga
nya kort lämnas ut förän Ditt
gamla blivit revederat.

rn

våxte som de skulle.
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De nya handicapkorten för 1998
kommer vi att sända ut så fort Du
betalt medlemsavgiften och lämnat in ditt gamla kort för revidering. Ni som betalar medlemsavgiften före den l.januari kan få
vänta någon vecka. Svenska Golfförbundet brukar distribuera de
nya korten i slutet på december.

InguarJönsson
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Under perioden 1 november - I
mars är kansliet öppet tisdag,
onsdag och torsdag mellan
10.00 - 12.00. Under perioden
20 december - 4 januari är
kansliet stängt.
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Fred,rik,

De nya medlemskorten (plasr
korten) kommer att skickas ut
tillsammans med handicapkorten.

alla medlemmar en God Jul och
Ett Riktigt Gott t {yn År.

Ingalitt

och Åke önsknr

Nu duggar utnämningarna tätt,
Redaktionen på Golf Digest har
utsett Ryas hål nr 8 till Sveriges
bästa golfhå\,
Redaktionen på Golf Digest
med Göran Zachrisson i spetsen har valt ut sin l8-hålsbana
genom att plocka ut de bästa
golfhålen som Sveriges alla
golfbanor har att erbjuda. Till
vår stora glädje har Ryas hål nr
B fått den högsta nomineringen som drömbanans hål nr
1. E,nligtZachrrsson har redaktionen diskuterat fram de utvalda hålen med utgångspunkt
ifrån taktik, estetik och en portion humor. E,n eftermiddag
gick åt för att utesluta eller inkludera Vikens åttonde håI.

hål B presenteras så här
"Det är bäst om du siktar på ett
moln som ligger still för stunden, när du spelar dig ner mot
raden av bunkrar från utslaget.
Du slår en draw med spoon eller ett långtjärn eller en driver
i motvind.
Andraslaget blir sedan en
formsak över den korsande
bäcken till green, som aldrig
tycks ligga på samma ställe.
Men det är utslaget som bestämmer hålet, och som lämnar tydliga minnesbilder över
sundet över mot Köpenhamn,
över fartyg som passerar med
samma stränga regelbundenhet som vore de Colin
Montgomerie marscherande
efter sin drive eller småRyas

bätarnas irrande, kanske en
bild av vära egna, inte alltid
planmässiga promenader mellan högruff och skogskanter.
Innan år 2000 har infallit kommer Ryas åttonde atth,a blivit
par 4".

Vi Rya medlemmar kan tacka
och glädja oss åt denna lyriska
beskrivning, som ju ytterligare
är en bekräftelse på den attraktionskraft, som vår fina bana
har hos Sveriges golfare och
opinionsbildare.
Ingua,rJönsson

Stor omröstning bland Svensk
Golfs läsare ger topplacering
för Rya, Betäget vid Oresund
erbjuder Rya några av landets
bästa golfhå\,

Att Rya är en naturskön och
omväxlande bana, hör vi ju
ofta från gästande spelare. Nu
har vi också fått det dokumenterat genom den stora
läsekre tsundersöknin g som

Svensk Golf genomfört för att
vaska fram Sveriges bästa golfhål. Bland de arton golflrål
som valdes ut placerade läsarna
Ryas hål nr B på 11:e plats och
hål nr 16 på 1.2:e plats. Tre

klubbar fick röstat in vardera
två hål på arton-bästa listan,
nämligen Barsebäck, Flalmstad
(Tylösand) och Ryu. Finare
sällskap kan vi knappast hamna
i! Den framröstade banan skall
nu utföras i en skalenlig modell och placeras i Svenska
Golfförbundets lokaler i Stockholm. Mera om omröstningen
presenteras i Svensk Golfs
decembernummer.
För oss medlemrrraq som ofta
vistas på Rya, blir dessvärre alla
skönhetsintryck såsmånin gom
en del av vardagen. Vi blir
hemmablinda och tar istället in
en mängd andra omedelbara
intryck som köbildnine vid

korthålen, besvär med starttiderna och badgäster som stör
koncentrationen vid utslag och
puttning. Istället borde vi lfta
oss en dimension och glädjas åt
att vi får spela golf på en bana
som mäter sig med de allra finaste i landet. Ett privilegium
som vi skall vara rädda om och
som vi skall tänka på inte minst
när det gäller nödvändigheten
av att säke rh e tsfö re skriftern a
följes till punkt och pricka på
våra strandhåI.
*
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Att Sveriges golfare speciellt
framhållit hålen B och 16 kom
ju inte som en överraskning. I
båda fallen har landborgens
möj ligheter skickligt utnyt{ ats
för att förstärka skönhetsintrycket från Öres.tnd. Hål 16
ritad,es redan 1948 av Ålandsadvokaten Rafael Sundblom,
som också skulle dokumentera
sig som en skicklig banarkitekt
under 1930 - 40 talen, med
flera berömda skapelser som
Tylösand, Kristianstad samt de
båda Stockholmsbanorna
Kevinge och Drottningholm.
I{ål B ritade Anders Amilon
1956 i samband med Ryas utbyggnad till 1B håI. När Rya genomförde " Säkerhe tspakete t"
skedde ytterligare en förändring av hål B. Banarkitekt den

gången varJan Sederholm,
som ritade in en tvärbunker i
utslagsriktningen, förvandlade
den tidigare bäcken till en
damm samt flyttade greenen
ett stycke österut.

"Utan tvekan är det närheten
till havet och den fina överblicken från landborgen, som
ger hålen dess unika karaktär",
sägerJan Sederholm och tillägger, "spelet påverkas också av
skiftande vindförhållan de n,
där klubbvalet blir helt avgörande. Om hål B kan man säga,
att det blir så svårt, som man
gör det. Ett misslyckat slag till
vänster eller till höger kan begdu flera förlorade slag,
medan rakt spel i banan gör
hålet tämligen enkelt. Hade jag
fått önska, hade jag föredragit
att vattnet varit placerat i
doglegen och därmed blivit i
spel för låghandicaparna. Nu
är hålet under besvärliga vindförhållanden onödigt svårt för
nybörjare och för spelare, som
inte har tillräcklig längd i slagen".

Alla vi medlernmar i Rya kan
glädjas åt framgången och
själr,fallet blir Svensk Golf nr 1.2
årets mest eftertraktade jultidning.
Inguar Jönsson

Kallelse till Årsmöte

Itledlemmarna i RVa &otfklubb kallas härmed titl Årsmöte
torsdagen den 27 november 1197 klockan 19,,00
på Hotell Horisont

Välkomnal

t. Fastställande
för mötet.
2

o
J.

av

7. Allmän artretsplan för

röstlätgd

kommande verksamhetsår,
långtidsplanen.

Fråga om mötet har behörigen utlysts.

B. Fastställande

av maximalantal för klubbens aktiva
spelare.

Val av ordforande och sekreterare för mötet.

9.

Fastställande av trudget
samt medlems- och andra
avgifter för kommande
verksamhetsår.

10.

Behandling av öwiga frägor som upptages av styrelsen eller som av medlem
skriftligen anmälts till styrelsen senast tre veckor
innan årsmötet.

justeringsmän
tillika rösträknare att.jämte
ordföranden justera protokollet.

4. Val av två

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Diskussion om klubbverksamheten
6.1 Den gångna säsonsen
6.2 Kommande säsor-rg

Till mötct hörande handlingar tinns för avhämtning

på

Rya dollklabbs kansli 14 dagar

(@

löre mötet.

Rya vann överlägset

grundserien i div 2. Segern var till
och med klar innan sista omgången spelades på Wittsjö GK.
Kvalet till högsta divisionen
spelades sedan på Flommen
den 25 september och de 3
seriesegrarna i respektive div 2serie + 4:an och 5:e lag
från div 1 deltog. Det var
en slags "Ryder Crp

stämning" innan vi startade.
Alla var sammanbitna med ett
bestämt mål att göra sitt yttersta. Rya vann klart med 14
slags marginal och spelar således bland de stora grabbarna
nästa år.

Under säsongen har Thomas
Holm och UlfJagaeus spelat
bäst och någon av dem har oftast r,'unnit bruttoprise t.
Man deltager med 6 spelare
vid varje omgång. De 4båsta

bruttoresultaten räknas. Alla
som representerat Rya under
säsongen har visat en inspirerande lagsammanhållning och
kampvilja men framför allt varit goda ambassadörer för vår
klubb. Klubben tackar även övriga, Bo Sperling, Björn Flinck,
Björn Aberg, Christer
Wåhlstedt, Karel Matejka, Lars
Fredrixon, Jan-E rik Arwe{ äll
och Olof Södergren för deras
insatser.
Olof Södergren
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Elof Wiklund världsmästare !

Han slog igenom som 76-åring,
inte som golfare men väl som

kulstotare,.
Vår medlem, 76-ärtge Elof Wiklund, blev i år världsmästare i
kulstötning, då mästerskapen
avgjordes i Durban, Sydafrika.
- Veteran \rN{ i fri idrott är i dag
ett jättearrangemang, som nu
senast samlade 5 700 deltagare
från 72Lånder. En fantastisk
upplevelse säger vår spänstige
76-åring.
Med resultatet 11,95 satte han i
finalen alla på plats och tog sin
första VM-titel.
- Det var särskilt glädjande, då
jag fick revansch på Hans Bitter, Tyskland, som vann EM i

{ol.

- Men den jag fruktade mest
var världsrekordhållaren (för
60-åringar), Juttilla från Finland, men åven han fick se sig

slagen.

Ursprungligen kommer Elof
från Umeå, där han också bör-

Foto: Eje Sjölander

jade sin idrottsbana i IFK
Umeås fårger.
- Aven på den tiden var det
kula som gällde, därjag som
bäst nådde 14.80. Detta höll jag
på med fram till 30 år.
Wiklund gjorde sedan ett uppehåll i sitt friidrottande 30 är
och det var först efter 60 som
han satte igång igen.
- Det var det allt större intresset
för veteranidrott som lockade
mig till rationell träning. I år
nådde Elof så sina främsta
framgångar, men inte bara VIvI
utan också Nordiskt Mästerr.Fup och SM-guld. Vid SM i
Ostersund presterade Elof årsbästa 72,58.

Efter hemkomsten från Durban-VM blev det rejäl uppvaktning på hemmaplan.
- Det var inte bara min klubb,
IFK Flelsingborg, som ställde
upp utan också Helsingborgs
stad, därjag av Stadsfullmäktige
fick mottaga en minnesgåva.

Elof Wiklund är en berest
herre, som i sitt arbete vid Boliden haft hela världen som sitt
arbetsfält.
- Det är framförallt på miljösidan inom Boliden Kemi jag
varit verksam, ettjobb jug inte
slutade med förrän efter fyllda
72 är.
Sina första internationella tävlingar kombinerade han ofta
med sitt arbete på olika kontinenter.
- Vid ett EM i England hade jag
kombinerat med ett "kundbesök" i Paris. Jag kunde inte
då fullfölja mästerskapet, dä
finalen sköts upp en dag. Då
måste jag vara i Paris...
Med golf började Elof så sent
som för två år sedan, ett beslut
h?r knappast ångrat.
- Aven om jag bara kommit ner
till hcp 36 tyckerjag det ärjättekul. Hoppas kunna förkowa
mig i min nya idrottsaktivitet,
slutar vår spänstige världsmästare.
Lennart Andersso'n
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En imponerande golftävling
spelad som open slagtävling

genomfördes från april månad
av "äldre gentlemän",
Seriesystemet indelas i åldrar
H45, H55, H65, H75 samt delas även in i divisioner I till och
med 4. Ca 50 spelare från Rya
har deltagit. Rya har representerats med 7 lag och framgångar:na har under året varit stora.

I gruppen H 65 segrade Rya i

I

(knatteveteraner enl.
Lennart Andersson i HD) med
följande spelare: Lennart
Andersson, Curt Andersson,
Christer Armtoft, Lars Carlsson, Göran Mårtensson, Arne
Olehov och Olle Svensson. I
samma åldersgrupp, dw 4 östra
avgick Ryas lag med seger. I laget ingick Arne Bowall, Leif
div.

ffi
Han6rus, SuneJonsson, Curt
Linander, Egon Lindvall, Sven
Löf, Björn Malmsjö och Hans
Ohlsson . H 45 div 2 norra segrade och gick efter kval upp i
div. 1. Laget bestod av Björn
Flinck, Thomas Holm, Ulf
Jagaeus, Karel Matejka, Bo
Sperling, Olof.Södergren och
Björn Aberg. Ovriga lag fick
nöja sig med mer blygsamma
placeringar.

Vid individuella Skånemästerskapen (DM) blev Egon
Lindvall bronsmedaljör i H 65-

ffi
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tävlingen Rya Tegelugn, instiftad av Folke Muller. 30 par deltog och segrare i klass A var
Elsie Engströrn/ Anders Eliasson. Klass B vanns av
Ann-Marie och Flalvor Möller
från Barsebäck.
På breddsidan har seniorgolfen på onsdagarr'a blivit
mycket populär, ca 30 spelare
varje gårg.
Säsongen avslutades med
klubbmatch H 65 mot Norge
(Onsoe GK). Ryu fick revansch
för nederlaget i Norge 1996.

klassen.

Vid Höstmötet överlämnar jag

Klubbmästare rH 45: Thomas
Holm, H 55: Lars Ekolin, H 65:
Lars Carlsson.
Oldboyssektionen arrangerade
under september den årligen
återkommande greensome-

ordförandeskapet till Börj e
Åk.son. Det har varit en spännande och stimulerande uppgift att vara ordförande i
oldboyskommitten.
Cöran Mårtensson

Vinnande H65 lag i div 1. Fr.v: Curt Andersson, Göran Mårtensson, Olle Svensson, Arne G, Olehov, Lennart Andersson och
Christer Armtoft.

ffiffi

ffiffi

w### #

För andra året i rad blev det
SM-medalj er {ör Rya Juniorerna i Lag SM. Aven om guldet
nu förbyttes i brons, så var
detta ändå en stor framgång
för vårt unga garde.
Det var framför allt under den
sista singelomgången som laget

tog sig samman. Från en till
synes hopplös åttonde och näst
sista plats efter bästboll och

foursomespelet gjorde man så
en strålande uppryckning.
Rya-paret Joachim Bäckström/
Olof Samuelsson öppnade bra
i bästboll omgången med 67
slag och blev
här Näa. Det
var framförallt under
foursomespelet

PO Cheander,
Olof Samuelsson,

Joachim
Bäckström,
Daniel Olsson,
Louise Friberg,
Helene Nilsson,
Oscar Wiberg,

bntrhtnfuhrth

som det stämde illa för Ryalagen.
Kvinte tten Joachim Bäckström,
Daniel Olsson, Louise Friberg,
Olof Samuelsson och Oscar
Widerberg, tog sig genom en
fint genomförd singelomgång
upp till bronsplatsen. Bäst av
allavar inte oväntat vår landslagsman, Joachim Bäckström,
med en rond på 69 slag. Mästare blev Åg"ttu med ett enda
slag före tidigare ledande
Katrineholm, 670 mot 671 slag.
Rya hade sedan med sina 688
slag en klar marginal till laget
på {ärde plats, Lysegården,
som var nio slag efter. Det andra Skåne-laget, Landskrona
kom i mål på sjätte plats av de
nio finallagen med 701 slag.
Ryaspelarnas singelresultat:
Joachim Bäckström, 69, Daniel
Olsson,75, Olof Samuelsson,
75, Louise Fribe rg, 79, oclt
Oscar Widerberg, 82 slag.
Lennart Andersson
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SPECIALSNICKERIET FOR DIG
Vi tillverl<ar allt i byggnadssnickerier och möbelsnickerier.
Fönsten dö rrar, specialIister, trösldar, glaspartien inredningar.
Vi renoverar fönster och alla slags möbler:
Sld en

srgn

al och tolo med Björn FlincKsd

löse

r vi Ero problem.

Norra Liunggatan 8.Tel 042-18 56 64. Fax 042-Zl 5ö 35.
Vid hönvisonde till denno onnons tillfoller 25 % ov vinsten Ryo GKs junior

o elitverksomhet.
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Onsdagen den 17 september
Efter 16 hade Lars Nilsson i
spelades en sedan länge efterpar med Christer Wåhlstedt.
längtad match. Efter 16 gänget, Lars påpekade omgående för
ett idogt gnetande höghandiChrister, att det kan lätt
komma några riktigt elaka krocapgäng utmanade oss Singelklubben på match. Vi tvekade
nor i tandgarnityret om han
länge. Det finns ju dock några
stack upp. Christer föredrog i
det läget, att dela matchen.
ganska trevliga killar i gänget
VårJohan Ewald lat{ade lite
och vi trodde, att förhållandet
med Björn von Post innan han
mellan gängen skulle bli minst
sagt frostigt, om vi gick ut och
satte in stöten. Undertecknad
tvålade till dom.
Dock, E,fter 16
stod på sig. "Vi vill
möta er i match",
sade dom.
"Okay då" sa vi.
12 spelare från vardera klubb skulle
mötas i ren match.
Rena spelhcp.
Inget trams med
slope och sådant.
Olle Johansson var
lagledare för Efter
16. Mats Malmsjö
Efter 16 och Singelklubben den 17/9 1997,
var lagledare för
Singelklubben.
fick nöje t att mötaJerry
Olle Johansson peppade sina
adepter och sade med stor
Nihlen. En jättetrevlig kille.
4/3 vann jag visst med. Mikael
han
övertygelse, att
ansåg sitt
lag vara favoriter. Vår lagledare
Ståhl - Thomas Lööf 7 / 5. Jag
tror Thomas hade hög feber.
Mats tittade på Olle och log
stillsamt. Mats känner kapacite- Vår Stefan Göransson - Birger
Boresso n 7 / 6. Birger har inte
ten i Singelklubben och han
utstrålade stort lugn.
varit sig lik sedan dess. Vår
Efter lottning startade spelet.
elegante Karel Matejka lekte
Yära lagledare spelade mot var- bort Christer Flansson med
andra i första bollen. Olle spe5 / 4. Bra solid golf. Det märks
lade fruktansvärt bra dom föratt Karel varit med i större sammanhang. Allas vår lille kompis
sta nio hålen. Detta föranledde
Kalle fick möta UffeJagaeus.
Christer Wåhlstedt, som med
Kalle överträffade sig gälv och
sin spelare gick i par med Olle
förlorade endast med 3/2.Gud
och Mats, att påpeka vilka fina
händer Olle hade. Vilken
vad tyst och skönt det blev på
känsla och vilket mjukt grepp
Rya efter det resultatet.
En knallhård match utkämpaOlle hade. Olle förlorade omdes mellan Roland Falkenbäck
gående 10:an och spelade utoch vår ersättare förJohn
slaget på 11:an safe med en
järnsjua, rakt ut i Rydebäck.
Grant, Mats Kinberg. Mats
Efter denna incident tog Mats
vann till sist med 2/0. Du spelade jättebra Roland. Tror du
över, vände matchen och vann.

&ffiww
vi kan få lite sponsring med
kläder och bollar i Singelklubben.
Rolf "Sickan" Christman fick
sig en omgång av vår Palle
Lundberg. Rolf sa hela tiden
"jug har en plan". Ju, ju Rolf,
det blir nog bra med det. Thomas Holm knep skalpen på vår
Janne Sandberg,2/ 1. Eftersom
Thomas varit så duktig i H 45
och starkt bidragit till vårt avancemang till div. 1,
så kan jugj,, inte
häckla dig. Dom
påstod att du till
och med både
log och pratade
under rundan.
Stig Collin slog
vårJoakim
Boltenstern och
sitter fortfarande
uppe bland molnen och solar sig.
Singelklubben
vann som alla
kan utläsa av rapporten med
8,5 - 3,5 och det visste vi Olle,
att så skulle ske.
Efter matchen hade vära lagledare arrangerat en fin middag
på Cantina West med prisutdelning. Till detta evenemang har
inköpts en vandringspokal som
nu pryder sin plats i klubbens
prisskåp.
Jag vill avslutningsvis säga, att
detta var en av dom absolut
trevligaste dagarna jag haft på
en golfbana.Jag tror, att åven
om vi inte r,r-rnnit, så hade jag
somnat med ett stort leende på
läpparna.
Tack alla för gott spel och tack
särskilt till Efter 16 för att vi
fortfarande är vänner. Jag ser
fram emot nästa års spel med
stor förväntan.
För Singelklubben

Björn Flinck
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1. Rune Svensson
Kaj Svensson
Kinberg
Mats Kinberg

2. Johan

3. Lilian Persson
Nicklas Persson
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1. Johan
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1. Maret Remmelgas
Curt Andersson
139
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68,7

2. Jessica Ohlsson

Mats Nilsson

3. IngaJärnum
LennartJärnum
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Yvonne Malmsjö
Emma Malmsjö
Peter Malmström
Sven Olof Malmström
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Tohan Kristiansson
ti9'5 3. öi.t
palmer

t49
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70,4
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2. Louise Friberg
Louise Nordegren
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Lindberg
Preben
Pedersen
2.
1. Johan

69,5
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70

l. Ian Eriksson
2. ieifÅström
3. Ylva Muller
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Solveig Mårtensson
Göran Mårtensson
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Joakim Hindemith
Johan Henckel
2. Kenneth Lindström
Jonas Lindström VtpGK
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3. Christian Vallentin
Lars Vallentin
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72
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Elsie Engström
Anders Eliasson

1. Joachim Bäckström
2. Christian Nordstedt
3. Mats Kinberg
3. Fredrik Engberg
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1. AnnChristin Eriksson
2. Mikael Swahn
3. Inger Larsson
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1. Agneta Lindqvist
Viveca Hoff
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1. Lars Vallentin
Ann-Christine Vallenti n
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Johan Karlsson
2. Preben Pedersen
3. Kalle Lindberg
1.

131

r42
r42

&

ffi

1. Rikard Lord ArumGK 140
2. AstridJönsson
74I
3. Per Ornell
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1. Marina Ornell
2. Christoffer Eriksson
3. Margareta Gustafson
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2. Christian Lindblad
Håkan Hallström
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1. Magnus Wolt
Sten Wolt

Lindberg

Mats Kinbere
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Segrarna i Costa

Cup
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Maret Remmelgas och Curt Andersson
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