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var då äntligen säsongen
1998 i full gårg. Ett par tävlingar har vi redan awerkat
och nästan alla har spelats i ett
strålande vårväder. Det var väl
bara Stina's Flower Crp som
fick lite väl mycket regn, men å
andra sidan uppvägs detta, när
man ser de utsmyckningar och
dekorationer som Stina
smyckade Rya med i samband
med tävlingen. Omega-slaget
med ett mycket starkt startfält
var en stor succe, synd bara att
så få medlemmar kom för att
trtta på. En stor del av Sverigeeliten deltogju dock i tävlingen. Vi fick också uppleva
ett HIO på hål 16, det första i
tävlingens historia, Rara att se
den lycklige spelaren var en
upplevelse.
Under april och maj har det
som alltid varit ett hårt tryck
efter speltider på helgerna.
Som vanligt är det tiderna
mellan 09.30-10.30 som är de
allra mest attraktiva. På klubben provar vi ju nu ett nytt
tidsbokningssystem. Vad vi har
förstått av de kommentarer vi
fått till kansliet, så upplever
man som medlem, att det är
betydligt lättare attfä speltider
under helgerna. Det var ju det
som var syftet med det nya
systemet, så vi får väl hoppas att
det även i fortsättningen skall
upplevas som positivt. Det
underlättar givetvis också om
man kan tänka sig att spela på
en annan tid än 10.00.
Mycket beröm har framförts
om de arbeten som utförts på
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Så

banan under vintern och
våren. Vi sänder berömmet
vidare till bankommitte och
banpersonal.
Seniorerna ar i full fart med
sitt tåvlande både på onsdagar
och i sitt seriespel. När detta
skrivs har just gökottegolfen
spelats. En samling goa och
glada herrar som alltid har en
rolig kommentar eller en glad
hälsning till hands.
Juniorerna sorn fortfarande går
i skolan har också kommit
igång med sin verksamhet vad
gäller träning, läger och tävlingar. Dessutom har juniorkommitten hunnit med attvara
tävlingsledare vid två tillfällen
under våren. Vi på klubben
skall Yara stolta och glada över
allt engagemang som samtliga
klubbens kommitteer visar.
Som det alltid brukar vara pä
Rya vid den här tiden, fullt av
aktiviteter, en härlig stämning
och golfspel på en av Sveriges
bästa banor.
Ha en bra sommar och glöm
inte, swinga lugnt.
o

Ake Brickström
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Så har då golfsäsongen kommit igång på allvar och vi har
haft en mycket lyckosam start
när det gäller tävlingsdagarna
hittills, eftersom de gynnats

med bästa tänkbara väder det är t.ex. inte ofta Omegaslaget har kunnat genomföras
i försommarvärme. Vi får
hoppas väderturen sitter i för
den duktiga tävlingskommitt6n, för då har vi en härlig
"Ryu Golftecka" att se fram
emot och längta efter.
Under vintern har banan
genomgått två väsentliga
förändringar som redan rönt
mycken uppskattning åven
om de ännu ej kunnat nyt{as.
Jag tänker på 10:ans nya
grästee och nyv, fina layouten
på 16:s tee. Nu har vi grästee
pä alla hål och 10:e hålet
måste nu liggabra till som
uppfolj are av 8:e och 16:e
hålens utmärkelser 1997.
Täck Björn Flink & Co som
drev fram beslutet - äras de
som äras bör. När du spelar
15:e fanrway, glöm inte att se
ut över tians utslagsplats.
Utsikten och r,yn är magnifik.
Vi harju faktiskt också en
tredje förändring som nu
fungerar fullt ut, nämligen
drivingrangen och övningsområdet, som äntligen lever
upp till sina namn - du tar
väl chansen att utnyt{a området och förbättra din golf.
Peters användande av området för en "demodag" i början på maj var ett fint initiativ
och uppskattades mycket fler dylika aktiviteter kan vi
räkna med i framtiden.
I slutet av mars hade vi ju
årsmöte med formella frågor
som 1997 års bokslut, val av
sT'relse m.m. Den nya styrelsens sammansättning liksom
inbokade möten for 1998

finner du på annan plats i
detta nummer av Drivern.
Styrelsens viktigaste uppgift
framöver, förutom det löpande arbetet, år att bearbeta
och utveckla den 5-årsplan
som fastställdes i höstas. Först
skall vi gå igenom den skriftliga versionen ytterligare en
gång och efter sommaren
kommer den att göras tillgänglig för alla medlemrrrar,
som då naturligwis också kan
komma med synpunkter på
densamma. Därefter kommer
vi att aktivera oss med de mer
långsiktiga frågorn a för att
enligt tidigare löfte komma
med vår syn på Rya Golfklubb
inför 2000-talet vid höstmötet
1999. I detta arbete kommer
sj älvklart också kommitt6erna
att involveras på olika sätt.
MEN. När styrelsen fattar
beslut eller lägger fram förslag så är detju viktigt att
dessa grundar sig på så
många medlemmars intressen och uppfattningar som
möjligt. Därför vill jag, att du
än en gång läser IngvarJönssons artikel "Styrelsen inbjuder till debatt i Drivern" i
förra numret av denna
excelenta tidskrift. Vi vill
alltså att du skall engagera
dig i klubbens fortsatta utveckling genom att delge oss
(du måste nödvändigtvis inte
debattera i Drivern) dina
synpunkter på, hur vi kan
förbättra och ev. förändra vår
golfklubb och dess fina bana
med tillhörande områden.
Alla förslag och synpunkter
mottages med tacksamhet
och jag lovar att alla som
kommer in skall behandlas.
Varför inte ta en grillafton
el.dyl. med dina golfvänner
och spelkamrater med syfte
att spåna kring Ryu Golf-

klubbs framtid och därefter
informera oss om era ideer
och konklusioner! I I VÄLKOMNA MED TÖNST-.\C
OCH S\N\PTJNKTE,R.
Det var allt för den här
gången och jag önskar dig en
god fortsättning på golfsäsongen och
Vi

ses

på Rya

I{ils Banning

Rya's Seven o'clock Team, som

tråffas lör-, sön- och helgdag på
morgonen ca 0630 för att begå
golf hade genom träget sparande skaffat resurs att göra en
resa. Efter demokratisk förhandling bestämdes att vi skulle
besöka Amber Golf Club i norra
Polen. Tiden var 22/ 4 - 26/ 4
och vädret ställde in sig efter
oss, värmen kom, boken slog ut,
lärkan slog sin drill i skyn och
grodorna kväkte i dammarna.
Det där med grodor är speciellt,
eftersom banan (en av f n fem i
Polen) är byggd i ett marskland
som stabiliserats med 70 000
bildäck. Det fanns vatten överallt och flera upplevde bollbrist
under ronderna, ganska ovanligt för oss. Klubbhuset är
placerat på toppen av en kulle
med utsikt över banan. Upp på
den kullen skall man några
gånger, men Ryaspelare vet hur
det är att gå upp och ner ör
landborgen, så det klarade vi
bra.
När 25 " gubbar" gör en resa per
buss och färja till ett härligt
nybyggt hotell, ja då förvandlas
en del till grabbar och resan får
karaktär av klassresa. Om det
berättar vi intet, men vi hade
roligt, alla uppförde sig väl och
vi lärde känna varandra bättre.
Seven o'clock Team består av en
samling personer med olika
bakgrund och vi känner föga till
varandras vardag, yrke eller
aktivitet. Några är även pensionärer och vi har gemenskapen i
golf. Det gäller även atttäla den
speciella jargong, som frodas
och det är en konst att respektera de personer, som inte
uppskattar alltför fårgstarka
kommentarer.
Amber Golf Club har en pro,
som är medlem på Ryu, Hasse
Borg, och han hälsade oss

välkomna. Amber (bärnsten)
ligger med bil en halvtimme
öster om Swinoujscie i gamla
Tyskland från tiden öre l:a
världskriget. Miljön ger intryck,
att här stannade utvecklingen
1914 eller åtminstone 1939,
men nu har man tagit nya
krafttag och speciellt tyskar
köper gamla hus från sekelskiftet och rustar dessa till moderna
semesterhem. Den polska
polisen håller reda på besökare
och den egna befolkningen för
att turister skall känna trygghet.
Man vill att de kommer tillbaka
och åven sprider ryktet att
Polen numera fungerar. Den
gamla byråkratin vid passering
in och ut till landet finns kvar,

men med lite tålamod går det
fint.
Spelet, första dagen hade "playmaster" Curt Andersson, som
rekognoserat banan tidigare,

komponerat lagtävling och det
var klokt med hänsyn till det
myckna vattnet. Andra dagen
spelades individuellt och Holger Lund (hcp 5) gjorde fina 69
slag på den svåra banan. Tredje
dagen deltog vi iJohnnie Walker Trophy en tävling med
whiskey, som inte finns i Sverige
numera. Golftävlingen var som
hos oss, menJohnnie Walker

var värd med unga damer som
uppvaktning och deras destillerade drycker förekommer bara i
Polen. Ingen av oss placerade
sig - trötthet eller spänning
inför det allvarliga med officiell
starter, bil som hole in one pris
och en mängd silverbucklor.
Bäst av oss var vår speciella gäst
Folke Plyrnouth med fina 37
poäng.
Det här med gäst innebär att
vem som helst av Ryas medlemrnar, som har spelstandard för
slagtävling. trivs med oss och vi
med vederbörande, är välkommen att deltaga på morgnarna.
Folke höll tal i bussen och
tackade för trevligt sällskap.
Många andra höll tal då och då
med det berättar vi inte om. Vid
ett tillfälle var det en som
trodde att alla hörde pä, när
han talade i mikrofonen, tills
vår chaufför såg, att vederbö-

rande satt och talade in i en
läslampa. Vi vet fortfarande
inte, vad han hade på hjärtat.
Så åkte vi hem, fyra dagar var
precis lagom. Trötta och nöjda
blev vi sent på kvällen mötta av
förväntansfulla hustrur på Rya
och hemkörda för att sova. Vi
har inte något emot att göra om
detta. I Polen byggr flera banor
bl a i Szcecin (svensk investerare) och om några är, nar
Amber Course har "mognat",

kommer den attfämånga
besökare.
Anders Lindborg

Problem nr 1: Med häpnadsväckande säkerhet kan vi notera, att vi allavarje år blir
minst ett år äldre. En del av oss
blir dessutom ännu klokare
och väl är det. De flesta förblir
vid god hälsa, medan andra av
oss är mindre lyckosamma;
rörligheten avtar och därmed
också förutsättningarna för
golfspel. Det är givetvis bittert
att tvingas avstå och det ärju
också bakgrunden till att golfbilar får användas, om styrkta
medicinska skäl föreligger.
Golfbilar skall man inte ha
privat, om man inte spelar en
rond per dag - det blir alldeles
för dyrt. Den är en typisk tingest, som kan användas av flera
och därmed också något som
lämpligen skall ägas gemensamt, t ex av klubben. Vi har
konstaterat en ökande efterfrågan på hyrgolfbilar, vilket
klubben inte kan tillmötesgå
för närvarande i tillräcklig
utsträckning.
Fråga 1 är alltså: skall vi skaffa
fler golfbilar?
Problem nr 2: Var skall vi hysa
dessa? Vi kan inte ha dem i
maskinhuset (vi vill absolut
inte ha obehöriga där!) och
man måste kunna återlämna
bilen någotsånär bekvämt,
speciellt om man är rörelse-

Fråga 3 år alltså: Skall vi bygga
in containern på något sätt?
Styrelsen har gort följande
överväganden:
Vi bedömer att det medicinska
behovet av golfbilar kommer
att öka. Vi kan inte av formella
skäl (strandnära, inget bygglov), estetiska skäl (måste ta
bort stora träd) och speltekniska skäl (byggnaden
kommer för nära fyran) byggu
ut baghuset med en kombination av golfbilsgarage och
sophus. Vi kan, som ovan sagts,
inte integrera ett dylikt bygge i
maskinhallen. Då återstår
alternativet att byggu nytt.
Lotta Schlasberg har för styrelsen skissat på en lösning som
kan ha en chans att gå igenom
byggnadsnämdens nålsöga.
Den innebär, att man bygger i
snåret mellan tegelugnen och
stigen från $ran till femman,
med front mot och infart från
den f n grusbelagda
parkeringsplatsen.
Byggnaden skall alltså vara I
princip osynlig från havet,
vilket lår vara viktigt.
Det blir emellertid ingen billig
lösning. Äu..r om vi här förmi-

hindrad.
Fråga 2 år alltså: skall vi bygga
ett golfbilsgarage?
Problem nr 3: Vår sophantering funkar inte bra.
Sopcontainern vid baghuset
luktar pyton när det är varmt
och förstärker Ryas estetiska
värden i synnerligen begränsad
utsträckning. Sarntidigt måste
naturligtvis soplagringen ske i
rimlig närhet till klubbhuset.
Vi kan heller inte uppfylla
framtida skärpta krav på sophantering.

-ftrrt Jrxrx-ttoo---

nen attfä utnyt{a ideella krafter för bygget, ligger en preliminär kostnadsuppskattning
på i storleksordningen
350 000-400 000 kronor. Läsaren studsar liksom jag själv
säkert inför beloppet, men
tyårr ligger det i vart fall i rätt
härad. Vi har naturligtvis inte
heller råd med några halvmesyrer som visar sig vara för
små m h t framtida sophantering eller garageringskrav.
Till detta kommer kostnaden
för golfbilarna, minus vad
användarna av bilarna skall
betala rhyra. Flyran hojs f ö i
dagarna från dagens fullständigt symboliska avgift.
Styrelsen är angelägen att få in
synpunkter. Skall vi tillhandahålla golfbil överhur,rrdtage t?
Skall vi ha eldrivet (miljön!??)
eller bensindrivet (2 ronder i
sträck)? Kan vi nöja oss med att
skärma av soporna tillsvidare?
Kan det finnas andra möjligheter att lösa garagefrågan? Skall
vi skjuta upp problemet tills Du
och jag är pensionärer? El-

ler...?
Hör av Dig till styrelsen!
Anders Forsell

under en förlängd tidsperiod
eller i princip under den mest
frekventa delen av säsongen. Vi
kan bara hoppas på att vädrets
makter även kommer att gynna
oss i år.
Klubbens ordförande Nils
Banning betonade, att trots ett
överskridande på medlemssidan, är det klubbens fasta
målsättning att success.ivt,liii;,.
minska antalet medlertimäfrtill
den nivå, som presentärg iili,,,
vid h
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Möjligheten att avsätta
300 000 kronor till förenitgens utvecklingsfond var ett
av flera positiva besked
beträffande klubbens ekonomiska läge, som klubbens
ekonomiansvarige, Anders
Forssell, gav vid Arsmötet
den 25 mar'$ii Marina
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kommitt6erna tagit till sig
styrelsens uppmaning till
ökat kostnadsmedve tande,
samtidigt som man fortsatt
att prestera ett synnerligen
gediget arbete till glädje för
alla oss medlemmar i klubben, berömde Anders Forssell och fortsatte: - Under
innevarande år kommer vi
att forts ätta pä den inslagna
vägen, men som framgår av
budgeten, kommer banans
kostnader att öka något till
följd av den kraftiga åtstramningen under {olåret, då
visst underhållsarbete sköts
på framtiden. Bankommitten skall ha en
eloge, för att man lyckats få
in kostnaden för staketet vid
driving-rangen inom ramen
för en underskriden driftsbudget. På intäktssidan
ligger osäkerheten i hur väl
vi kommer att möta budgeten för greenfeespel. Vi har
be gränsat tillgänglighe ten
för greenfeebollar, men i
gengäld höjt greenfeeavgiften, som också gäller
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het för medlemmarna, och
som därför vid framtida årsmöten bör redovisas på samma
sätt som Rya GK.
Lennart Andersson refererade
till diskussionen, som nu pågår
inom Svenska Golfförbundet
be träffande gre enfe e öve re nskommelsen, som enligt hans
förmenande kommer att upphöra och därmed ge klubbarna
fria händer, när det gäller att
besluta, om vilka klubbar som
man fortsättningsvis vill ha
utbyte med. Styrelsen bör
överväga sin policy, när det
gäller att hantera gästspelare
från s k brevlådeklubbar.
Karl-Johan Kruuse menade, att
9:ans bunker var felkonstruerad och att den skotska typen
av bunkrar inte hörde hemma
på Rya. Han riktade också
kritik mot anläggningen av
gångsystemet vid 15:e green
och 16:e tee samt mot traktorspåren på ett flertal håll på
banan. Dessa kunde enligt
hans förmenande ha minimerats genom en bättre trafikplanering.
Ake Skagmo var av en annan
uppfattning och menade att
Bankommitten gett banan ett

lyft genom anläggandet av rrya
tees på 10:e och 16:e hålen.
Han berömde också den nya
gångstigen mellan 1:a green
oclt 2:a tee, samt att Bankommitten vågat satsa på något
nytt, när man anlade den nya

f

Hf;förlängrs till kl lB, vardagar som helgdagur. Åk. Bäckström förklarade, att det nya
bokningssys teme t framkommit
genom studier av hur andra
klubbar hanterar frågan, samt
genom en sammanjämkning av
olika förslag, som inkommit
från styrelseme dlemm arna.
- Vi har fätt kritik från många
håll för det system, som vi
använde oss av i {ol. Styrelsen
har därför beslutat att pröva ett
nytt system, som vi vet tar
tillvara mångas intressen, men
som vi också är medvetna om
drabbar vissa andra. Vi vill nu
pröva det här systemet, men
skulle det visa sig att det finns

anledning till korrigeringar, så
kommer styrelsen omedelbart
att se till att dessa genomförs,
avslutade Nils Banning.
Två tro{ änare avtackades också
av Nils Banning, nämligen
avgående kassören Gunnar
Ahlström samt klubbens
mångårige revisor Sven Mårtensson, som avsagt sig omval.
Dessvärre kunde Sven till följd
av akut sjukdom inte mottaga
sin gåva, men blev i sin frånvaro hedrad för den fina insats,
som han gjort för klubben
genom åren.
Slutligen uttryckte Lennart
Andersson mötets tack till
styrelsen för ett väl genomfört år där konsolideringen
av ekonomin stått i förgrunden.
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L{ils Banntng
Anders Forssell
Liselotte Schlasberg

ordförande
vice ordfiörande

ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

IngaarJönsson
Bj{irn Flinck
Mats Malmsjö
La,rs Christiansson

Kommande s{relsemöten
24 augusti
21 september
19 oktober
9 november
26 november, Årsmöte
7 december
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Vi tillverkar allt i byggnadssnickerier och möbelsnickerier.
Fönste6 dö rrar, speciallister, trösklar, glaspartier, inredningan
Vi renoverar fönster och alla slags möbler:
Sld en srgnol och tolo med Björn FlincK
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Vid hönvisonde till denno annons tillfoller
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Ebbe Gustavsson, flitig vintergolfare, ersatte
drivern med spade och hink för att fylla
igen kaninhålen intill treans fairway,

Leif Hanörus och Leif Alfredsson
hjälptes åt att fylla sopsäckar med
nerblåsta grenar och annat skräp
som samlats på banan under vintern,

Teeskyltar

vinterförv
Wallentin,

Peter Lester i sin välsorterade golfshop,

Tomas Nestenius och dottern Sofie Berg såg till att
bunkrarna på 15:e hålet fick sin behövliga vårputs,

Mycket krattande blev det för Birgit Hanörus, Anders Samuelsson,
Lars Haggren och Kailn Olsson, som hade arbetsuppgifter att
kratta de stora bunkrarna nere vid elvan,

t,:

onsenligt vid vårputsdagen bjöd Hugo på ärtsoppa efter
Anki Berg och Helene Karlsson såg till att ärtorna fick

wzrct,

i

<onsistens,

Jonny
Ekberg

rensar

intill
dammen

nedanför
klubbhuset

Rya bjuder
på många

t*a

var åter dags att placera ut efter

och ansvaret för detta var Lars
Aldenfjord och Hasse Olsson,

,3tni'ngen

'

Å,,<e

vackra vyer,
en av dessa
är fyrans
damm, I
motljus

under
vårputsdagen,

Lennart Olsson, Karl Larsson, Leif Thunberg, Nils Viktor och Birgitta
Anderlind jobbade hårt för att få ruffen vid 17:e i bra skick, och belöning fick
de av jobbet, Bortslagna bollar som kommer väl till pass under säsongen,

Johan Fredrixon pausar i fejandet och
njot av den härliga vårsolen,

N;rnan från Kristianstad, båda
med tidigare meriter från
Europa-touren, dit de försöker
återkvalificera sig via Challengetouren.
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Stilstudie av Christian Nordstedt,
#@*#ffi*##E& @

Rutinen fällde avgörandet och
ung proffsspelare slog sitt hittills värdefullaste slag i det 29:e
Omegaslaget som avgjordes i
praktfullt vårväder.
Jens Grafström från Flulta GK
heter den förste spelaren som
gjort hole-in-one i Omegaslaget.
Och inte nog med det, Jens slog
sitt praktslag på 16:e hålet,
vilket renderade honom en
lyxklocka värd 43.000 kronor!
När han väl hämtat sig i klubbhuset, var hans första kommentar: "den ärju mera värd än
min bil". Omega å sin sida
kunde både glädja sig åt lite
extra PR samt att man varit så
förutseende, att man löst en
HIO försäkring.
Ett bättre golfväder kan man
knappast önska sig. Varmt och
soligt och så en tilltagande vind
på eftermiddagen, som gjorde
andra ronden extra spännande.
Det skulle visa sig, att de rutinerade paren med proffs- och

landslagsmeriter var de starkaste till slut. Allra starkast var
de rutinerade proffsen Mikael
Ikantz från Vasatorp och Per

Två
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Efter första ronden ledde de
unga, lovande Landskronaspelarna Andreas Westerberg
och Ulf Nilsson med 69 slag. E,n
stark prestation framför allt av
Ulf Nilsson, som varit på militärmanöver och inte kunnat träna
för fullt. Ytterligare tre lag
spelade under banans par med
ronder pä70 slag, nämligen de
slutliga vinnarna Mikael
Ikantz/ Per N;.rnan samt
Torekovsparet Mikael Lundberg/ Claes Hovstadius och

lyckliga vinnare, Mikael Krantz och Per Nyman med två nöjda sponsorer, Klas

Nilsson och Lars Carlsson,

långtslående Mattias Eliasson
med partnern Anders Claesson,
båda från Marks GK. bästa Ryapar efter första ronden var Mats

Kinberg och Christian
Nordstedt med 73 slag.
Eftermiddagsronden blev dramatisk och det var ovisst in i det

Några av alla funktionärer som ställde

upp under tävlingen. Från vänster Ronny
Lilja, Leif Astyöm, Sven-Erik Lidön, Börje
Akesson och Björn Malmsjö,

sista, om det eventuellt skulle

bli särspel. Men Ikantz/Npnan
visade sig ha bäst kontroll över
spelet och kunde ta hem segern
med 1 slag före Mikael Lundberg/Claes Hovstadius, som
slog out-of-bounds på andra
rondens näst sista håI, banans
B:e håI, och Andreas Westerberg/IJlf Nilsson, som bl a
onödigt, missade ett bunkerslag
på hål 3. Ytterligare ett slag
efter följde {olårssegrarna Peter

Jens Grafström, Hulta GK

mottar en klocka värd 43 000
kronor för sitt HIO på hål 16.
Assisterar gor Omegas
representant Klas Nilsson och
sponsorn Lars Carlsson,
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är viktig,
Sven-Erik Lidön
i aktion,

Tourerna.Ta t ex spelare som
Mattias Eliasson, Marcus Blomqvist och Ryas egenJoachim
Bäckström, som samtliga har
"power" att kunn a rnäta sig med
de mest långtslående i Europa.
Men sedan finns det mvcket
öwigt att önska. Det var frapperande, att se hur många andraslag som hamnade utanför
greenerna, eller korta inspel
som hamnade utanför toleransen för säker sänkning.Jag
håller med Peter Lester som
menar att proffsen från Storbritannien genomgående har ett
bättre närspel, vilket är grunden till de verkligt läga
scorerna. Alltså blir rådet till
vära svenska toppspelare och till
Rya-eliten: ägna mera tid åt att
slipa till närspelet från 130
meter och inåt, så kommer
också de låga scorerna.
Mats Kinberg puttar för att rädda par,

Flansson, Bokskogen och Marcus Blomqvist, Kristianstad, som
slutade päI44 slag. Mikael
Lundberg konstaterade, att han
för tredje gången i rad hamnat
pä 2:a plats i Omegaslaget.
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På 151 slag, nio slag efter
segrarna, slutade det bästa Ryuparet, Joachim Bäckström/
Olof Samuelsson. Ett resultat
som räckte till en 24:e plats.
Näst bäst av Rya-paren blev
Mats Kinberg/ Christian
Nordstedt, som hade en del
problem på andra ronden med
bl a out-of-bounds på 13:e
hålet. Två wildcards delades ut
till de unga Rya-paren Svante
Karlsson / Andreas Cheander
samt till Johan Engert/ Oscar

Widerberg. Det är tufft att göra
debut i en tävling där högsta
inlottade sammanlagda hcp är
så lågt som 1,9. Båda paren
gjorde bra ifrån sig och skaffade sig säkerligen en hel del
spelrutin, som de har glädje av
i framtiden.
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Det är ett känt faktum att
svenska golfare i allmänhet
tillhör de mest långtslående på

sw#w

Med ett ynka år missar Omegaslaget att frca jubil6um vid
milleniumskiftet. Kanske är det
lika bra så, eftersom världen då
kommer attvara full avjubileer

Årets vinnare
Mikael Krantz
slår ett av sina
många bra slag
för dagen,

och festligheter. Klas Nilsson
lovade emellertid att 30-årsjubileet skall göras extra festligt.
Vågar man hoppas på att
Omega bjuder hit ett meriterat
utländskt par?
Slutligen kan konstateras, att
Omegaslaget numera lockar
många duktiga spelare till Rya.
Det var därför tråkigt att så fä av
Ryas medlemmar tog tillfället i
akt att se fin golf. Aven om TV
bjuder på sevärd och spännande golf så skadar det inte att
då och då besöka en elittävling
för att känna atmosfären och
studera hur elitspelarna tacklar
svårigheterna på banan. Att se
är attlåra, det gäller även i golf.
Så välkomna till jubileumstävlingen den 1:a maj 1999.
InguarJönsson

Ryaspelarnas placeringar

Resultatlista Omega-slaget

1.

Mikael [karrtz,Ytp
Per Nyman, KGK

/

24. Joachim Bäckström /
I1:2

/
ToGK I43
.). Andreas Westerbe rg, LaGK /
I43
Ulf Nilsson, LaGK
4. Peter Hansson, BokGK /
2.

Claes Flovstadius, ToGK

31.

Mikael Lundberg,

C'

5.

6.
7.
8.

Marcus Blomqvist, KGK
Johan Ros6n, KbGK /
Anders Flultman, AIGK
Daniel Olsson, KGK /

t14

Johan Annerfält, KGK

L45

Björn Söderqvist,KGK /
Ludwig Nordeklint, KGK

r45

Mattias Eliasson, }d.aGK /
Anders Claesson, MaGK

r45

9.

Björn Kjellson, LAGK /
Jonas Kanje, LACK
10. Morten Gram, Hilleröd
Sören Hansen, Hillerod

41.. John Grant /
Jens Magnusson
64. Anders Cheander,/

68.
T45

746

/
L46

Olof Samulesson
Kinberg /
Christian Nordstedt

151

lVlats

Svante Karlssorr
Oscar Widerberg

Johan Engert

152
155
161

/
165

ffiww ffiffi ffiffi

2.Lag
Mats Kinberg
Berty Fröberg

Wdwffiw#s#e#

Anne Lindell

l. Lag
Anders Samuelsson
Lars Flaggren
Birgit Hanerus
Per Wahlström

59p

3. Lag

Karel Matejka
Mats Ahl
Lars Wahlström

127 p

56p

2. Lag

Johan Fredrixon
Lars Ohlsson
Lisbeth Sjölander
Tove Wahlstrom

-s

S
121 p

Klass

1.
2.
3.

3. Lag

Stefan Malmsten

ff#wwffitr

A
ErikJohansson
Nicklas Walfridsson
Anders Lindquist

26p
26p
25p

Birgit Anderlind
Ove Andersson
Karl Larsson

Klass B
116 p

1.
2.
3.

Judith Areskoug
Richard Karterud
Leif Ä*ttö-

27 p
25 p
24 p

ffi#
1.
9
c)

J.

Thomas Holm /
Erik Flolm
FlenrikJohansson /
Thomas Möller
Arne G Olehov /
Berith Olehov-Paulsson

39p

1.
c,

.1.

Lars-Olle Nilsson
Eivor Svensson
IJtf Olsson

ffiWm

27p
26p
26p

36p
36p

wwm##w
Klass
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Klass C
1. Muju Andersson
2. IngaJönsson
3. Eje Sjolander

38p

37p

1.
2.
3.

A
Håkan Flallström
Johan Fredrixon
Leif Aström

141 slag
144 slag
I44 slag

36p
Klass B

1.
2.
3.

ffiws#wmw

1. Lag

Helene Pålsson
Elsie Engström
Berty Fröberg

140 slag
143 slag
143 slag

Klass C

Niklas Walfridsson
Sven Mårtensson
Kerstin Engert

6op

1.
2.
3.

Alexander Ahlcrona
Christopher Flerre
Ulla Britt Karterud

31 slag
137 slag
150 slag
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