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Vi är nu inne i slutet på
februari månad och man känner att det inte ät långt borta
till den så efterlängtade golfsäsongen. Som det nu ser ut så
har banan övervintrat utan
några större skador. Vårt försök
med spel på mattor har slagit
väl ut. På de ställen där det
normalt brukar Yara mycket
slitage efter allt spel under
vintern ligger fairways hela och
gröna.
Vad som kommer att möta Dig
så här i säsongstarten år att
10:ans tee fått en ny utformning och någon gång under
försäsongen skall vi spelafrän
grästee även där. Aven hål 16:n
har fått ett nytt och större
grästee. Vi får hoppas att det
kommer att hålla bättre än det
gamla. I anslutning till 16:s tee
har också gångvägen fått en ny
sträckning. Det betyder dock
att man får hålla lite större
uppsikt på de spelare som
befinner sig pä 7:an.

Som du kommer att se på
annan plats i tidningen skall vi
göra vissa förändringar i vårt
tidsbokningssystem. Detta för
att försöka öka tillgängligheten
på banan för vära medlemmar.
Vi förlänger också tiden för
tidsbokning till att gälla mellan
07 .30 -18.00 alla dagar.
Jag hoppas att den kommande
säsongen skall bli minst lika
bra som säsongen 1.997, med
en perfekt bana, häligt väder
och en massa glada golfare.
Väl mött på banan.
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Intresset for oldboysgolf ökar for varje år. Ar 1997
har mer ån 200 lag inom Skåne spelat i 34 olika
serier, allt under lednirg av Skånes Golfförbund.
Oldboysgolf spelas i olika ålderskategorter, H 75,
H 65, I{ 55 och H 45.
I år ställer Ryu Gk upp med 7 lag med 6 spelare i
varje lag. Tävlingarna spelas utan handicap och
speldagar är torsdagar. I april månad spelar vi
några uttagningståvlingar och resultaten av dessa
ligger sedan till grund för uttagningen av lagen i
första spelomgången.
Ar Du intresserad av att deltaga och få spela kostnadsfritt på olika banor inom Skåne, rekommenderar vi Dig att ta en titt på anslagstavlan, där Du
fär alla informationer om lagledare, uttagningstävlingar' spelprogram etc
Börje Åknrro,
Ordf. i oldboyskommittön
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\r-ss hemkommen från en solig
och r arm j anuarisemester i
Spanien vill jag önska er alla en
lr ckosam fortsättning på 1998
och hoppas också att det skall
b3 uda oss på goda golfrrpplevelser'.

Rvkten har berättat att banan
stundtals varit hårt utnyt{ad
under december/ januari och
inte bara av vintergolfarn a, jv,
sommargreenerna har t o m
varit öppna en period. Detta är
ju trevligt och innebärju också
att vi kan få ännu mer valuta
för vår medlemsavgift genom
fler speltillfällen. Nu går tiden
fort och vi går mot ljusare tider
rned ökade golfmöjligheter.
Vårens första stora begivenhet
närmar sig snabbt d v s den
stora städdagen och datumet
är den 28 mars, som jag hoppas du nu bokar in. Därefter
öppnas sommargreenerna om
r'ädret så tillåter.
1997 var

ju ett av många fina år

för Rya Golfklubb och vi fick
mycket beröm för vår bana,
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inte minst i de sista årsnumren
av GolfDigest och Svensk Golf.
Aven om man skall suga pä alla
goda karameller så länge som
möjligt så tar de slut såvida
man inte ersätter dem. Med
andra ord, vi kan inte passivt
förlita oss på gamla meriter
utan det gäller nu för oss alla
som är engagerade i klubbens
verksamhet att aktivt fortsätta
vårdnaden och uwecklingen av
Rya Golfbana så att vi 1998 få
en minst lika fin bana som
1997 att spela på samt glädjas
åt och vara stolta över.
Styrelsen kommer nu, efter
den 5-åriga verksamhetsplanens godkännande vid
novembermötet, att fortsätta
arbetet med att mer i deta!
bearbeta de olika bitarna i
planen. Den första vi " sätter
tändern a t" är tillgängligheten
på banan och därtill anknytande frågor. Vi hoppas redan
till säsongstarten ha kommit
fram till positiva och märkbara
resultat. Parallellt arbetar vi
naturligtvis med 1997 års

w#wm

fuw w6sw

#wm*#m#wmw w$ #6Mw

Medlemmar med gäster och gästbollar har möjlighet att forboka två
tider per timma på vardagar mellan 09.30 -15.30. På helger finns
denna mojlighet efter klockan \23A.
En dag före speldag har medlemmar möjlighet att boka alla tider
mellan 07.30 -09.00 samt hälften av kvarvarander mellan 09.07- 18.00.
Tidsbokning kan endast ske via telefon mellan 08.00-l0.00. Efter
10.00 kan bokning ske via telefon eller på plats i receptionen.
Speldagen släpps resterande tider. Medlemmar kan tidsboka dessa
iider via telefon eller ta första lediga tid på plats i receptionen. Gäster
kan endasi ta första lediga tid på plats i receptionen. På helger gäller

forsta lediga tid efter 12.30

bokslut som skall presenteras
på Årsmötet den 26 -urr -boka
in även denna tid.
Som sagt, golfsäsongen närmar
sig och jag hoppas vi alla skall
få ett härligt golfår tillsammans
i vår fina golfklubb och på vår
underbara bana. Ser närmast
fram emot att mötas vid Årumötet.
Vi ses på Rya
]Vils Banning
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Vintern är skånsk och det
innebär att man inte vet från
dag till annan vad som väntar i
Polmans trollerihatt.
Nu är det bara att hoppas på
att vi slipper fler perioder med
kallt väder, som ger {äle. Om
det blir bra väder resten av
våren så kan vi räkna
med en tidig start på
säsongen. Greenerna
ser bra ut nu men
det kan ju ändras
med vädret. Det
finns en del angrepp
av snömögel runt
greenerna och på
fatrway detta kommer tryärr att synas
en bra bit in på
säsongen. Vi utför
bekämpning mot
snömögel på greener
och kragar men
undviker, främst av miljöskäI,
att spruta pä andra ytor.
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För att öka säkerheten för de
som färdas på cykelstigen
kommer vi att sätta upp ytterligare staket på hål 3.
Ett 4m högt och 70rn långt
kommer att sträcka sig 30m
förbi fortet och vissa förändringar kommer att göras vid
tee 3.
Om det visar sig att dessa
ökade säkerhetsåtgärder inte är
tillräckliga finns bara alternativet med staket hela vägen kvar.
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En omläggning av övre gångvägen från tee 16 pågårjust nu.
Den nya gången går på höger
sida av tee, bakom green 7, och.
möter på gången till tee 5
sedan används den nedre
delen av den gamla sträckningen.
Omläggningen är påkallad av
att gången framför tee var på
väg ner mot dammen. En

effekt av ändringen blir att
tee 16 får dubbelt så stor yta.
Teeytan kommer att torvas och
blir i spel till sommaren.

ffig#
Efter initiativ av Singelklubben
med Björn Flinck i spetsen
kommer en stor ombyggnad av

ut och varit mycket "sparande"
för banan. Det vore bra attfä
in synpunkter från er som varit
tr,rrngna att anvånda de "flygande mattorna".
Skriv och beråtta.
Swffisp$#*'ms

Ge softspikes eller spiklösa skor
en chans denna

säsongen. Det är
skönare att gä pä,
det blir mindre
märken på greenerna och ger mindre
slitage på mark och
golvbeläggningar.
ffiee#*'

Täck till alla som
"slet" på banan

tee 10 att utföras under våren.
Arbetet kommer att göras av
NCC till ett fast pris.
Det kommer att bli 150 m2 gul
tee och ca 50 m2 vit. Teeytorna
kommer att torvas och kringytorna blir sådda på traditio-

nellt sätt.
Det har tagits ned en del träd
för att skapa utrymme och få
tillräckligt med ljm. Det kan
synas som skövling i en del
ögon, dessa kan kanske tröstas
av att de flesta av träden var
Nmar, angripna av almsjuka
och de skulle ha tagits ner
oavsett ombyggnaden av teen.
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Vi har anlagt ett nytt gångstråk
från green 1 till tee 2. Den
gamla gångvägen har lagts igen
och det innebär lite mer spelyta för de som brukar utmana
outgränsen, som återfått sin
gamla sträckning i "Englunds
tomtgräns".
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Försöket med mattor på fairway har i mina ögon slagit väl

under förra såsongen och gjorde
den till den bästa
någonsin. Det var
många krafter igång, en del
långvarig och en del lite kortare, men alla lika viktiga.
Ett tack från banpersonalen till
bankommittdn och styrelsen
för support under det gångna
är et.Julbord och j ulklappsutdelning tackar vi också för.
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Swedish Greenkeepers Asociation, SGA är en rikstäckande
förening, bildad 1978, för
banskötselanställda.
Syftet med SGA år att förbättra
utbildning och förmedla information inom den sektorn.
Greenbladet är SGA:s viktigaste
informationsmedel och den
ges ut med ffru nummer om
året. Det finns ofta artiklar som
är intressanta för andra ån
golfbaneskötare, därför brukar
vi lägga ett par tidningar i
klubbrummet, dessa försvinner
ibland och det ärju bra. Om
någon vill ha ett eget exemplar
att hämtapä kansliet så prata
med Roland ( tel 22 07 45).
Kostnaden för ett år är 120 kr.
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För lite drygt fyra månader
sedan avslutade vi damer den
gångna golfsäsongen. Kvällen
hade lockat fullt hus, kanske
tack vare en fin mannekänguppvisning framförd av botique
Ladyline. Då det gäller prisutdelningen kommer vi speciellt
ihågJudith Areskoug som spelade hem åtskilliga trofeer. IngaMuju Andersson tog hem Nya
Poängj aktens silverlj usstakar för
all framtid och vära duktiga
damer som deltog i
Foursomeslaget i Skåne vann
tävlingen totalt. Många andra
var duktiga under säsongen som
gick ty vi njöt av en massa härliga handicapsänkta tårtor. Tack
alla ni som bakar! Må denna
tradition hålla i sig!
Har ni provat på Ryas vintergolf
dessa kylslagna månader? Den
med liten rnatta under bollen?
Faktiskt riktigt svårt -därför
provade jug på andra alternativ en sliten skurborste och en
avklippt bilmatta -dock ännu
mycket svårare!Jug väntar med
golfen tills det är fritt fram för
äkta gräs! Men nu över till året
vi har framför oss.
Vi vill här passapä att tacka
Birgitta Bergsten, som nu lämnar kommitt6n, för allt gott
arbete hon lagt ner för
damgolfen på Ryu. Ny medlemmar i damkommitt6n i är år
Annika Karlsson och Ingrid
Moberg. Vi önskar dem varmt
välkomna.
Vi startar golfsäsongen tisdagen
den 14 april med 5
klubbor och putter,
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poängbogey över t håI. Samma
kväll kl 18.30 träffas vt alla, nya
och gamla golfare, i klubbhuset.
Säsongens program presenteras,
därefter tar Christina Rodman
vid och har som alltid en populär och behövlig regelgenomgårg. Hur vi ska vara
klädda på banan i år kommer
Peter Lester att presentera.
Anmälningslista kommer att
sitta i damrummet. Kansliet tar
även emot anmälan på
tel22 01 82.
Clinic är planerad med Peter på
drivingrangen i början på -aj.
Tåvlingsdagar -som tidigare tisdagar. Startavgift 25 kronor.
Onskas förmiddagsstart sker
anmälan senast kt. 15.00 dagen
före. Vid eftermiddagsstart 13.00
-17.00 antecknar du dig även då
senast 15.00 dagen före. Vi har
starttider varje hel- och halvtimma mellan 13.00 -16.00, samt
alla tider mellan 16.00 -17.00.
Önskas tid speldagen var god
ring till kansliet. Hcp-gränser: A:
0 -20, B: 21 -28, C: 29 -36, D: ej
hcpsatta, spelar alltid
poängbogey. Alla damer med
Grönt Kort är välkomna att
deltaga i tisdagstävlingarna. Nytt
för i år: Under april och september går tåvlingarna över t håI.
Detta för att "arbetarklassen" ska
ha en chans att spela innan
mörkret faller. Spela gärna 18
håI, men de första t hålen
räknas som tävlingshåI.
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Matchspel och utslagstävling
(ännu ej namnsatt)

max hcp 35, spelas maj -september.

En Eclectictävling är som vanligt
inlagd i våra tisdagstävlingar
med slag (E). I år får du räkna 5
av 8 slagtävlingar
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Säsongstart tisdagen den 14

april.
Match mot Båstad på Rya den 5
maj, lagkapten Maret
Remmelgas.
Ryas Nationella Damdagar: 11 12

juni.

Stora Damdagen den 28 juli.
Tiiangelträffen den 12 augusti
på Söderåsen.
Match mot Båstad på Båstad GK
den B september, lagkapten
Maret Remmelgas.
Säsongavslutning tisdagen den
29 september.
Skåneseriens första omgång
spelas den 12 maj på Söderåsen.
Alla fem spelomgång vrrra,
liksom Old Girl- och
Foursomeserierna, kommer att
finnas presenterade på vår
anslagstavla. Passa på tillfället att
få spela på andra banor under
trevliga former och till på köpet
gratis! I Skåneserien ar vär
önskan attfä skicka nya damer
vid varje tävlingstillfälle. När det
gäller Nationella Damdagar i
Skåne har du 40!! Att välja
mellan under säsongen. Så fyll
bilarna med golfande väninnor
och ut och spela!
Vi i Damkommittdn önskar Er
en trevlig golfsäsong
Väl mött den 14 aprll och glöm
inte att titta på anslagstavlan i
damrummet.
Kiny
Gullrstrand

Sen

För många låter rubriken som
ett hoL Enligt Seniorgolfens
eget orakel, KarhAxel
Sundberg, är det bara ett av
många mått på effekten av att
spela golf,

Seniorgolfarna
är det
glada
55+ gäng
som först
beträder
banan på
onsdagarna,

innan
övriga

Karl-Axel Sundberg

samman-

slutningar som Klubb 18,
Singelklubben, Efter 16 och
After Eight och allt vad de
heter tar över. Till
Seniorgolfen år alla som klarar
åldersgränsen välkomna. Deltagandet i årets Seniorgolf slog
alla tidigare rekord. Totalt
deltog 55 spelare som spelade
824 ronder och förflyttade sig
460 mil, dvs en sträcka som
motsvarar Helsingborg - Mad-

rid t.o.r.
Tiaditionse nligt avslutades
Senroryolfen

med
gås-

middag
och prisutdelning.
Vid prisutdelrringen

presenterade KarlAllvädersmannen/
Ove Andersson

Axel
Sundberg

en ingående
statistik över den gångna såsongen. Det är ingen överdrift
att påstå att Ryas Seniorgolfare
är landets statistiskt sett mest
väldokume n te rade. Karl-Axels

minuters

dragning på kvällskvisten var av
en sådan kaliber att en byråkrat
från Socialstyrelsen hade blivit
grön av avund.

Enligt Karl-Axel Sundberg
förbränner man 398 kcal under
en golfrunda pä 4 timmar.
Detta är något mindre än om
man istället valt att promenera.
Orsaken är förberedelserna
inför varje slag som minskar
den fysiska aktiviteten under
den givna tidsrymden. Som
alternativ till golfronden kan
man istället välja att dansa
folkdan s i 72 minuter. Den
stora trängseln på landets
golfbanor kan härmed ha fått
sin förklaring (red. anm.).
Dessvärre lade Karl-Axel viss
sordin på stämningen genom
att upplysa oss om att en varm
korv med bröd innehåller 353
kalorier, vilket tillsammans med
en öl efter ronden, innebär att
vi förmodligen fått ett positivt
kaloritillskott istället.
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lunchkupong. Eller som Bror
Jönsson förklarade det: "I
motsats till den riktiga Touren
ska ingen som deltar i
Seniorgolfen behöva gå hungrig en hel säsong". Detta påstående är inte sant. Enligt KarlAxels statistik var det B spelare
som inte fått någon lunchkupong under säsongen. Ser
man till det yttre är det emellertid svårt, för att inte säga
omöjligt, att plocka ut dessa
spelare.

rets Seniorgolfare,
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Tävlingsformen är slagspel över
18 håI. De som placerar sig bäst
erhåller en lunchkupong hos
Hugo. Antalet lunchkuponger
som delas ut beror på
deltagarantale t. Vanligtvis
brukar Arne Bowall med myndig kaptensröst dela ut 5-7
lunchkuponger. Tilltalsordet
vid prisutdelningen är "Senores" som Arne uttalar med
chilensk accent, efter att som
flygkapten i SAS ha varit stationerad i Santiago.
Skulle man hamna på den
nedre delen av prislistan får
man bonuspoäng. Ar man
riktigt dålig får man 2 bonuspoäng! Håller sedan formsvackan i sig kan man
såsmåningom skrapa ihop så
många bonuspoäng att man
med t ex B0 slag netto får en
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När all statistik sammanräknats
visade det sig att Hasse Ohlsson
satt alla övriga Seniorgolfare på
plats med ett genomsnitt över
10 ronder på 72,60 nettoslag.
Totalt spelades 31 ronder varav
de 10 bästa räknades, alltså en
form av säsongseclectic. Hasse
var också den flitigaste deltagaren under säsongen med 30
starteq följd av Arne Bowall
och Lars Thorsson med 29
starter vardera. Det var en glad
Hasse som mottog priset, och
som menade att denna vinst
kunde ses som genombrottet i
hans golfkarriär, och att han
nu bara kunde bli bättre.
På andra och tredje platserna
placerade sig två av fältets

jämnaste spelare, Leif Alfredsson och Billy Din6 med 72,70
respektive 7 2,90 nettoslag.

sätt av kvartetten Sven Mårtensson, Rune Ahlbin, Arne Bowall
och Karl-Axel Sundberg. Framförallt Sven har kämpat hårt
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Hans Olsson
Leif Nfredsson
Billy Din6
Sven Nilsson
Bengt Sivers
Ove Andersson
Leif Handrus
Göran Mårtensson
Karl-Axel Sundberg
Arne Bowall

72,60
72,70
72,9a
73,0Q

73,00

73,r0
73,r0

Arne Bowall och Sven Mårtensson vid
prisutdelningen

73,10
73,30
73,80

väckarklocka till Ebbe Gustavsson, vad nu det skulle symboli-

Två av priserna skall särskilt
framhållas. Det var en skärmmössa med öronlappar till Ove
Andersson, på vilken hittills
inget väder rått. Och så en

sera?
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med att räkna ut netto-netto,
dvs slag netto minus bonuspoäng så att lunchkupongerna
skulle hamna hos de råtta
spelarna. Inför nästa säsong vill
den nämnda tävlingsledningen
ta ett sabbatsår och har då
utsett ett antal "tvåmannalag"
som skall dela på uppgiften. Vi
önskar dessa lycka till.
Vi som haft förmånen att delta
i Seniorgolfen tackar tävlingsledningen för en strong insats
och ett mycket trevligt arrangemang, där vi kan spela och
umgås under ofi,'ungna former.

Säsongens Seniorgolf har
skötts på ett utomordentligt

InguarJönsson
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SPECIALSNICKERIET FOR DIG
Vi tillverkar allt i byggnadssnickerier och möbelsnickerien
Fö n ste I dö rrar,s pec ial ste ri trös klar, gl asparti e r, i n red n i ngar:
Vi renoverar fönster och alla slags möblen
Ii

Sld en s,gnol och tola med Björn FlincK

sd löse r 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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En av styrelsens viktigaste
uppgifter är att se till att klubben långsiktigt utvecklas enligt
de visioner som skapas genom
en aktiv dialog med medlemmarna. Genom attpä olika sätt
involvera oss i klubbens aktiviteter försöker vi i styrelsen
kontinuerligt fånga upp nya
intressanta id6er och synpunkter från medlemskretsen. Vi ser
också klubbens två årsmöten
som naturliga forum för åsiktsutbyte i olika frågor. För att
känna oss ännu säkrare pä att
dialogen med medlemmarna
verkligen täcks in riktar vi här
en inbjudan till Dig att aktivt
delta id"butt"n o- Rya mot År
2000.

Vid årsmötet i november presenterade styrelsen sin syn i
flera viktiga frågor. Bland
annat när det gäller ambitionen att skapa bättre tillgänglighet för alla medlemskategorier
genom anpassade starttider
och begränsningar i greenfeespelet. I decembernumret av
Svensk Golf ansåg en representant för SGF att greenfee-spelet
nu fått sådana proportioner att
det missgynnar medlem rrrarrra
i de mera attraktiva klubbarna.
Samtidigt har greenfee-spel
och företagsgolf utvecklats till
viktiga inkomskällor för de
flesta klubbar, så även för Rya.

Inför säsongen 1998

avser

styrelsen att begränsa tillgängligheten för greenfeespel
genom att uppl äta fårre greenfeetider. För att höja kvaliten
på greenfee-spelet kommer
också hcp-begränsnin gar att
införas, exakt h-cp 34,0 för dam
och 32,0 för gästande herre.
Därtill kommer en avgiftshöjning till 260 kr, vardag som
helg, vilken kommer att tillämpas under hela den attraktiva
perioden maj - september.
Inom styrelsen tror vi att vår
bana har en sådan attraktions-

Jill debau
kraft att vi med beräknat 1.000
färre greenfeespel ändå når
ungefär samma totala intäkt.
Medlemsavgifterna har j usterats uppåt under 1998. De
ökade intäkterna gör det möjligt att byggu upp en kapitalbas
i klubben, vilket skapar handlingsfrihet inför framtiden.
Handlingsfrihet för att kunna
genomföra de förbättringar
och förändringar som styrelse
och medlemmar anser viktiga
för klubbens utvecklin g.
Bland de många förslag som
finns på styrelsens bord kan
nämnas, önskemål om utökning med 9 nya håI, att byggu
en korthålsbana för att avlasta
vår hårt ansträngda bana, samt
att göra vissa omläggningar av
hålen 5,6,7 och 15. Vidare har
sedan länge diskussioner förts
om hur 13:e hålets greenområde skulle kunna göras
mera utmanande genom t.ex.
flyttning av green och indragning av bäcken. Aven 1:ans
greenområde skulle kunna
göras intressantare genom att
greenen flyttas österut så att
vattnet kommer ännu mer i
spel. Styrelsen vill understryka
att det i samtliga fall handlar
om förslag, och att inga som
helst beslut är tagna.

Nio nya hål, förutsatt att de blir
i klass med övriga häL, år naturligwis en spännande utmaning.
Det förutsätter emellertid att
ytterligare medlemmar tas in.
Vill vi det? Och betyder det
kanske att socialutrymmena
inte längre räcker till - någon
ytterligare utbyggnad lär vi inte
få tillstånd till. Täppar kanske
banan sin speciella och mycket
lovordade karaktär? Det finns
många frågetecken inför en
utökning med 9 nya håI. Men
att kunna spela t hål en kväll
utan att behöva köa på 18 håls
banan är naturligtvis en lockande tanke.

i

En korthålsbana kan ge en
välkommen avlastning vid
knatteträning, och innan en
medlem skaffat sig grönt kort
och därmed tillträde till 1B håls
banan. Men i övrigt? Väljer vi
hellre att spela 9 korthål istället
för att köa vid 1:a tee? Kan vi
rent av fä in greenfee-intäkter?
Men hur kontrollerar vi i så fall
spelet, när vi inte har direkt
kontroll över banan som man
t ex har i Glumslöv? En korthållsbana är en viktig del av
anläggningen och kräver därför god skötsel, vilket ytterligare belastar banans driftskonto.
Rya-banan är bra som den är
tycker många medlemmar. Då
skall vi emellertid hålla i minnet att banan som vi spelar på
idag inte alltid har sett ut så
här. Den är resultatet av flera
genomgripande förändringar
genom åren, såväl nedanför
landborgen som på fälten ut
mot Rydebäck. Därför finns
det naturligwis alltid anledning
attfräga sig, om det kanske
finns ytterligare några kreativa
och konstruktiva lösningar som
kommer att göra banan ännu
trevligare och ännu mera
utslagsgivande, eller säkrare?

Detta är nägra av de många
frågor som styrelsen vet engagerar klubbens medlemmar. Vi
är övertygade om att medlemmarna har många flera funderingar kring Ryas framtid.
Styrelsen vill därför inbjuda till
en öppen debatt om Rya mot
Ar 2000, som vi hoppas skall ge
många intressanta infallsvinklar och vägleda oss i vår strävan
att göra klubben och banan så
attraktiv som möjligt. Vi börjar
redan i nästa nummer av
Drivern. Välkommen med Ditt
bidrag.
På Styrelsens uägnar
Ingtar.lönsson

Han tog sina första stapplande
golfsteg redan för 62 år sedan
(1 936), vår hedersledamot
och mångårige ordforande,
Jan Sederholm, Annars har Jan
gjort sig mest känd i
Golfsverige som vår "meste"
banarkitekt.

onsdagarna, under sommarsäsongen, då 1B-klubben har sina
sammankomster.
- Det har blivit allt för jobbigr
attfä starttider under helgerna. Detjag ändå saknar
mest är det fina klubblivet som
vi hade på -60 och 70- talet.

- Det var i början av 70- talet
som jag fick ett utbildningsstipendium av Svenska Golf-

förbundet på 12.000 kronor. Vi
var 42 sökande till detta stipendium.
För pen garr.a, som var lite mer
värda på den tiden, åkteJan
runt en månad och
studerade brittiska
golfbanor och
sammanträffade
också med banarkitekter.
-Jug hann med att
studera 38 banor i
Skottland och Ergland. Pengarna
räckte också till en
USA- resa, därjag
besökte golfanläggningarna i
Boston- området.

förmånen att
få mina första golflektioner för legendariske William
Hester, som var den
förste utländske
"professionist" (som
man sade då) i
landet.
- På den tiden var
det inte så många i
min ålder (72 är)
som höll på med
golf så det blev bara
Föddr 1q94
ett par säsonger.
Familj:
Hustru Bisse
Sedan blev det
Hur många golJbanor
90
år
i
Ryas
SArelse,
tennisen som tog
har du på ditt samSekreterare, 1 965- I 974
överhanden.
uete?
V.ordf, 1975- 1979.
Det var först i bör- Det är svårt att
Ordf, 1980- 1984
jan 60- talet som det
definiera, dä flertaOrdf, i Skånes Golfförbund 1973-1979
blev lite mer ordlet banor byggs ut
Ordf , i Före ni nge n 9ve nska G o lfba n ea rkite kte r
ning med golfspelet.
och andra ändrats.
sedan föreningen bildades 1988,
- Det var min hustru
Men uppskattningsUtmärkelser:
Bisse och syster
vis har det totalt
Sve
n
ska
G
lfförb
o
u n d ets fö rtj ä nstte c ke n
Harriet som då var
blivit 2 500 golfhåI.
i silver (nr 17), 1982,
medlemmar i Rya,
Det är inte bara i
som fick mig att pä
vårt land Jan ritat
nytt ta upp golfen
banor.
igen, sägerJan
- Utöver c:a 50- talet
Men då var vi inte mer än 500
Sederholm.
banor i Sverige har det blivit
medlemmar. En tid som säkerDe första åren handlade det
ett 20- tal i Danmark, men
ligen aldrig kommer tillbaka i
mest om famljegolf men efter
också i i våra andra grannlänhand blev det allt mer spel
vårt land.
der, Finland (10) och Norge
- I dag tar också golfronderna, i
tillsammans med golf(7) .
kompisarna Ernst Sjunnesson
synnerhet under helgerna,
Aven på Island och i Polen
olidligt lång tid.
(Warszawa) finns banor som
och Pelle Stener.
Sederholm var också med om
bärJan Sederholms signum.
Det var 1963 somJan Sederatt starta "Klubb 18" 1967, som
holm Arkitekt SAR starrade sitt
fortfarande är mycket livaktig.
IVya objekt på gång ?
- Utöver golfen har vi också en
företag på Strandvägen i Hel- Inte så många helt nya anläggsingborg och var från och med
aktiesparklubb, som tack vare
ningar. Jag j obbar för närva1966 Stadsarkitekt i Höganäs,
goda placerare, genom åren,
rande med ett 10-tal banor för
en befattning han hade fram
varit ganska framgångsrik.
utbyggnad med nio hål både
rill 1987.
Overskotten har starkt bidragit
på 9-håls- 18- håls- och 27till att vi kunnat göra en del
hålsbanor.
Hur kom Du in på banarkitekt- Ett intressant objekt som jag
golfresor runt om i Europa.
Numera blir det mest spel på
yrket ?
håller på att skissa på är en
- Hade

bana utanför Tromsö i Norge,
som blir världens nordligaste.
- Kan tyckas underligt att anlägga banor så långt norrut,
men tack vare Golfströmmen
blir det sällan så mycket snö

ängskaraktär.
- Detjag närmast känner

Hur

för

år

att 10:e green byggr om. Den
blev inte som jag ritade den en
gång. Eftersom man ville ha en
platågreen, blev den övre

där"

Sederholm har
också ritat banan
vid Narvik. Här
har man ett
klimat som
påminner om
det vi har i
Mellansverige.
Vad rir de uikti-

gasle

förutsritf

ningarna för att få
till en bra bana ?
- Helt klart
spelar naturen
den största

jag sade tidigare harjag
många projekt på gång, framförallt med utbyggnad av befintliga anläggningar.
- Hade hellre sett att
nya klubbar bildades med egna banor.
- Detta gäller framför allt i våra
storstadsområden
där trycket är som
starkast. Nu går allt
fler nya golfare med
i "distansklubbar"
som är en stor fara
för golfens framtid i
landet.

#w

o Bättre och enklare system för
bokning av starttider för egna medlemmar. Då i synnerhet under helger.

sea-sidebanor,

därjust bunkrar
är ett helt naturligt inslag.

Vad skulle

Du uilja förbrittra på

Ryo banan.

och främst vill jag betona att Rya är härligt omväxlande med sea- side, park- och

- Först

Du på golfens framtid i

?

- Som

rollen. Drömmen år att
kunna rita en
bana med tillräckligt många
naturliga hinder,
så man slipper
byggu bunkrar
och extra vattenhinder.
- Det går giveffis
inte på qpiska

Sederholms
banor har ord
Jan Sederholm
om sig attvara
omväxlande,
präglas av naturlighet och
enkelhet.
För att en bana skall passa alla
gper av golfspelare använder
Sederholm gärna alternativa
spelmöjligheter i sin design.

ser

landet

. Att antalet medlemmar minskas till
det vårt förbund
delen allt för liten och är
definitivt inte bra"
-13:e hålet vill jag göra lite
intressantare. FIar ett förslag
om att dra fram Rydebäcken
eller byggu en damm som
"kommer in i spelet".
- Vare sig sjätte eller sjunde
hålet är några höjdare. Aven
lite andra justeringar kan höja
Ryas värde ytterligare...

anser vara rimligt
(800). Detta skulle
inte minst det sociala klubblivet må bra av.

.

Detta kan också få till följd
att "rondtiderna" blir lite
kortare än vad de är i dag

.

Men vi har en fin bana i
fantastisk natur att bevara och
vara stolta över, slutarJan
Sederholm.
LE}V]{ART

ffiww#wWww#W
Vi skåningar är lyckligt lottade.
När man som bäst håller pä att
preparera spåren inför vinterns
skidspel i norr spelar vi sydsvenskar golf på öppna
greener.
Nåväl, greenkeeper Roland
Andersson gjorde ett undantag
och öppnade de annars vilande
greenerna, så att ett70-tal
spelsugna Rya-spelare traditionsenligt kunde spela Luciagolf. En tävling som genomför-

ffiffiffiffi

var en nervös Bör-1e
som dag för dag
följ de väderleksutsikterna, och som med
oro såg varje tecken
till snöflinga eller
minusgrad på
Pohlmans karta.
Men som oftast stod
lyckan den djärve bi,
och tävlingen kunde
genomföras under
helt idealiska förhållanden.
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Ylva Muller
brukar vanligtvis
vinna någon
tävling under
säsongen, men i
år höll hon oss
på sträckbänken
in i det sista.
Ylva, liksom
herrsegraren
Herrsegraren Leif Hanörus till
Flan6rus,
Leif
höger vann sin första
Officiella tävling på Rya
tackade Börje
Akesson för ett
ffn #g df*
fint initiativ, och då inte minst
För att spara banan under
för det fina vädret han ställt till
vintermånaderna skall av klubmed. Enligt Leif var detta hans
ben tillhandahållen matta
första seger i en officiell tävling
användas vid slag på fairways.
på Rya. Eftersom Leif varit
De mattor som erbjudes är
medlem sedan mitten på 60tillskurna dörrmattor där
talet, så ger hans häftiga formbollen vilar som på lågr,rrxet
förbättring säkert en och angräs, dock med det undantaget
nan spelare nytt hopp inför
att den ligger ca två centimeter
framtida säsonger.
högre. Som framgår av resultaten var det många spelare som
#m
behärskade mattspelet till
ffimsm €ffi
fulländning, och som kan få
38 poäng
1. Ylva Muller
svårt att ställa om när fairways
2. Ingrid Björnör 37 ')
på nytt blir tillgängliga till
3. Monica Karlsson 37
våren.
)')
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De flesta klubbar har i år infört
"mattgolf'. Detta ar
en tydlig signal till
mattillverkarna att
sätta igång produktutvecklingen inför
den kommande
säsongen. Kanske får
vi se en Ylle-Wilton
som garanterat ger
backspinn på bollen,
eller en Kashmir
Lucian Agneta Nordh omgiven av sina tärnor och
silkematta som ger
stjärngossar
bättre känsla vid
inspelen. Eller varför inte en Rya-matta som ger
des utanför det ordinarie
en mera autentisk känsla om
tävlingsprogramTet och på
man väljer att spela från matta i
initiativ av Börje Akesson,
ruffarna.
Det
Britt.
assisterad av hustrun

ffiffi

41 poäng
Leif Hanerus
40 ))))
Jerry Lennklev
Lennart Eriksson 39

När Börje är i farten vankas det
frukt i långa banor. Förutom
lådvis av frukt till de bäst placerade, räckte prisbordet även till
en färsk ananas till pristagare
nr 65 och vidare. Utöver frukten fanns också julblommor
sponsrade av Petab.

Stämningsfull avslutning
Glögg och lussekatt och så
förstås Lucia med tärnor och
s{ärngossar gav en festlig
inramning till årets säsongsavslutning. Arets välsjungande

Lucia-tåg kom från Musikklassen, Årskurs 8 på
Wieselgrensskolan. Lucravar Agneta Nordh och
bland tärnorna äterfanns Anna Berg.
Slutligen skall noteras att Börje och Britt Akesson
enhälligt utsågs till att arrangera nästa års LuciaGolf. Bättre än årets lyckade evenemang kan det inte
bli, men lika bra är i sig en mycket hög målsättning.
Inguar Jönsson
Ylva Milller tackade
arrangören Börje Åkesson

för ett fint prisbord,

ffiw
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Under perioden 1997-99 skall
klubben konsolideras för att
skapa utrymme for framtida
uMeckling enligt de beslut som
kommande årsmöten fattar.

I
I
I
;

Ryas nye ordförande, Nils
Banning, kunde hälsa 76 medlemmar {ärtligt välkomna till
årsmötet som avhölls den 27
november på hotell Horisont.
I sitt inledningsanförande
underströk Nils de många
positiva omdömen som Rya fått
beträffande banan och dess
kondition, och då inte minst
genom Golf Digests utnämning
av hål B till Sveriges bästa
golfhål, samt Svensk Golfs
läsekretsundersökning där
hålen B och 16 placerade sig
bland Sveriges 1B bästa golfhåI.
På den negativa sidan framhölls de långa rondtiderna som
klubben måste ta itu med. Nils
framförde också sitt tack till
banarbetaren Emma Aj., som
kommit med förslag beträffande utsmyckningen av
träningsområdet. På en fråga
från Karl-Johan Kruuse af
Verchou svarade Nils att en
ritning över .d1iv]ng-range och
övningsområde komme r att
publiceras i Drivern.
Nils Banning, assisterad av
övriga styrelseledamöter, presenterade Rya Golfklubbs
målsättning för verksamheten
under de närmaste åren, som

bland annat tar fasta på att Rya
skall vara en bana av toppklass
både vad gäller spel och mi!ö.
Klubben skall ha en sund
ekonomi och en harmonisk
medlemsstruktur som säkrar
återväxten. Tillgänglighe ten
för spel för klubbens medlemmar skall ökas genom bl a
begränsning av greenfeespelet.
Yära dam- och herrlag skall
spela i Elitserien, och vi skall ta
oss dit genom att utveckla egna
förmågor. Vi skall ha hög
standard på klubbens instruktör, som skall verka inom alla
medlemskategorier i klubben,
och då bland annat se till att
klubbens nybörj are fär den

riktiga introduktionen till
golfspelet.
Sven Persson ansåg att styrelsen lagt ett mycket ambitiöst
program och undrade om man
genomlyst resursfrågan. Förhoppningsvis skall vi klara
programmet med befintliga
resurser svarade Nils Banning,
även om det blir allt svårare att
få medlemmar att ställa upp på

ideell basis.
Ekonomipresentationen var väl
underbyggd och tydligt framställd av Anders Forssell, som
betonade att perioden 1997-99
handlar om konsolidering och
översyn av rutineq bokföring,
rapportering och allmänt
kostnadsmedvetande. Det
handlar också om att minska

räntebelastningen och byggu
upp en kapitalbas som ger
handlingsfrihet att utveckla
klubben enligt de intentioner
som framkommer i dialogen
med medlemmarna. Hösten
1999 nämndes som kontrollstation för planerna för klubbens
utveckling in på 2000-talet.
Lars Wahlström menade att
styrelsen lagt en budget som
skulle finansiera den presenterade visionen, som kanske inte
medlemmarna ställer sig
bakom. Anders Forssell svarade
att de föreslagna höjningarna
av medlemsavgifterna skall
användas för att sänka räntebelastningen så att vi konsoliderar vår ekonomi och skapar
utrymme för framtida utveckling.
Sj älr,falle t skall medlemmarna
bestämma hur denna utveckling skall se ut. Väljer man en
konservativ väg skall naturligtvis avgiftsuttaget omprövas.
Motförslag till styrelsens avgiftshöjningar ställdes av KarlEvert Wahlström, Lennart
Engberg och Sven Persson.
Efter votering beslutade mötet
att gä på styrelsens linje.
Som avslutning på årsmötet
avtackade Nils Banning
Tävlingskommittens avgående
ordförande Bengt Bengtsson
och Oldboyskommittens dito,
Göran Mårtensson, som båda
gjort starka insatser för klubben.

Årsmötesprotokollet med
bilagor finns i sin helhet på
anslasstavlan i klubbhuset.

pott till
Ryu, själv-

- OK, det kunde väl inte vara
värre då"

förtroendet
stärktes.

Bonmontbanant

1 7 :e

hålet,

Maret Remmelgas och jag
landade i Barcelona söndagen
den 2 november och mottogs
tillsammans med övriga deltagare av Tomas Björklund, vår
arrangör och reseledare. Med
buss transporterades vi till
Flotell Monika i Cambrils.
På kvällen träffade vi vära
motspelare vid en gemensam
supe, där alla fick presentera
sig samt uppge sina handicap.
Till vår förvåning visade det sig
att ca 60% var singelhandicapare, även på damsidan. Medelåldern var 35 år, så vi kände oss
som mormor och morfar t
gänget.

trmrs#m ffiffi
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.I5, samling för

ar,{ärd till Aiguesverds Golfbana för inspel och en första

poängbogeytävling. Mörka
moln, regn och kraftig vind.
Tänk att äka ända till Spanien
för detta!!
I vår boll gick Tore och Lenrtart, två härliga frisörkillar
från Karlstad, med massor av
gags och historier. Golfen gick
det sämre med, Lennart slog
bort 11 bollar denna runda.
Maret bra som vanligt, raka
drivar medan undertecknads
var vinda och skeva men puttarna satt!
Första dagens tävling gick till
Ryu.Jag vann singeln på 33
poäng och Maret och jag
dubbeln, med andra ord full

Golfhistorierna
var många
oå denna
+runda. här
är en:
"En gång
på golfbanan fick
jag en
kanonhård
boll på låret, den skyldige rusar
fram och skriker Curt förlåt!
Förlåt!
Mitt svar: Det är helt OK,
förutom att spela golf är du
säkert här för att"tråffa" arrdra
golfare !"
På kvällen gick vi ut på en
fiskerestaurang och åt.
ffimdrw
Vaknade och slog på TV:n, såg
att hela Spanien drabbats av
oväder, det värstapä 50 år. I
Sevilla var det stora översväm-

ningar, bland annat hade 3
golfbanor spolats bort. Det var
bara Katalonien och Costa
Daurada som hade skonats skönt! I dag gick fården till
Bonmontbanan. Denna golfbana var en stor och positiv
överraskning. Naturskönt
område med svårspelade men
härliga golfhåI, en bana i
mästarklass som jag varmt kan
rekommendera.
Vi spelade med två killar från
Halmstad, Jonas och Magnus,
som vann dagens tåvling. Det
visade sig attJonas var systerson till Anita Carlsson, tänk vad
världen är liten. Maret fick
ihop 29 poäng och 1ag 25.
So What! Solen skiner och allt
är härligt!
Dasens solfhistoria:
"- Nå vad tycker du om mitt
golfspel?
- Tju, det kunde ha varit värre.
- Det tyckerjag att du skall ta
tillbaka.

-

dmgrem

Fortfarande dystra rapporter
om vädret i Spanien.
I dag var det träning och spel
på Costa Daurada Golfbana.
En intressant bana med många
trevliga hål. Vi spelade en
lottad lagtävling och vårt lag
hamnade på 3:e plats. Det var
småregnigt hela dagen men
varmt, ca 20 grader. Vi tog
denna dag som uppladdning
till morgondagens finalspel.
På kvällen for ett {ugotal
ungdomar till Barcelona för att
se på fotboll, Dynamo Kiel mot
Barcelona. Bussfärden dit och
hem hade varit mardrömslik.
Ingen ventilation i bussen och
en chaufför som lekte racerförare i regnigt och vått väglag.
Som tur var kom alla hem
oskadda.
Tomas, vår reseledare, kämpade varje dag med att iordningställa start- och resultatlistor och hans insatser med
arrangemangen -i känd spansk
stil -blev mycket uppskattade

och han hade god tumme med
spanj orerna.
Dasens solfh istoria:
"F{os doktorn
Doktorn måste {älpa mig!Jag
hör röster, men ser inga människor.
Oj, Oj, Oj, När händer det?
Så fort j ag talar i telefon" !

-
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Första finaldagens spelform var
bästboll på Aigusverds Golfbana. Vi hade turen att bli
lottade i andra bollen tillsammans medJonas och Magnus
från Halmstad. Vi kom sent till
banan och hade bara 15 minuter på oss att värma upp.
Tiots regn och hård blåst
började spelet bra för Maret
och mig, och efter nio hål
hade vi 19 poäng. Fram till 14:e
hålet var vi fullt nöjda, men sen
började raset. Vi slutade på 33

poäng, ungdom arna spelade
mycket bra och slutade pä 4\
poäng. Under dagen klarnade
vädret upp, men blåsten tilltog.
På kvällen var vi ute på en
Finsk restaurang, åt och drack
tillsammans med vära medspelare.
Dagens golfhistoria:
Närjag förlorade min
hustru som hade familjens
bästa golfswing, förlorade jag
också en mycket god vän.
Jasså?

Ja, hon rymde med honom!

#m #ffid #6& sds#m.
Slutspelet skulle ske på Bonmontbanan. Redan vid frukosten märkte man att spänningen lägrade sig, speciellt för
dom som låg i topp. Det var två
lag med 41 poäng, ett med 40,
2 med 38 och wå med 37.
Maret och jag intog vår frukost
i godan ro med vära 33 poäng.
Vädret var perfekt, klart och 14
grader. Vi spelade greensome i
4:e boll med Ulf och Göran,
två killar från A6 i Småland
med sammanlagd hcp på 6,7.
Grabbarna spelade en underbar golf med ett slutresultat på
41 poäng. Detta på en svårspelad bana med extremt snabba
greener. Vårt resultat skall vi
tala tyst om! Ulf och Göran
ledde tävlingen fram till sista
hålet, där tävlingen avgjordes
av Halmstadsgrabbarna Jonas
och Magnus. Dom får nu
chansen att nästa år försvara
pokalen.

På kvällen var det stor avslut-

ning med prisutdelning och
supe. Vi hamnade på en restaurang i en gammal Spansk borg,
där man serverade en
specialitd som entr6 ratt, nämligen kolgrillade vårlökar. Man
åt dessa stående med stora
haklappar pä sig. Lökarna
skalades på ett speciellt sätt
och därefter doppades de i en
dipsås, detta var en verklig
delikatess! Vin serverades till
och man fick dricka obegränsat. Vi vandrade därefter ner
till bottenvåningen där det
serverades rostat Kastilianskt
bröd med vitlök, tomat och
olivolja, mycket gott! !
Som varmrätt serverades stora
fat med grillat kött av olika
sorter, lamm, kanin, gris, korvar potatissallad och obegränsade mängder vin. Efterrätten
bestod av en speciell vaniljpudding och som avslutning
kaffe och konjak. Allt detta till
det facila prisät av 3 500 pst
(I75 sek).
Natten var
lugn trots
bullret i
magen av all
lök.
Sista golfhistorien:
"När Öst- och

diskuterade med en ung man
från Hamburg.
Efter några timmars samtal
skriker DDR representanten;
Ungdom i dag kan ingenting
och vet ingenting.
Visste du t ex att Adolf
Hitler dog i en bunker?
Det var som fan, svarade den
unge mannen från Hamburg.
Jag visste inte ens att han
spelade golf'.

ffffe
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Hemfärd i stålande sol. Maret
och jag var nere vid stranden
och tog en promenad vid
niotiden med en temp pä 20
grader. En härlig avslutning på
en underbar golfresa. Costa
Daurada t l{atalonien är väl
värt ett besök!
Ett speciellt tack till Tomas
Björklund, Golf Store och de
spanska sponsorerna.
Maret fummelgcts
och Curt Andersson

Västtyskland

förhandlade
om ett samgående sitter en
äldre herre
från DDR och

Bonmontbanan, 16:e hålet, Ulf Eriksson, A6, Göran Petrön,
A6, Dessa två hamnade på 2:a plats,
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Muskötgatan. 10, Box 22075, 250 22 Helsingborg, Tel. 042-25 44 00, Fax O4Z-15 49 g7
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Styrelsen för Rya Golfklubb får härmed avge redovisning
for sin förvaltning av verksamheten under 1997.

Fö

KOSTNADER
Medlemsavg. SGF, GDF
Styrelse, kommitteer, bana
Personal

163

181

4755

5r07

Räntekostnader

r47

Avskrivningar not I

359

128
351

425

-587

Antalet medlemmar har under året varit 1410 st (1394

Summa kostnader

st), varav
Alldagsmedlem
Vardagsmedlemmar

Årets resultat

Juniorer

Knattar
Vilande
Non Resident

801 st
249 st
176 st
40 st
128 st
16 st

(789 st)
(243 st)
(136 st)

(

41 st)

2305
2444

2383

Administration

rvaltningsb erättelse

777

223
1986

(154 st)

( 31 st)
Balansräkning, prel, (tkr)

I medlemsavgifter har influtit 3 573 tkr (3 2L4 tkr)
Greenfeeintäkterna uppgick tlll I 524 tkr (1 323 tkr).
Årets vinst uppgick tlll 425 500 kronor (- 587 tkr).

1997

t231

1996 r2

3l

Tillgångar

.

Omsättningstillgån gar

Likvida medel

Styrelsen föreslår att 300 000 kronor av årets vinst avsättes

135
29

77

Ovriga fordringar
Lån till Rya Golf AB

6

till en utvecklingsfond. Resterande medel överföres i ny

r624

928

7707

1092

räkning.
Resultat förbättringen beror på såväl ökade intäkter som
sänkta kostnader. Intäktsökningen har uppstått genom
ökade greenfeeintäkter samt ett gott arbete inom
tävlings- och juniorverksamheten.

Under året har Rya Golfklubb investerat totalt 122 tkr
(1 630 tkr) därav 104 tkr i datorutrustning i samband
med nya program från Sv. Golfförbundet.

Anläggningstillgångar not
Långfristig fordran
Lån till Rya Golf AB
Maskiner / inventarier

2.

Summa tillgångar

Antalet anställda har i medeltal varit 7 personer varav på
kansliet 3 och på banan 4 st.

Under året har bankommittd och banpersonal arbetat
med att tärdigställa range- och övningsområdet. En
ombyggnad av 9:ans greenbunker har skett. Banan har
under spelsäsongen hållit en mycket hög standard. Hål B
utsågs till Sveriges bästa golfhål och 16:e hålet bland de

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Ovriga korta skulder

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 2 000)
Medlemslån

1B bästa.

Eget kapital
Fonderade vinstmedel
Årets resultat

för klubben.

Anläggningstillgån gar

1997

1996

Summa skulder och eget

Not

kapital

Medlemsavgifter
Avskrivna medlemslån
Greenfee
Ovriga intäkter
Summa intäkter

3267

508
5686

347

1999
5967

6788

7059

105

343

202

t45

407

JJJ

714

841

r}4j,
2BB5
3926

1674
2821
4495

1723
425
2148

23r0

6788

7059

-587

7723

1

Not 2

Ma- Inven- Pågåskiner tarier ende Totalt

970101 2634 810 812
0 I22 -812*
Nvanskaffninsar

Anskaffningsvärde

2634 932

Totalt
3615
25
1538

5081

Avskrivningar (tkr)
Maskiner har avskrivits med 225 tkr = 75Yo (24I)
Inventarier har avskrivits med 134 tkr = 20% (110)

l<-

INTAKTER

0

3968

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder

Tävlingsverksamheten har under året varit mycket
omfattande. De flesta tävlingarna har varit fulltecknade.
Golfveckan hade i det närmaste fulla startfält. Genom
tävlingskommitt6ns initiativ placerade sig Rya bland de
16 bästa klubbarna i landet vid Cancerfondens insamling.
Totalt kunde Rya lämna ett bidrag på 36 200 kronor.
Klubbens elitdamer lyckades under året försvara sin plats
i seriesystemets högsta division. Elitherrarna lyckades inte
med avancemang i seriesystemet utan spelar åven nästa
år i div 1.
Juniorverksamheten på klubben är omfattande. Ett
flertal läger för klubbens olika kategorier avjuniorer har
genomförts. Inom tåvlings- och träningsverksamheten
kan noteras en kraftig ökning i verksamheten.
Styrelsen har sammanställt en femårig verksamhetsplan

Resultaträkning, prel, (tkr)

163

3968
950

+ Beloppet

0

4256
-690

3566

812 auser l1ågående arbeten som öuertagits ou Rya Golf AB

6B

r323
23

Ackumulerade avskrivningar

Bokförtvärde

2029
605

587
345

Avskrivningar görs på anskaffnin gsvärdet

0
0

2616
950

Allt fler vill spela golf i vårt land
vilket också märks på trängseln
på banorna runt om i riket, då i
synnerhet på de mest
attra ktiva

a n I ä ggn i n ga

rn a,

igt förbu n dsbe rä kni nga r
tillkommer C:d 7 % eller 30,000
nya golfare per år under den
n ärmaste tre å rspe ri od e n,
En

håller på med en
arbetsplan där målsättningen
år att komma nerjust till 800
aktiva alldagsmedlemmar, som
är ett steg i rätt riktning.

Ryas styrelse

I

Då det inte alls byggs banor i
den utsträckningen som behövs kommer främst de populäraste anläggningarna att bli
allt mer överbefolkade än de är
i dag. Det har redan märkts att
distans- eller brevlådeklubbarna i landet ökar i allt
större utsträckning vars medlemmar sedan propsar pä att fä
spela mot greenfee
pä vära seriösa
golfklubbar.

I Sverige har vi i
regel allt för
många medlemmar i genomsnitt
per klubb som
tillsanmans med
greeenfeespel
därmed också har
den sämsta

tillgängligheten i
världen.
Detta framgår av en utredning
som komme r att släppas av
Golfförbundet inom kort.
Det är Svensk Golfförbundet
som äntligen fått upp ögonen
för detta problem och låtit
tillsätta en projektgrupp på
åtta personer.
Man konstaterar här också att
den genomsnittliga siffran för
1B- håls banor överskrider 1000
medlemmar, jämfört med de
800 som ansetts vara max för
rimlig tillgänglighet.
Som jämförelse kan nämnas att
de brittiska klubbarna har ett
snitt på 530 medlemmar. På
den europeiska kontinenten är
siffran än lägre.

I dag beräknas att 80,000
personer är medlemmar i
distans- el ler brevlådeklubbar,

En fara år att allt fler lämnar
de seriösa klubbarna för att i
stället betala en låg avgift i
exempelvis Bjökliden eller
Kalix för att sedan spela mot
greenfee på hemorten. Detta
för att i första hand få ner
kostnaderna för sitt golfspel.
Vid enkätundersökningen
bland 575 medlemmar i

ffi
"distansklubbar" är inte mindre än 60 procent av dessa
tidigare medlemmar i en "riktig" golfklubb.

Denna avart måste till varje pris
stoppas, då inte minst i vår
egen klubb. Banan måste i
första hand blir tillgänglig för
de egna medlemmarna, i
synnerhet på attraktiva starttiderna under helgerna.
På de flesta större klubbar ute i
världen är det stängt för
greenfeespel under lördagsöndag förutsatt att man inte är
gäst till någon klubbmedlem.
Nu är detta upp till var och en
klubb att begränsa greenfee-

spelet, då varje klubb är
suverän.Visst drar greenfeespelet in en del sköna slantar,
men klubben måste i första
hand vara till för eena medlemmar.
Sätter man inte stopp i tid
kommer snart distansmedlemmarna att lägga beslag
på att fler starttider.

Golfklubbarna skryter allt for
ofta om hur många
greenfeeronder som s7elas
under året på den eller den
banan,- Det väsentliga måste
väl ändå vara hur banan
utnyttjas av EGNA
MEDLEMMAR,

Ett avskräckande
exempel på distanseller brevlådeklubb
är
Björkliden som
med sina drygt 5
000 medlemmar
endast har nio hål
att spela på , med
en säsong på högst
ett par månader.
Att SGF tillåter
medlemskap till
dylika klubbar är
inte bara skrämmande utan
rakt emot tidigare
fattade rekommendationer att max antal medlemmar
skall var 2000 för nio hål (åven
detta ett på tok allt för högt
medlemsantal).

Att sedan Bj örklidenklubben
har samarbetsavtal med andra,
inte allt för nogräknade, klubbar ute i landet har knappast
med max. antal medlemmar att
göra.

Att nämnda klubb nu bygger
en bana något hundratal mil
från sin "hemort" för lätt förvärvade pengar ter sig rent
löjligt.

Vill golfarna i Stockholmsområdet ha en bana ute vid
Brommaflyplats är det väl
lämpligare att starta en egen
klubb där.
Om man inte snabbt vidtager
åtgärder mot det ökade
greenfeespelet kommer detta
att medföra allt negativare
konsekvenser som.
o Minskad tillgänglighet för
klubbens egna medlemmar.
. Annu längre rondtider
(dåligt utbildade spelare från
distansklubbar) .
. Klubblivet minskar.
o Allr färre golfbanor byggs.Man blir i stället medlem i
brevlådeklubbar.
Två åtgärder som jag anser
propsar på en snabb lösning är
att..

.

Inte tillåta greenfeespel
lördag- söndag fm (fram till 1314,00) under högsäsong,- skall
dock ej gälla gäster till medlemmar.
. Att inte välkomna medlemmar tillhörande brevlåde- eller
distansklubbar (gäller alla
starttider).

Med all säkerhet försvinner
greenfee- överenskommelsen
redan vid årets förbundsmöte,
så handlingsfriheten för vare
enskild klubb blir större.
Då varje klubb är suverän år
det upp till oss själva (läs styrelsen) som bestämmer om vi vill
vara en golfklubb eller att bli
något av en "golfproduktionsanläggnirg".

för att fä
de c:a 80.000 golfare attfä
minskad tillgänglighet till
seriösa och attraktiva golfbanor.
Dessa senare åtgärder

Hur vi på Rya kommer att
förbättra tillgängligheten för
medlemmarna kan du läsa på
annan plats i Drivern. Begränsningarna presenteras i artikeln
om starttider.

Och att fä dessa att gå med i en
"riktig" klubb och få den utbildning som golfen krävereller ännu bättre attfä de här
golfarna att medverka till att
fler golfbanor byggr...

GREENFEESPELET FÅR INTE TA

övrnunNot
Lenna,rt Andersson

med blommor från a

M

oto rvägsansl utn

i

n

gen

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-2229 41

Nu full sortering fritidsmöbler; trä

- plasf - dynor!
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Jobbetär i full gåtg för att se till att vårajuniorer får en
bra säsong. Förra året genomfördes en rad förändringar
för att förbättra vår verksamhet och dettajobbet fortsät-

VALLAKTTA
I.ilNITTAIVNAATTÄN AB

ter.

Vi planerar minst f1'ra stora läger för att ännu flera skall
kunna åka med, ett Tysklandsläger, två läger på Araslöv
samt ett läger på Ven för våra knattar. Hinner vi kommer vi också ha något läger på vår egen klubb.
Supporterklubbens tävling går den 26 april och Rya
Ping Masters spelas den 10 maj. Här gör våra seniorer
det mojligt för oss att åka på läger, därför är det viktigt
att allajuniorer hjälper till dessa dagar, som tävlins-sledare, caddies etc.
Vi kommer att ändra på uppläggningen av träningsverksamheten tillsammans med Peter dessutom kommer eliten att hjälpa till med spelträning. Fler i tränine
och mer indir.iduell träning skall det bli.
Ett informationsblad tilljuniorerna är också planerat
med tåvlingar, resultat och information.
Målet för året år attfå med fler i aktir.iteterna, för att
skapa större bredd och även öka spelkvaliten för alla.
Vi har wå nyajuniorkommitt6medlemmar, Cia Bengtsson kommer att ansvara för tjejverksamheten och Ulf
Olsson blir ekonomiansvaris samt ansvarig för
supporterklubben.
Välkommen till en kul golfsäsong.

ELDNINGSOIJOR
BYGGNADSVAROR
LANTBRUKSPRODUKTER

042',992 75
Filial 0418-505 50

Thorbjörn Widerberg
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