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Redaktörens hörna
börjar då 1998 års golfsäsong att lida mot sitt slut. En
av de positiva sakerna vi kan
minnas ar våI i första hand
elitherrarnas avancemang upp
till elitserien. En mycket stark
Så

prestation av vårt unga och
något oerfarna elitlag. En
annan är Golfveckan, som
vanligt en positiv upplevelse,
trots allt regnande. Mängder
med glada och trevliga golfare
gjorde golfteckan till ännu en

nu i vinter infria ditt Nyårslöfte
om ett sundare liv.

succ6.

Juniorkommittens j obb kan
man inte annat än imponeras
av. Allajuniorer som skall ut
och spela tävlingar på Skånes
olika banor, ettjättejobb som
dom sköter alldeles utmärkt.
Tävlingskommittdn som i ur
och skur ser till att genomföra
Ryas tävlingssäsong på ett bra
sätt. Oldboys som åker kors
och tvärs i Skåne för att genomföra sitt seriespel. Med
blandade framgångar.
Vissa saker har dock inte varit
bara positiva. Sommarens
väder kan väl inte gjort speciellt många glada. Det myckna
regnandet har också satt sina
spår på vår bana. Vi har väl alla
konstaterat att banan inte varit
i samma kondition som den
normalt sett brukar vara under
högsäsong. Vi kan dock glädjas
ät att vi inte behövt stänga
banan under någon av "regn-

perioderna". Det har vi nog
varit ganska ensamma om i den
här regionen.
Det var också synd attvära
elitdamer inte kunde hålla sig
kvar i den högsta divisionen.
Det är bara att ta nya tag till
nästa säsong.
På annan plats

i tidningen kan

du läsa om vårt samarbete med
Träningsakademin. Passa pä att

Ett offentligt bankommitt6möte kommer att hållas den 28
oktober. Framför dina åsikter
där i stället för på parkering
eller i omklädningsrummet.
Avslutningsvis får vi hoppas på
en lång och skön höst med
mycket golfspel.
Swinga lugnt!
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har ri då större delen av
golfsäsongen bakom oss och
nr är'r infriades inte mina
önskemål i förra numret om att
clen lr-ckosamma säsongstarten
skulle foljas upp med fint
sommar- och golfväder. Vi
drabbades istället av en av de
regnigaste somrarrra på många
år och tyårr har såväl banan
som tävlingskommitten och
golfspelet tagit mycket "stryk"
men över vädret råder ingen,
inte ens klubbens styrelse eller
ovriga engagerade.
Så

Banan, ju. -Jug är medveten
om att banans skick i år har
varit ett kärt diskussionsämne
såväl på som kring banan och
det råderju ingen åsiktsskillnad om att vår ban a r är har
varit och är i sämre skick än
t.ex. förra året då den var på
topp.Jag vet också att många
teorier, påståenden och syn-

punkter om varför det blivit så
cirkulerar bland medlemmarna likaså att de förvrängs
allt eftersom mun-till-munmetoden arbetar. Om detta
kan man givetvis ha olika
synpunkter. Min åsikt är att det
alltid är bäst att gä till källan
för att få korrekt information i detta fallet banpersonalen,
bankommitten eller klubbchefen - istället för att spekulera eller diskutera med andra
som vet lika lite om sakförhållandena. Att vädret varit
en bidragande orsak är vi väl
alla överens om men om det
finns andra orsaker och i så fall
r,ilka diskuterar nu styrelse med
de banansvariga så att vi lär oss
ar, misstagen samt ökar beredskapen för framtiden. En
positiv sak skall vi inte glömma
rämligen att Rya i sitt näromr'.1de , där det faktiskt regnat
nrest, haft den största
s p e I tillgängligheten.

Speltillgängligheten, j a.- Inför
säsongen uttrycktes en del
farhågor inför det nya systemet
för tidsbokning. Med facit i
hand kan nu konstateras att
allmänomdömet är mycket
positivt och att det varit lättare
att komma ut på banan än
många befarat, i synnerhet om
man undvikit de wå mest
frekventa timm arna. Den
förväntade minskningen av
greenfeegäster har åven infriats men också förstärkts av det
dåliga vädret så att den
budgeterade intäkten har
naggats i kanten, ett mojligt
scenario som vi förvarnade om
vid budgetens fastställande
förra året.

Arbetet med klubbens 5-årsplan pågår och för att bredda
den plattform vi arbetar utifrån
samt komple ttera de synpunkter vi fått in från ett antal
medlemmar, beslöt styrelsen
att i september gå ut med en
enkät till 200 slumpmässigt
utvalda medlemmar. Vi har
hittills fått in svar från ca 60%
och avser attvid årsmötet den
26 november (boka in tiden
redan nu) kunna redovisa en
sammanställning av svaren.
Enkäten ar att betrakta som en
attitydundersökning d.v. s. syftet
är mer attfä fram "klubbens
färdriktning" genom medlemmarnas inställning till klubben
och dess olika delar än att fä
svar på olika, ofta svårbedömda
sakfrågor. På tal om årsmötet
så skall vi där också uppfylla
vårt löfte från vårmötet att
ingående redovisa förhållandena kring Rya Golfklubb, Rya
Golf AB och de tre stiftelserna
samt aktieägandet.
På ett par undantag när har
Rya denna sommar nått nya
fina framgånsar i de olika

seriesystemen, vilket hj älper till
att skapa glans och intresse
kring vår bana samt stimulerar
det uppväxande släktet till nya
krafttag för att bevara och om
möjligt förbättra Ryas position
på golfkartart. Denna verksam-

het inom klubben är mycket
viktigt bl.a. för klubbens tillväxt, för banans standard, för
vära sponsorer och för önskad
greenfeeintäkt. På mina och
styrelsens vägnar tackar och
gratulerarjag alla spelare och
ledare som bidragit till resultaten och hoppas att dessa i
kombination med vårt fina
övningsområde och egen
ambition skall sporra till nya
stordåd nästa säsong.
Med detta sätter jag punkt för
den här gången och tillönskar
oss alla en mild höst med goda
möjligheter till bra höstgolf.
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Prollssalsning av

'Iockg" Bäclls
Därefter skall 'Jocke" spela
förberedande kval till Europa
Touren i England och förhoppningsvis nå en så framträdande
placering att han får kvala
vidare päLa Manga. Innan
årets slut kommer han också
att spela Polish Open, som är
en ny och förhållandevis penningstinn tävling.
För att inledningsvis klara
försörjningen kommer'Jocke"
attvarva golfspel med arbete.
Som alla unga prospelare
välkomnar han alla former av
sponsorstöd. Kanske finns det
någon i läsekretsen som vill
satsa på en ny lovande spelare,
som vi förhoppningsvis skall få
se i TV-rutan inom en inte
alltför lång framtid.
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Ryas landslagsspelare Joachim

Bäckströrn,20, har nu tagit
steget över till prolägret.
Efter 6 års landslagsspel, de
senaste 2 ären i seniorlandslaget, har 'Jocke" beslutat
sig för att pröva lyckan som
vrkesspelare. Beslutet har
successivt mogn at fram under
äret, och efter senior EM i
Frankrike, där 'Jocke" blev

bäste svensk med en 11:e placering, tyckte han att tidpunkten
var den ratta. Sin debut som
yrkesspelare gjorde 'Jocke" i

Felix Fighten, en kombinerad
proffs och amatörtävling, där
han placerade sig som fyra och
kasserade hem sin första prischeck på 2.000 kronor.
Närmast väntar Solna Open
och SCT kval i Degeberga.
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guld och två silver vid RItl

-\-lla har vi varit mästare... Helt
klart saknas inte rutin för våra
medaljörer vid årets Riksmästerskup.
Irene Kruuse af Verchou fortsätter att sabla ner allt motstånd i D 50- klassen, nu med
sin {ärde seger.
För våra övriga tidigare Mästare, Michaela och Mikael

Friberg i generationstävlingen
och Viveca Floff blev det den
här gången silvermedalj er.

Viveca Hoff
Viveca Hoff har en lång karriär
att falla tillbaka på, hon tog
sina första stapplande golfsteg
på Rya tillsammans med pappa
Nils och visade snabbt fina
anlag.
I början hade hon liksom så
många andra ungdomar lite av
"Helen Alfredsson temp erament", men detta att vilja vara
bäst har hon med all säkerhet
haft nytta av under sina framgångsrika är.
Viveca hör otvivelaktigt till de
stora inom svensk damgolf,
med EM- seger 1981 som främ-

merit.
Hennes landslagsdebut skedde
redan 1969 och det varjust på
hemmabanan i den då årliga
ungdomslandskamp mot Danmark. I det laget ingick också
sta

Karin M ochJan Rube.
-Aven om dettavar en fin
upplevelse att ta på sig
landslagsdräkten på
den tiden, så tyckerjag
det är roligare nu än
för 29 år sedan.
Det blev också två \4yIstarter ( lug) för Viveca
1980 i USA och 1984 i

för den yngre generationen,
inte minst vad det gäller träning.

Hongkong.
Viveca vann SKIM
1978, som då var en av
de riktigt stora
tävlingarna i
Skandinavien.
Vidare blev det
två SM medaler i
foursome tillsammans med Monica Andersson,
1976 och 1977.
-Ett särskilt minne har jag
från 1981, då vi för första
gången hade r,unnit ett
EM och ställde upp vid
Internationella SM i

Jönköping.
-Var nöjd med min andraplacering där, med samtliga EM- vinnare på plats,
men blev ändå utskåpade med
nio slag av en okänd 15- åring.
Denna 15- åring var Lotta
Neumann, som inte bara nojde
sig med att vinna, hon presterade också den lägsta 72- häls
score någonsin av en svenska....
1985 tog Viveca steget över till
pro- sidan och vann Mölle
Ladies Open, 1989 som ingick i
den svenska golftouren.
1978 erhöll Viveca Svenska
Golfförbunde ts elitmärke.
Viveca har nu spelat sju RMtävlingar i D 40- klassen som
resulterat i fem segrar och två
andraplatser.
-Aven om jag missade årets RMseger så är ändå årets besvikelse att vi föll ur elitserien,
men det är bara att ta nya tag.
Viveca tillhör de mest ambitiösa i Rya och är en förebild

-Tycker att vära ungdomar
tränar allt för lite, man når inte
upp till toppen utan allsidig
rationell träning. Då menarjag
några timmars daglig träning.
I dag spelar Viveca på
handicap 0.6.
-Arjättenöjd med att kunna
hålla denna standard. I dag
spelar jag bättre golf än för 10
år sedan, slutar Viveca Hoff

lröne Kruase al Verchou
I motsats till Viveca kom Irene
sent i golfen. Efter attha köat
på Rya kom hon tillsammans
med övriga familjen in i klubben 1978. På den tiden skulle
man rekommenderas in av
någon medlem.
I detta fallet var det Elis Nilsson som tog familjen Kruuse
under sina vingars beskydd.
Nu 20 år senare ar Irene den
klart bästa seniordam i landet.
-Tyckte spelet var kul och det
gick ganska så fort att komma
ner i handicap, så det var bara
att fortsätta och utvecklas.
-Efter att haft en del framgångar, med bland annat tre
RM segrar i mor och dotter

tillsammans med Eva satsade

jag rejält för att bli bra som 50åring.
Nu tog Irene sitt {ärde senior-

mästerskap på sex starter.
-En gång misslyckades jag och
den andra gången kom EM i
mellan. Alltså har Ir6ne totalt
sj u Riksmästerskapsme dalj er i
sin prissamling.
Irdne Kruuse har inte bara nöjt
sig med svenska mästerskapsmedaljer. I år vann hon också
de öppna Italienska seniormästerskapet.
-Vi lyckades också kapa åt oss
lagsegern (två- mannalag), där
Britt- Marie Walltorp var den
ena parten.
Närjag skriver de här raderna
är Irdne på väg till.ett nytt EM,
den här gången i Osterrikiska
Salzburg (7- 11 september).
-Efter två EM- silver hoppas jag
att vi kan få guldplaketterna
med oss hem den här gånger,
sade Ir6ne Kruus af Verchou

strax innan avfärden till EM.
Liksom Viveca Hoff tillhör
Ir6ne de träningfligaste i klubben.
-Dels tyckerjag det är kul att
träna och det visar sigju också
att det år pä träningsfältet man
grundlägger resultaten.
-Over lag tyckerjag det tränas
allt för lite av medlemmarna.
Golfen blirju så mycket roligare ju bättre man spelar, eller
uttryckt mer man tränar.
Framförallt tycker Ir6ne att vårt
uppväxande släkte borde lägga
betydligt mer tid på träning
framförallt närspel och sparat
in på en och annan golfrond.
efm
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Åu.n för vårt generationspar,
Micaela och Mikael Friberg var
årets andraplacering inte deras
första medalj i detta mästerskap.
På deras $'ra starter har
placerin garna varit 2- + 1 och

nu tvåa igen.
-Det var för tvä är sedan, då
mästerskapet avgj ordes på
Holms GK i Halland som vi
lyckades vinna, säger Mikael.
I år var Ryu- paret två slag från
seger efter rvä77- ronder. Det
blev den här gången Marie
Persson och hennes pappa som
den här gången fick stiga högst
upp på prispallen.
Michaela som flera år tillhört
olika landslagstrupper, lyckades att i år vinna Skåne Open,
på Landskrona- banan.
Mikael blev 1973 treavid SISM,
Svenska Internationella slagspelsmästerskapet. En
semifinalplats blev det också
vid match SM frä är senare.
På senare år har "Mi.ky" spelat
på landslagsnivå i H 35- klassen.

Med sina tre medaljplaceringar
blev Rya också bästa klubb vid
detta RM.
Lennart Andersson
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\Iarcus Lester, 7 är, vål
hans/hennes farsa eller morsa.
sekonderad av pappa Peter, är
Säkert var det mången förälder
den yngste pristagaren någonsom kände nervdallret och som
kom direkt från en sömnlös
sin i Ryas traditionsrika
natt, där han /hon sett utslacr
Generationståvling. En annan
hamna i fyrans och åttans
strong insats gjorde B6-årige
Tage Ericsson som är ett ledammar, alltmedan ätteläggen
vande bevis för att det går att
stönade i bakgrunden. För de
flesta avlöpte sannolikt tävspela bra golf och ha trevligt
när man utövar sin sport långt
lingen väl, och så vitt man
Lrpp i åldrarna.
kunde konstate ra var det inte
många föräldrar som kommenSom vanligt ställde sponsorn
derats upp på drivingrangen
ASG/ERT upp på ett mycket
framåt
kvällskvisten.
fint sätt. Till att börja med
fick varje deltagande lag var
sin påse med golfbollar, pegs
och tablettaskar samt kuponger som Hugo löste in
mot baguetter och måltidsdrycker. Fina resor,
golfprylar och mycket annat
radades sedan upp vid prisutdelningen som var mycket
välbesökt. Ett stort tack till
ASG/ERT vars sponsorinsats
tillsammans med det fantas- Jan och Gerd Sandberg tillsammans med ASG:s
tiskt fina sommarvädret gav repr,esentant Bo Larsson'
en fin inramning till en av Ryas
verkligt klassiska tävlingar.
1\
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Deltagarantalet var som vanligt
mycket stort med 82 lag och
164 spelare. På
ansiktsuttrycken kunde man
utläsa atthär gällde det en
Major. Vältrimmade
swingmässigt och taktiskt besteg paren första tee. Tafatta
försök attlatta upp stämningen
med några skämt resulterade
endast i nervösa skratt. Det
gick inte attta miste på. Sanningens minut var slagen. Vinst
var naturligtvis det allt överskuggande målet. Men om
man nu inte kunde vinna så
gällde det åtminstone att
komma före kompisen och

cLv

JcLIr

\J\,rr

Gerd Sandberg. Det är inte lätt
att besegra ett så välspelande
och rutinerat par med låghandikapparenJan som i sina
bästa stunder spelar väldigt fin
golf och som på ett mycket
för{ änstfullt sätt kompletteras
av sin säkert spelande moder
Gerd. Den här gången vann
man på 133 slag netto ffru slag
före tvåorna Ulf och Lill Olsson som också är ett duktigt
foursome-par. På tredje plats
kom så tåvlingens största överraskning nämligen sjuårige
Marcus Lester och pappa Peter
med 139 slag. Det kanske mest
fantastiska är att Marcus spelar

te

med ishockeyfattning på klubban men trots det spelar både
rakt och långt för sin ålder.
Enligt pappa Peter är det tids
nog att lägga om greppet.
Viktigast år att Marcus lär sig
att slå till bollen med den råtta
känslan. Det är tydligt att han
redan kommit långt på den
vägen.

I B-klassen segrade Jonny och
Jimmy Stigsson som awerkade

sina 1B-hål på 69,5 nettoslag.
Tväa blev ett lag ur familjen
Hindemith bestående av
mamma Er'y och sonen
Claes.

ASG/ERT lottade också ut
en resa till Polen på
scorekorten. Lyckliga vinnare blev Clara och
Johanna Widerberg som nu
tår möjlighet att bekanta sig
med den snabba golfutvecklingen i det forna
järnridålandet Polen.
Alla pappor och mammor
kan nu pusta ut. Säsongens
värsta pärs är över. Man kan
förmoda att det var ett och
annat moloket par som åkte
hem för att slicka såren och
försöka fånga upp någon
väsentlig swingdetalj från sista
timmens sändning av Scandinavian Masters. Men ett är
säkert till nästa år så är aIIa
tillbaka igen. Med förbättrade
swingar och ännu bättre taktik.
Farsan blir kanske degraderad
från korthålen till att sätta
bollen i spel på de långa hålen.
Sådan är utvecklingen och just
förändringarna och de nya
möjligheterna är kanske det
som gör golfen så stimulerande.
InguarJönsson
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Lennart Andersson delar ut Silverbollen till Annika Sörenstam som utsetts till

Golfare 1997,

Med stor kunskap och
träffsäker penna har Lennart
Andersson fort in golfen i
skåningarnas vardagsrum, Men
det finns mycket mer att
berätta om Lennart, Det
svåraste var att få tag i honom,
Jag lyckades strax innan han
skulle ta kvällsflyget till USA
och Solheim Cup,
För de flesta Rya-medlemmar
är Lennart Andersson den
sakkunnige golfexperten som
med pilimarisk blick och starkt
engagemang ger sig in i olika
frågeställningar som rör
golfen. Hans spalt "Mitt i svingen" för oss HD-läsare rakt in i
händelsernas centrum vad
avser elitgolf världen över. Men
Lennart har många andra
strängar på sin lyra.

Lennart Andersson föddes
1929 i Skurup. Efter studier vid
Tekniska Låroverket i Malmö,

Lennarts dröm var att bli
kemist, praktiserade han på
apoteket Gripen där man själva
blandade ihop medicinerna på
den tiden. Men Lennart
tröttnade på attjobba pä
labbet och blev istället säljare
hos Axel Kistner AB, som var
ett ledande företag inom medicinsk utrustning och ett dotterbolag till Astra. Lennart avancerade snart till säljledare för
Sverige, men fick ett intressant
erbjudande från Borås Tapetfabrik där han var med om att
utveckla företagets omsättning
från 6 Mkr till 150 Mkr, först
som försäljningschef och sedan
som marknadschef. Hos Borås
Tapetfabrik stannade Lennart
till pensioneringen.

ttare rned
angdomsffie
För den minnesgode sätts
namnet "Skurup Andersson" i
förbindelse med MAl-galor och

mästerlöpare som Lennart
Strand, världsrekordhållare på
1500 m tillsammans med Gunder Hägg. Liksom Malin
Ewerlöf idag så var Lennart
med sin energi en utomordentlig hare vid flera rekordförsök
pä 4}-talet. Dessvärre tvingades
Lennart avbryta karriären
redan vid 22 års ålder, då en
envis hälseneskada ständigt
gjorde sig påmind. Dessförinnan hade Lennart värvats till
MAI som 16-åring och satt
svenskt ungdomsrekord som
17-åring på 1000 m samt
skånskt ungdomsrekord på
1500 m. På båda distanserna
tog han rekordet från Hasse
Liljeqvist, en av Helsingborgs
genom tiderna främsta löpare.
Lennart var också med i den
MA[-trupp som bröt blockaden
med Tyskland strax efter andra
världskriget. tlur minns också
en turne till Osttyskland i
början på 50-talet, där friidrotten drog fulla läktare med
bortemot 20.000 åskådare vid
tävlingar utan mästerskapsstatus.
E

tt gulnat tidningsurklipp från

danska Extrabladet visar
Lennarts "fighting face" under
rubriken "Lign er Zatopek" .
Inte dåligt att bli jämförd med
den fl erfaldige olympiamästaren från Tj eckoslovakien,
lokonro tive t Zatop ek som
skrämde slag på alla världens
långdistans- och maratonlöpare på 5O-talet.

Ett annat urklipp med referat
från MAl-galan säger om Lennart:
"Skurup serverade Bob
McMillan 58,5 pä 400 meter
och 2 minuter blankt på 800

gjort både för att utveckla
golfen på klubbnivå och i
större tävlingssammanhang.

Lennart drar fältet före OS-silvermedaljören i Helsingfors 1952 Bob McMillan,
samt OS-femman Kluge frånVästtyskland,

meter och bäddade därmed för
en bra sluttid för den gänglige
amerikanen." Ett annat urklipp
talar om att Lennart blev SMfinalist på 1500 meter 1952.
Efter avslutad karriär engagerades Lennart som ungdomsledare i MAI. Friidrotten har
aldrig varit en rik sportgren
och för Lennart och hans
kollegor gällde det att skrapa
ihop pengar. Lennart åtog sig
ordförandeskapet i MAI:s
stödförening och ett av hans
första projekt blev att introducera Bingo i större skala i
Malmö. På den tiden hade
Gunnarstorp en blomstande
bingoverksamhet, och Lennart
beslöt attta kontakt med den
le gendariske Gunnarstorps
ledaren Wolle Johansson av
vilken han senare lånade en
omgång Bingo-brickor. Första
kvällen med Lasse Holmqvist
som utropare blev ingen succ6.
Ca 35 personer kom. Det fick
förre MAl-legenden, tillika
spor{ ournalisten, Lennart
Strandberg att utbrista: "Annu
ett fiasko för MA[". Lennarts
id6 skulle emellertid visa sig
bärkraftig. Kort därefter fylldes
danspalatset Amiralen till sista
plats, vilket innebar 450 Bingo-

spelande Malmöbor som köade
i timmar för att komma in.

fävlingsgeneral för
skid.vfr,
1983 utsågs Lennart till
tävlingsgeneral för Låglands\M på skidor. Ett 60-tal deltagare från tolv nationer, däribland Australien, anmälde sig

till tävlingen

som var planerad
att gä av staplen i skånska
Röstånga. Allt såg ut att fungera väI, utom det faktum att
snön helt uteblev i Skåne det
året. Det blev för Lennart att ta
ett snabbt beslut. Bussning av
deltagarna till snösäkra

Fredriksberg i Dalarna. Ett
kostbart kalas för arrangörerna, som dock fick plåster på
såren genom att det blev skånska!! segrare för första gången,
såväl på 15 km som 30 km.
Vasaloppet har Lennart åkt 3
gånger, och medan vi berör
ämnet skidor skall också nämnas att han på meritlistan har
tre 3:e placeringer i Skid DM
för 50-åringar.
Löp arframgån g ar na o ch insatserna inom skidsporten till
trots så är det inom golfen som
Lennart har skaffat sig sina
främsta meriter. Många är de
ansträngningar som Lennart

Tacka svärmor för att Lennart
blev golfare
Om svärmödrar sägs det
mycket. Om Lennarts svärmor
kan man säga att hon hade det
goda omdömet att besitta en
sommarstuga strax vid 17:e
utslag på Rya. Det gjorde att
idrottsentusiasten Lennart
snabbt fann en ny sysselsättning på vilken han kunde ödsla
sin aldrig sinande energi nu
när löparkarriären var till
ända. Hård och målmedveten
träning blev Lennarts paroll,
och det är precis den medicin
som han också ordinerar till
dagens golfare.
- Det gäller att tråna rationellt.
Inte bara slå bollar på
drivingrangen utan åven öva
närspel från olika distanser.
Det är först med ett bra närspel
som de riktigt låga scorerna
kommer. Jack Nicklaus höll ett
mycket intressant och lärorikt
anförande i Båstad, då han
poängterade att det gäller att
träna allsidigt, även kroppen
och psyket, förklarar Lennart
på sitt allra mest medryckande
sätt.

Hole-in-one på sitl livs
tredje golfhål
Det låter nästan för bra för att
vara sant. Sitt livs första rond
på Rya spelade Lennart med
den alltför tidigt bortgångne
Nisse Knutsson. På det tredje
hålet som duon spelade, Ryas
hål nr 4, slog Lennart en järnfemma rakt i hål. Detta blev
upptakten till en raketartad
handicapsänkning, där Lennart efter tre månader var nere
på hcp 18, och efter $ru är pä
hcp 3. I tio år hade Lennart
hcp 2 och rankades på SGF:s
officiella handicaplista. Lennart har en imponerande
meritlista som väl få golf-

kommittder: Tävlingskommitt6n, Juniorkommittdn,
Handicapkommitt6n samt är f
n medlem i Bankommitten.
Han har suttit i styrelsen i 10 år
och bl avarrt kassör. Lennart
drar sig till minnes hur han
och övriga i styrelsen höll på
att avsättas på 50-talet när man
föreslog att medlemsantalet
skulle ökas från 450 till 475.
Kritiker menade att man
kunde inte ha så många medlemmar om klubben skulle
fungera. Lennart framförde då
att i Hovås i Göteborg har man
550 medlemmar och fick följande kommentar: "Ju, i Hovås
där har man ju till och med
infört starttider vid vissa tillfällen." Efter sina insatser för Rva
GK har Lennart välför{änt
utsetts till hedersmedlem.

I

Golfaren Lennart tillsammans med hustrun Birgitta och Jonas Friberg

journalister i världen kan visa

Lennart kvalade in till de

upp:
Klubbmästare på Rya 1966 före
Ingemar Engqvist och Stig

avslutande 36-hålen.
Deltagare i Dutch Open.

Svensson.

J
r
,

Kvartsfinalplats i SKIM, SkandiIntärnationella Mäster"aviska
skapet, i vilket halva engelska
landslaget fanns representerat
samt också de bästa landslagsspelarn a frän vära grannländer.
En niondeplats i SISM, Svenska
Internationella Slagsspelsmästerskapet.
Lag-DM tillsammans med
Bassen Friberg ochJonas
Friberg.
Deltagare i proffstävlingen
German Open tillsammans
med bl a Tonv Liedholm.

5
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Lennart blev invald som suppleant i styrelsen 1958. Han
talade sig varm för en utveckling av ungdomsverksamheten
och tog initiativet till Ryas
In ternatione lla Juniortävlin g,
vilken sponsrades av affärsmannen Harry Malmqvist, vars son
Bengt är en av Ryas genom
tiderna bästa spelare med bl a
landslagsmeriter. Startavgiften
var humana 5 kr och för det
fick man också frukost och
lunch!
Genom åren har Lennart varit
ordförande i följande klubb-

Utöver engagemanget i Rya
golfklubb har Lennart också
innehaft ett flertal externa
styrelse- och kommittduppdrag
bland vilka kan nämnas:
3 är som styrelsemedlem i
Skånes Golfförbund.
3 är som ledamot av Svenska
Golfförbunde ts marknadskommitt6.
1984 fick Lennart SGF:s Silvermedalj . Motiv: Välgörande
kritik signerad med Lennart
Anderssons vassa bly.
Lennart är också sedan 75 är
tillbaka vice ordförande i
Föreningen Sveriges Golfjournalister. När Göran
Zachrisson nyligen avgick blev
Lennart tillfrågad om han ville
ta steget upp som ordförande
men ansåg att det nu var dags
att promovera en yngre kraft.
På tåvlingssidan har Lennart
varit med om att starta Sydvästsvenska Lagmästerskapet bl a
tillsammans med Munken
Lindberg. Denna tävling blev
upphovet till den numera så
populära seriegolfen. Lennart
var också en av initiativtagarna

till Martini Cup 1962, vilken
senare bytte namn till Ramlösa
Open. Han startade också en
36 håls foursometåvling under
namnet Coralli-priset, vilken
senare blev Caddy Masters
Cup, för att idag rankas som en
av landets populäraste elittävlingar under namnet
Omegaslaget.
blev du go arnalist?
- Redan under Malmö-tiden
refererade jag fotboll i Kvällsposten och SDS. 1956 borjade
jag skriva golf i HD och på den
vägen är det. Utöver mina
engagemang i dagspressen har
jag också haft uppdrag för
Svensk Golf samt varit golfkrönikör i Radio Malmöhus
under en 10-års period. Genom mitt frilansande inom
j ournalistyrket har j ag tråffat
många intressanta personer
bland spelare och ledare. På
senare tid harjag glatt mig
mycket åt damgolfarnas framgångar. Det är ett trevligt och
chosefritt gäng som representerar de svenska färgerna. Efter
en middag som SGT arrangerade ville {ejerna attjag skulle
följa med till Club Opera. När
jag tyckte att det knappast
passade att släpa en gammal
gubbe till Club Opera, replikerade Catrin Nilsmark - Gammal
är du kanske men gubbe blir
du aldrig!

lllt

Ditt trevligaste gollminne?
- Om du tänker på golfronder
som jag upplevt som journalist
så sätter jug G A Bielkes match
mot Gunnar Carlander på
Rungsted 1956 högst på listan.
Bielke gjorde en 64 rond.
Gällande par var 73! Det år lätt
att bli nostalgisk och jag vill
därför också nämna Annika
Sörenstams avslutningsrond på
Barsebäck som en verklig
höjdpunkt. Hennes resonemang med caddien och utförande av slagen, helt enligt
planern a, var något av det
bästa som man kan uppleva på
en golfbana.

är

vision när det

atwe

?

har alla förutsättningar
som behövs för att bli en av
Sveriges absoluta toppbanor.
Det som fattas är den sista
finishen på banan och kring
klubbhuset. Banan har ett
fantastiskt läge vilket gjort det
möjligt att ge den en omväxlande layout, där det ena hålet
inte liknar det andra. Mitt råd
är därför attvi skall undvika
alltför drastiska förändringar
och istället koncentrera oss på
att göra nuvarande bana så fin
och attraktiv som möjligt. 10:e
green bör däremot byggas om.
Den blev aldrig som vi tänkt
oss. Jag tycker också att klubben har för många medlemrrrar, vilket är ett problem som

- Ryu

delas med de flesta svenska

golfklubbar. Orsaken känner vi
alla till. Det ärjakten på intäkter för att medlemsavgifterna
skall kunna hållas nere. Ekonomi och tillgänglighet är en
delikat balansgång för
golfklubbarnas styrelser.
Trivsel och klubbliv är enligt
min mening bra, sett mot
bakgrund av att vi är många
medlemmar som skall samsas
om starttider och umgås i
relativt begränsade
klubbhusfaciliteter. Sj älvfallet
blir det inte lika intimt som när
Rya var en liten klubb. Jag
tycker det är positivt när medlemmarna framför kons truktiv
kritik. Den skall styrelse och
kommittder tä ät sig och låra
sig av. I gengäld vore det bra
om vi slapp det eviga gnället
som ju bara förstör stämningen. Med en positiv grundsyn kan vi tillsammans göra
mycket för att få en ännu
finare bana och en ännu trevligare golfklubb, avslutade Lennart och börjar redan drömma
sig bort till Solheim Cup, till
Ohio, till orten Dublin och till
golfbanan Muirfield Village. Ja,
alla europeiska namn till trots
så talar vi om USA. Ett USA
som byggts upp av invandrare
från Europa och som fått sin
golfkultur från Skottland.
Vi ser framemot en intressant

reseraPPort!

InguarJönsson

KILLBERGS
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Inlo d
Sommarens regn har turligt
nog inte ställt till så mycket
besvär rent spelmässigt men
har påverkat skötseln en del.
Bunkerkantern a har spolats
ned och jord har blandats med
den redan dåliga sanden.
Återställningen av bunk rarna
har påbörjats, men det är ett
arbete som tar lång tid.
Svampar trivs och det kommer
att märkas under hösten. För
tillfället är ett stort angrepp av
brunfläcksjuka i full gång på
vissa fairways. De senaste dagarnas torra väder stoppar angreppet och troligwis kommer vi
inte attfä- några bestående
skador. Vi kommer att utföra
bekämpning mot svamp på
greener, kragar och tees, normalt görs endast en behandling och endast på greener.

6reener
Under sommarmånade rrfa ar
det naturligt att gräsets rotmassa minskar, blommning
och bladtillväxt sker på bekostnad av minskad rottillväxt.

etn
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Regnandet denna sommar Ltar
påverkat rötterna negativt, det
har varit vattenmåttat i rotzonen på de flesta greener och
därmed syrebrist. Nu gäller det
att snabbt få rotmassan att öka
för att säkerställa invintringen
av greenerna. För att få maximal rottillväxt har vi dragit ner
på antalet klippningar och
minskat på gödsling med kvåve
(N) och ökat med kalium (K).
Detta gör att greenerna kommer attvara lite iblekai en
månad frammåt. Det kommer
åven att utföras idaggningari
av greenerna de dagar då det
inte klipps.

0&
Almsjukan härjar och vårt
almbestånd kommer att reduceras under de närmaste åren.
BankommittEn komme r att ta
fram en planteringsplan, som
skall ingå i långtidsplanen,
innehållande lämplig a arter
och var dessa skall planteras.

Vår ordlörande

i

6ullsJrand
tackas lör

årc års

lantastislil arbete
i damkommittdn,
därav fem år som

Roland Andersson

all lycka!
Alla damer

på Nal
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Ett exklusivt samarbetsavtal har träffats mellan
Träningsakademin och Ryu GK innebärande
stora fördelar för Ryas medlem-

tr
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inkluderar all sorts trcining
kostar normalt 3.500 kronor, Du
får köpa det för endast 2.950 kr
Se uidare prislistan nedan.

Dessutom erhåller RJo en bonus
frå, trciningsakademin, för att anar)ndas till
j uniors atsningar enligt följ ande :

mar.

Träningsakademin, som bland
annat ägs och leds av den
kända racerföraren Eva
Bornebusch, är ett av Nordvästra Skånes ledande
Friskvårdcenter, med 60 träningspass i veckan, 65 olika
träningsmaskiner, allt i fantastiskt fina fräscha lokaler med
adress Gåsebäcksväge n 20 .
Ingången är från stora gratisparkeringen (70 platser) på
andra sidan huset, vid
Verkstadsgatan.
Tiriningsakademin erbjuder nu ett
sponsringspaket där dam- och
herreliten, sa,mt de bcista juniorerna får träna
gratis. I;rirde öuer 60.000 kronor.
Vidare erhåller alla medlemmar i Ptya CK kraftiga
rabatter uid köp aa trriningskort. Ett årskort, som

33-66 köpta årskort 125 kr/kort, 67-99 kort
250 kr/kort, öuer 100 kort 375 kr/kort.
Ex. uid 100 köpta kort tillföres junioruerksamheten
3 7 .5

00 kronor
Så gynna

Din klubb och

dess

juniorer genom att träna pä
.'

Träningsakademin, och gynna
inte minst Dig sJälv genom att
utnyt{a ett förmånligt erbjudande och att hålla Din form
till nästa års golfsäsong.

.6,t-
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Tränin gsakademins välutbildade 20 instruktörer kan trjälpa
Dig med att lägga upp ett
träningsprogram helt efter
Dina önskemål och behov. Vill
Du fettförbränna, konditionstråna eller styrketråna. Eller
kanske önskar Du
rehabiliterings trana om Du
8$s$m,r

Ärskort
Årskort makar /sambo
Årskort dag

2.950 kr ( 3.500:5.450 kr
1.650 kr

)

Autogiro 275 kr/rnän
Autogiro 490 kr / rnän
Autogiro 1Bb krlmån

Korten kan "frysas" totalt 60 dagar om året, vid max två tillfällen.

Upplägg 200 kr
Upplägg 200 kr
Upplägg 200 kr

varit skadad eller har ont
någonstans. Vi erbjuder även
massage och en mycket erfaren och skicklig naprapat. Vi
har åven bastu och cafeteria
med mat.
Tiäningsakademin ligger
långt framme och har alla de
senaste träningsformerna.

wd&

Som medlem i Rya Golfklutrb erhållerjag
Mot denna kupong GRATIS en gång
Prova-på-träning.
Träningsakad,emin, Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingbrorg
Tel: 042-17 6100. fax: 012-17 61 02

Spinning (Instruktörledd
teamcykling) för konditionsträning och / eller fettförbränning. Power Lift är en
styrketräningsform, med
skivstång och låttavikter, som
är den senaste sensationella
träningen, mycket lämplig för
golfare både kvinnor och
män. Trr)ningsakademin cir
ensam om att erbjuda detta i
Hekingborg.

Ny sal för instruktörsledda
styrketräningspass på cirkelbasis. Många olika
aerobicpass.

Efter en härlig kämpainsats tog
sig vårt herrlag något överraskande steget upp elitserien.
Kvartetten som svarade för den
bedriften var Joachim Bäckström, Olof Samuelsson, Christian Nordstedt och Mats
Kinberg.

Inför de tre avslutande ronderrra , som avgjorde i Skepparslöv ledde Flommen med 583
slag, endast ett före Ryu. Vasa-

torp, Torekov och Landskrona
var här tätt i hälarna.
Efter Fyrboll- omgången (bästboll) gick Rya till topp, efter
Olof och Mats 70- rond, medan
Joachim/ Christian svarade för
68 slag. Torekov med två 68ronder avancerat till andraplatsen, men bara ett efter Ryu,
sedan följde Vasatorp och
Flommen.
Torekov fortsatte att sprattla på
och var också bästa av de 18
klubbarna i foursomespelet
och tog därmed också ledningen med ffru slag före Ryu,
med Vasatorp fortfarande som
trea. Ny $tra var Landskrona.
I foursomen spelade Mats och
Christians tillsammans ( 75)
ochJoachim och Olof (74).
Det var fortfarande en öppen
affår inför de avslutande singelspelet. Med ett enda slags
marginal kunde sedan vårt
jämna lag passera Torekov och
vinna med det enda slag som
behövdes för avancemang till
elitserien och spel om Lag SM,
1999.

-Det var jämnheten i vårt lag
som avgjorde. Vi låg med i
toppstriden redan från början
och var under de tre sista
ronderna inte sämre än på
andra plats, säger tränaren och
coachen, Peter Lester.

I singlarna hade
Mats, 73, Joachim,
74, liksom Christian medan Olof
bara var slaget
sämre.

Herrlaget bytte
därmed plats med
vära damer, som

fick ta steget ner
från elitserien.
Damlaget har så
stor kapacitet att
de redan nästa är tar steget
upp bland de stora.
Det sitter fint med båda lagen i

elitserien. Något som skall bli
verklighet år 2 000, eller hur ?
Lennart Andersson

Spänningen är ooolidligl
Artonde hålet. Skepparslövs
Golfklubb. Division t herrar. Ca
100 mils vandrande.2Sl spelade
hål. 191 drivar, 464j ärnslag, 5 1 1
puttar slagna. En putt kvar!
Hela RYA laget, inklusive lagledare och caddies, ser på när sista
man ska sänka en 3 decimeters
putt för vinst i division 1. Putten
skulle innebära ett hett eftertraktat avancemang till Elitserien för
spel om Lag-SM 1999. Sällan har
väl mina nerver varit mer i gungning......
Putten slinker i och en stunds
förvirring följer! "Räcker det?"
"Coach, har vi verkligen räknat

ratt?" "Vad hade Torekov?"
"Landskrona då, har vi koll på
dem?" Jodå, siffrorna skrivs in på
resultattavlan och jublet bland
fyra trötta men oerhört glada
killar bryter ut!
Helgen den 15-16 augusti säkrade
vårt elitlag, Joackim Bäckström,
Mats Kinberg, Christian
Nordstedt och Olof Samuelsson,
segern i division 1. Seriespelet
avgjordes över två spelomgångar
på Lunds Akademiska Golfklubb
respektive Skepparslövs Golfklubb och Rya lyckades med
minsta möjliga marginal, ett slag,
försäkra sig om avancemang till
Elitserien.

vill

på klubbens vägnar
gratulera våra fyra spelare till en
enastående insats samt på elitens
vägnar tacka alla som varit delaktrga r det arbete som lagts ner
under året. Ett arbete som givit
oss ett elitlag som numera äterfinns i den högsta divisionen.
En stolt lagledare
Jag

Ma,ts l{ilsson

Så var det åter dags. Den årliga
fighten mellan E-16 och Singelklubben gick av stapeln onsdagen den 12 augusti. Den minnesgode läsaren vetju hur det
gick förra året. Inskriptionen
på bucklan skriker ut Singelklubben som vinnare.
I år var tävlingen utökad med 9
håls bästboll. E-l6 chockstartade och lyckades dela
bästbollen. 3-3 gjorde, att vi
inte tog ut någon seger i för-

skott.
Kalle i E-16 vann i par med
Christer Flansson sin match
överJohan Ewald och Thomas
Lööf. Första sensationen var ett
faktum. Jag är inte helt säkeq
men det ser ut som om Kalle
har blivit 2 cm längre.
Thomas Holm och Rolf Stickan
Christman plockade nerJohn
Grant och vår reserv Thorbjörn
Widerberg. En stark prestation.
Stickans plan höll hela vägen.
Björn Karlsson ochJerry Nilen
slog två gamla elitspelare Janne
Sandberg ochJoakim
Boltenstern. En smärre sensation. Inte som Kalle, men
ändå.Dom resterande matcherna vann vi i all ödmjukhet.
Mats Malmsjö och undertecknad mötte Percy "Hugget"
Flero och Ingemar, förlåt

Birger Boresson, Ingemar,
förlåt Birger knäckte vi på
sexans tee. Han påstod, att han
hette Birger och inte Inuemar,
som vi ihärdigt kallade honom.
Efter denna inledande och
faktiskt spännande bästboll åt
vi en kort lunch, nu stundade
det stora och avgörande slaget.
E-16 hade mycket råg i ryggen
efter 3-3 i halvlek. Några
snapsar och ol hjälpte också
till.
Tonen var rå. Nu skall ni få Era
jävlar. Vi i Singelklubben var så
rädda så.
Spelet började. E-l6 var tysta
och sammanbitna. Efter t hål
var dom tysta. Efter 18 hål
hade E-16 väldigt bråttom från
banan. Min blygsamhet som ju
är känd förbjuder mig att
referera matcherna. Singelklubben vann med g / 3.Fyra
matcher delades. Totalt 72/6.
Förresten på hål 11 slog inte
Olle sin berömdajärn 7. Eftersom Mats drog iväg en
mastodontdrive på ca 300
meter, så bytte Olle ut 7:an mot
drivern. Bollen satt klockrent i
10:ans damm. Det är inte lätt
Olle, men vi älskar dig för dina
försök. Min motspelare Stickan
Collin beseglade sitt öde på
15:s tee. En något pressad drive

i en blå teekula 5
meter framför gul tee. Stickan
påstod, att bollen var kvar inne
i teekulan och ville fortsätta
och spela vidare med densamma. Vi avrådde. För, att
jämna ut det något kan nämnas, att dom enda som r,'unnit
samtliga matcher i våra möten
är Mats Malmsjö och undertecknad. Alla andra spelare har
faktiskt delat eller förlorat
matcher. Se, det kändes väl bra.
Det som inspirerar mig mest,
är Olles ständiga kommentarer; Flincken, alla vill möta dig
och jag kan inte förstå varför.
Olle, det kan inte jag heller.
Ingemar, förlåt Birger var den
store hjälten, eftersom han var
den ende som kunde betvinga
en Singelklubbspelare. Det
hördes också mycket tydligt i
Bunker Bar hela natten.
Jag vill avslutningsvis på Singelklubbens vägnar tacka för den
goda maten och för en som
vanligt med Er E-l6jättetre','lig
dug'
Nästa år ses vi igen med nya
friska krafter.
Kanske byter vi ut singeln och
spelar endast bästboll.
satt mitt

För Singelklubben,

Björn Flinck
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"Det finns inget dåligt väder
bara dåliga kläder" är ett
klassiskt uttryck inom golfen
som kan stå som symbol för
den nionde Rya-veckan,
Solglimtarna var lätt räknade
och regnberedskapen mycket
hög både hos tävlingsledning
och spelare, Trots detta blev
antalet startande nästan i nivå
med tidigare golfueckor,

Det vi minst av allt önskar oss
när vi ser framemot en trivsam
vecka på Rya är regn. Dessvärre
var detjust regnet som kom i
fokus under den nionde golfveckan på Rya. För spelarnavar
det regnställ på och av och
flera paraplyer vände sig ut och
in i den stundtals hårda blåsten. Trots häftiga skyfall klarade sig banan förvånansvärt
bra och tack och lov behövde
inte TK ställa in eller korta ned
någon tävling. Kringliggande
banor var däremot hårt drabbade och vissa stängdes helt
och hållet under de värsta
regndagarna.
Intresset för Golfizeckan är
stort. Rutinen med anmälan i
Maskinhallen fungerade väl
och de flesta som köade kom

också med i de tävlingar de
önskade. Den stora magneten
är Ramlösa Wide Open som

alltid fulltecknas först. För att
komma med krävs det att man
är pä plats anmälningsdagen. I
sista stund hade TK bytt ut
Lester's Special Scramble mot
Golf Stores Jubileumstävling.
Anledningen var att den senare
tävlingen hade hamnat utanför
tävlingsprogrammet, och
eftersom det rörde sig om en
rikstävling med fina priser och
kvalif,rcerande zontävlingar på
utsatta speldagar, beslöt TK att
göra detta byte. Jämfört med
tidigare Scramble-tävlin gar
samlade Golf Store tävlingen
färre startande. Bortfallet utgör
en stor del av skillnaden i
antalet deltagare jämfört med
Golfveckan 1997. Scramble är
en trevlig tävlingsform som
många sett framemot och
rekommendationen till TK blir
därför att på nytt ta upp den i
nästa års Golfvecka.

Ladies'Invitation är en annan
tåvling som alltid blir fulltecknad. Bensinbolaget Din-X
med \lD:nJan Pålsson i spetsen
ställer alltid upp med fina
priser
och det
faktum
att prisut-

Mixed Foursome var en ny
tävling som lagts in för att
ytterligare främj a klubblivet
och skapa kontakter medlemmarna emellan. Detta ärju en
tanke som genomsyrar hela
planeringen av Golf\'eckan.
KCS Hackers & Duffers är en
kul tävlingsform med single
poängbogey, bästboll och
foursome. Här får spelarna
verkligen bekänna färg.
Funkab Flaggan är en annan
populär tåvling som innehåller
en hel del prestige. Här gäller
det att bevara flaggan så länge
som möjligt. Helst skall den stå
på 19:e green. Slutligen är
HGP:s Ricohboll veckans slagtåvling där de verkliga tåvlingsspelarna har möjlighet att visa
sina framfötter.

del-

På det sportsliga planet noterades många fina resultat, vilket
framgår av tabellerna nedan.

ningen
sker i

ffimmwwwm

anslut-

Vinnarna i Ramlösa Open, "Kurtisarna"

ning. Det man gärna ser en
ändring på till nästa är år
köandet vid
dryckesutskänkningen samt att
maten serveras på annat sätt än
som gående bord. Det förtar
lite av stämningen när man
skall stå i kö i flera omgångar.
Här ser vi framemot nya rutiner med t ex drycker inkluderade i kuvertavgiften samt
servering vid borden.

ning till
middagen ger
tillställningen
en festlig
inram-

ffiffiwm

Antal startand e: 224
Med det smått fantastiska
resultat et I32 poäng segrade
"Kurtisarna" med lagledaren
och coachen Curt Andersson i
spetsen väl understödd av
sonen Ulf, Malin Johansson

och Lars Engqvist Avståndet

till tvåorna Per o Påls Team var
hela 16 poäng.Något i skymundan lyckades Lennart Svensson
göra hole-in-one på hål 16.
Segrade i namntävlingen
gjorde BertilJakobssons lag
med namnet "Makalösa".
Motivering: Otroligt bra spelande ungkarar med halva
sponsornamnet i sitt. Med en
B:e plats och 108 poäng gjorde
man någotsånär skäl för namnet.

Klass

#m
1

I32 p

. Kurtis ar:na

2. Per o Påls Team
3. Han6rus
4. Rittinge
5. Alpine
6. Pott

116
116
115
114
111

p
p
p
p
p

A

Hcp Netto

1. Christian Din6
2. Christian Lindblad
3. Thomas Lööf
4. Andreas Cheander
Klass B
1. Curt

Palmaer

4. ChristofferJohansson

16
21
21
22

72
72
72
73

Klass C
1.J-A Svenningsson
2. Lars Haggren
3. Lisbeth Sjölander
4. Lena Ahl

28
30
28
29

76
76
78
78

2.Iktty Gullstrand
3. Olof Sandström

k
Antal startande:

&wF#
121

En tävling utan några större
sensationer resultatmässigt.
Christian Dine vann A-klassen
efter övertygande spel, medan
Curt Palmaer, flerårig sammanlagd vinnare av Morgongolfen,
nu fick sitt stora, officiella
genombrott genom seger i Bklassen. C-klassen vanns avJanÅt Svenningsson från Vasä" på föga märkliga 76 slag.
torp

ffissm&m&
Antal startand e: 124
Sällan eller aldrig är en flagga
kärare än Funkab Flaggan som
man ogärna ställer ifrån sig. I
årets tävling lyckades ett stort
antal spelare slå ut på 19:e
hålet.

med blommor från -

Moto rvägsansl utn
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mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-2229 41

Nu full sortering fritidsmöbler;

868
770
270
670

trä-plasf - dynor!

Ha

Klass A

Olof Zrnn
Fredrik Persson
Karin Närlinge
Lars Nilsson

Antal startande: I72 (86 lag)
En populär tåvling sedan de tre
spelsätten, individuellt, bästboll och foursome infördes.
För att resultaten skall få en
"fair" bedömning skall tilläggas
att båda spelarnas poäng räknas i det individuella spelet
över 6 håI.

I
Brita Linander
Kitty Gullstrand
Karl-Henrik Boman
ErikJohansson

5sc

lista

Erik Holm

Hsp
Curt Anderss on/

Lisbeth Sjölander
Agneta Nilsson
ChristofferJohansson

1.

Ulf Andersson 22,3 54
2. Inger Hall-Persson/
45.8 52
Ulla Lövkvist
Börje Åkesson/
David Wahlgren 16,8
4.Johan Walfridsson/
3.

-N

I^a

'In

Svante

Antal startand e: 142 (72 par)
tävling med festlig inramning.
Sponsorn Jan Pålsson kunde
också glädja sig åt veckans i
särklass vackraste väder ända
fram på småtimmarna! Segrade
gjorde Landskrona GK:s ordförande Benny Annelöv i par
med Inger Larsson.
tA

Erh. slas Poänq

Inger Larsson/
Benny

Annelöv

2. Gunilla[{rttel/
Lars Nilsson

Karlsson

23,3

51

Daniel Olsson/
Bo Olsson
34,8
6. Victor Widerberg/

50

Marcus

Lind6n

50

39,2

Fowrsome
Antal startande: 126 (63 lag)
Ny tävling för året som är värd
ett nytt försök.

lista
Jill Persson/
Jan-Erik Persson,
2.BrrtaLinander /
Curt Linander
3. Anna l{tttel/
Daniel Olsson
4. Christina Dine/
Christian Dine
5. Marina Ornell/
Per Ornell
6. ChristrnaHelln/
Göran Helen
1.

18

42

15

47

Anita Löndahl/
Hans Ohlsson 30
4. Ingel a Bjerler /
Lars Christiansson 2I
5. Birgit$Johansson,/
Börje Akesson 20
3.

6. Marg areta Sandstr örn /
Lars Eliasson

23

39
on
3t

36

36

Sfere
Antal startande:

och Jan Pålsson

51

5.

Som vanligt en mycket trevlig

1.

& Dulfers

12,5

16
10

70,5
71

72

11

72

20

73

18,5 73,5

Sm

tär,'ling som dock inte lockade
lika stort deltagarantal som
den traditionella scramblen.
Klass

A

H.p Poäng

B
5
3. Christer Carlsson 12
4. Fredrik Persson 5
1. Stephan Hindemith

2.I{arel Matejka

Klass B
1. Hans Ohlsson
2. Gun Dine
3. Göran Hel6n,

39
36

36
34

17
19

39

GK

17

35

Malmström

20

35

30

3B

26
26

3D

Sollentuna
4. Sven-Olof

Klass C
1. Lars Haggren
2. Ingrid Björnör
3. Britt Lilja

37

ctY

34

Juniorklass (utom tävlan)
1. Christoffer Bengtsson
15

f 0 års

lab

39

1999

Nästa är frrar Golfizeckan 10 år.
Låt oss börja med att önska oss
ett fint sommarväder i stil med
det vi hade under den Spanska
Veckan. På tåvlingssidan har vi
ett bra och varierat program
där kanske ytterligare något
spännande inslag kan komma
Jubileumsåret. TK välkomnar
säkert förslag. Vi ser också
gärna att klubben får en Festkommittd som tillsammans
med Hugo ser till att det blir
en fin stämning under veckan.
Åt Bäckströrn välkomnar
"
som vill hjälpa till
entusiaster
att göra Jubileumsveckan

minnesrik'

Inguar Jönsson

€

111

Klubbkvalifi cering där segrarna
i A, B och C-klassen tillsammans med klubbens pro gick
till Regionfinaler i vilka man
kunde kvalificera sig till finalen
i Portmarnock. En intressant

Segrarna i Golf Store Jubilee Cup. Lars

Haggren, Stephan Hindesmith och Hans
Olsson tillsammans med Peter Lester

FÖRENINGS.
BREV
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Vid definitiv eftersändning sänd
tillbaka tidningen med den nya adressen.

Vår se rvice om fatta;t. ..
...layout, sättning, originalframställning och ripning,
allt utört på Macintosh,
To rroffsettryck år vär special itet
det medför hög kvalitet på trycl<sal<erna,
Vi står också till tjänst med all tänl<bar efterbearbetning,
Med allt detta i samma hus har vi resurser att leverera
snabbt utan att göra avkall på kvaliteten,

-

Välkommen med förfrågan!
- Ring oss på telefon 047-26 25 35

eller sänd ett fax pä 047-76 74 49
eller varför inte E-posta till info@pingvinpress,se,
Du kan även besöka oss på Rååvägen 37-39.
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