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Medlemstidning för Rya Golfklubb
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Så har vi då en ny och härligt
intensiv golfsäson g framför
oss. När ni kommer ut på
banan så kommer ni att upptäcka vad banpersonalen
jobbat med under vintern . Ca
I /3 av vära bunkrar har renoverats och till viss del forändrats. Vi har också på vissa hål
lagt till några extra bunkrar.
Allt för att Ryu skall hålla den
standard som vi tycker att en
bana i svensk toppklass skall
hålla. Vi hoppas givetvis att
Du som läser detta har möjlighet att dels ställa upp på
städdagen den 27 mars, men
kanske framför allt att Du har
möjlighet att hjälpa till med
torvningen av bunkerkanter
och andra områden som
renoverats under vintern. Det
kommer attvara ett drygt
jobb att ställa i ordning alla
områden, men om vi är
många så kommer vi att klara
det. Vilken dug vi kommer att
jobba med torvningen är
beroende på när vi kan få tag
på färdigt gräs, och det kommer att anslås på anslagstavlan i klubbhuset när det är

dags.

Vårmötet kommer att hållas
torsdagen den 25 mars på
Ryu Golfklubb. Hoppas att
Du har möjlighet att deltaga.
Under den kommande säsongen har de klubbar som
ingår i femklubbs-sammarbetet (Rya, Mölle, Söderåsen,
Vasatorp och Landskrona)
beslutat att genomföra en
gemensam femklubbs-tour.
N{an vänder sig till spelare
med handicap under 10 och
klassindelningen är följande:
Herrar t hcp + 4,0 - 4,4 (vrt
tee, scratch), Herrar 2 hcp
4,,5 - 7 ,4 (vtt tee, scratch),
Damer t hcp + 4,0 - 7,4 (blå
tee, scratch, Damer 2 hcp 7 ,5
- 1.4,4 (röd tee, scratch)
.

Tävlingen spelas över fem
deltävlingar enligt följ ande
Molle 25 / 4, Söderåsen 19 / 6,
Landskrona 17 /7, Vasatorp
I2/9 och Ryu 17 /70. Av dessa
deltävlingar räknas de tre
bästa som resultat i Order of
Merit. Startavgiften kommer
attvara 50 kronor per deltävling.
Med förhoppning om en bra
och intensiv golfsäsong.
:

Åku Batkström
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Först r.ill jag önska alla Ryas med-

lerlmar, anställda, arrendatorer
och sponsorer en riktigt god
fortsättning på det nya året. Jag
hoppas att seklets sista år för oss
alla skall gå i hälsans och glädjens
tecken.

Flertalet av oss golfare har väl ännu
inte vaknat ur vår vinterdvala utan
drömmer fortfarande om den
perfekta banan eller den perfekta
golfrundan. Vintergolfarna vilar
dock inte på hanen utan den
tappra skaran ses varje weekendmorgon ute på Rya och går det inte
att spela goll ja, dä tar dom på
skidorna för en motionsrunda.
Snart skall väl vintern släppa sitt
grepp så att vi åter kan samlas kring
klubbens andra evenemang, nämligen stciddagen som riger rum på
lördagen den 27 mdrs - ucilhommen
med anmcilan!!! Sedan hoppas vi på
fina golfdagar i samband med
påsken veckan därpå:
Om du besökt banan nyligen så vet

du att den ser ut som om den haft
besök avjättemullvader. Så illa är
det emellertid inte. För den
oinvigde kan vi berätta att första
etappen av den stora bunkerrenoveringen har påbör.;ats och vi
hoppas nu att inte vädret sätter
käppar i hjulet utan att arbetet kan
genomföras enligt planerna såväl
arbets- som tidsmässigt. I medlemsenkäten, som redovisades i förra
numret, framgick ju tydligt att alla t
princip var överens om att
bunkrarnas skick borde förbättras.
Jag uädjar drirftr till allas förståelse och
öuerseende med de eaentuella okigenheter som kan uppstå i srisongsupptakten.

Vi längtar väl alla till att komma
igång med golfsäsongen och det är
bara att hoppas på ett i förhållande
till förra året betydligt bättre väder.
Det är också vår absoluta strävan att
erbjuda alla en bättre golfbana än
den vi presterade mellanåret 1998.
Innan vi kommer dit skall vi dock
genomföra årets första evenemang,

nämligen Rya GolJklubbs årsmöte
torsdagen den 25 mars - boka in tiden
- då 1998 års bokslut skall presenteras och fastställas samt styrelse
väljas för innevarande år.
Jag ser fram emot seklets sista
golfår på Rya tillsammans med er
alla.

Vi ses på Rya
I{ils Banning

Ett vårtecken
mellan Råå och Rydebäck
Gamla vänner och nya gäster, nu har vi öppnat igen.
Siu dagar i veckan välkomnar vi er att njuta av
utsikten över Oresund, vårt härliga
salladsbord och hemlagad
husmanskost.

VäIkommen
Hugo, Anki och Marie
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Så har vi börjat ett nytt år med
nya mål och ambitioner. Vi i

stimuleras atr delta i det viktiga
kommitt6arbetet.

redaktionen för Drivern har
satt som övergripande mål att
göra en tidning som informerar brett om verksamheten som
bedrives inom klubben. Det
kan gälla allt från Ryas långsiktiga utveckling till frågor av
mera alldaglig karaktär. Genom att Drivern endast ges ut 4
gånger per år kan vi själr,fallet
inte servera dagsfärska nyheter.
Dessa får spridas på annat sätt
t ex via anslagstavlor, hemsida,

kommitt6er eller cirkulärbrev
när så krävs.
Det vi däremot skall täcka in är
bland annat framtidsfrågor
som diskuteras och där medlemmarna behöver kontinuerlig information för att kunna
delta i besluten vid kommande
årsmöten. Vi skall också redogöra för viktigare frågor som
behandlas på styrelsenivå eller
som berör vår käraste ägodel,
vår uppskattade bana. Vi vill
också fokusera kommitteernas
s-1älr,rrppoffrande arbete och de
resultat som dessa uppnår.
Utan ett aktivt kommittearbete
skulle klubben gå på tomgång.
Cenom en ännu bättre dialog
mellan redaktörer och
kommitteordförande hoppas vi
kunna ge en levande bild av
det som sker på Rya. Förhoppningen är naturligtvis att ännu
flera av medlemmarna skall

Forum för dialog
I ett tidigare nummer av
Drivern inbjöd vi medlemmarna till en aktiv dialog beträffande i första hand Ryas
långsiktiga utveckling. Tyvärr
kan vi i efterhand kons tatera
att inget bidrag kom redaktionen tillhanda. För att fullfölja
tanken beslöt styrelsen istället
att göra en enkätundersökning
med ett urval av 200 slumpmässigt utvalda medlemmar. Resultatet av denna presenterades i
nr 4/98. Drivern är ett utmärkt
organ för en konstruktiv dialog
både när det gäller stora och
små klubbfrågor. Genom att pä
olika sätt engagera sig i
klubbarbe tet försöker styrelsen
fånga upp nya intressanta
synpunkter och id6er från
medlemskretsen. I redaktionen
är vi emellertid övertygade om
att Drivern är ett utomordentligt komplement som borde
utnyt{as i ännu högre grad för
debattinlägg etc än som nu
sker.

Redaktionens roll
Liksom alla andra media är
Drivern beroende av det redaktionella material som kommer
redaktionen tillhanda. Vissa
referat och artiklar skriver
redaktörerna på ort och ställe,
men till största delen är vi

beroende av det material som
tillställes oss av kommitt6er,
tävlingsledare och övriga som
har något intressant att förmedla. Detta gäller även foton
som är en viktig del av
info rmationsförm e dlin ge n.
Tänk så mycket trevligare och
lättlästare en artikel blir om vi
kan presentera några bra
bilder som förstärker innehållet. Vi har förstätt att många
drar sig för att skriva en artikel
eller referat på grund av tidsbrist eller för att det ärjobbigt
attfä till innehållet. Till er vill
vi säga att Driverns redaktörer
själr'fallet hjälper till med
allmän redigering, rubriksättning etc om artikelförfattaren
så vill. Däremot kommer inte
redaktörerna sj älva att ha
möjlighet att täcka in alla
intressanta händelser inom
klubben. Här måste vi förlita
oss på kommitteernas medverkan. Till förfogande finns en
mycket bra systemkamera som
förvaras på kansliet. Film finns
också att fä via kansliet.

Drivernredaktionen ser vi
framemot en ny intressant
säsong med många intressanta
bidrag från medlemskretsen.
Låt oss tillsammans göra en
informativ, trevlig och därmed
ännu läsvärdare klubbtidning.
På

På redaktionens u cigna4
InguarJönsson
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Vi läser om det ena fantastiska
resultatet efter det andra.
Senast satte Karrie Webb ett
nytt LPGA-rekord med 26 slag
under par vid Australien Open.
Liknande noteringar rapporteras ofta frän de olika tourerna
ute i världen.
Det kanske är så publiken och
vi vill ha det. Banorna prepareras allt bättre, greenerna blir
jämnare och håller bollarnas
linjer i allt högre utsträckning.
Bunkrarna är numera inget
större hinder för toppspelarna.
Det mesta man gjort år att
förlänga en del av hålen och
förvandla korta par-fem-hål till
par fyra.
Men längden är idag inga
bekymmer för världseliten och
skulle man förlänga hålen än
mer skulle större delen av
banorna bara bli tråkiga.
Yära banor har i regel tillräcklig längd. Det har visat sig att
det med enklare medel går att
göra banorna mer utslagsgivande. Bästa exemplen är
{olårets US Open både för
damer och herrar.
På klassiska Olympic Club i San
Francisco stannade
segerscoren på par. Vinnaren
var Lee Janzon, samme Lee

som tillsammans medJack
Nicklaus har den lägsta scoren
i US Open historien, 16 slag
under par, båda på Balturol
CC, Springfield.
Olympicbanan är en av de
kortaste mästerskapsbanorna
och mäter endast 6 120 meteq
mot exempelvis Barsebäck som
år 6 500 meter.
Ä""t i damernas största mästerskap, US Open, var
segerscoren inte imponerande,
eller åtta slag över par för Si Ri
Pak, Korea. Inte heller den
banan är avskräckande lång.
USA har bevisat att det går arr
göra banorna svårare med
smalare fairways och framför
allt {ockare ruffar ända fram
till "fore-green".
Detta att se sin boll stanna i
{ock seg ruff i närheten av
green är det svåraste slaget att
bemästra även för den översta
eliten. De har däremot inga
större bekymmer med bunkerspel från en greenbunker.

CNASgUNKRAR
De bunkrar som byggr i dag
har krav på exakthet vad det
gäller hur {ockt sandlagrer
skall vara ochjämnheten i
kvalitet på sanden.
Visst gör det spelet rättvisare,
men det är långt ifrån de

ursprungliga hindren
(bunkrar) på de gamla skotska
seaside- banorna.
I samband med Solheim Crp
hade jag nöjet att spela och

studera en del banor, där
tidigare sandbunkrar gräsbelagts.

-

Vi vetju att bunkrar med
{ockt gräs är svårare att bemästra än en välpreparerad sandbunker, fickjag till svar.
Fler gräsbunkrar och {ockare
och tätare ruffar blir kanske
framtidens melodi i varje fall i
de stora mästerskapen. Det är
inte bara längden det beror
på!

!

Sedan är det frågan om publiken vill se spelare som behärskar en svårbemästrad bana och
kan i bästa fall spela runt på
par eller vill vi ha låga scorer
med massor av birdies och
rekordresultat??
Lennart Andersson
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Kommunikation på elektronisk våg blir allt vanligare i
vårt samhålle. För att följa
med i utvecklingen har
klubben numera både
hemsida
http:/ /home.sverige.net/rya.golfkluhb

samt E-postadress
rya. golfklubb @sverige.net

Kansliet har installerat
program som gör det möjligt att kontinuerligt lägga
ut intressanta nyheter för
medlemmar och
greenfeespelare på hemsidan. E-post har vi dåremot
hittills endast använt i
begränsad omfattning.
Med E-post ser vi nya mojligheter att nä våra medlemmar på ett snabbt och
ekonomiskt sätt. Vi vore
därför tacksamma om
medlemmar som installerat
E*post vänligen ville meddela sin E-post adress till
kansliet.
-+..-t-
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Att wå av de största Solheim
Crp profilerna Dottie Pepper,
USA och den engelska hard
hittern, Laura Davies inte är
såta vänner är känt. I varje fall i
den inre kretsen. Pepper är en
härlig figther och med ett
själr,törtroende som kan försätta berg.
Ibland tar hon till metoder
som knappast tillhör de
sportsliga. När Solheim Crp
avgjordes i USA 7994,jublade
Dottie över en missad putt av
Laura Davies och vid matchens
slut gick amerikanskan sin väg
utan att ta Davies hand.
Vid det senare tillfället hade
Dottie fårgat håret rött med
motiveringen att inte bli förväxlad med Lotta Neumann.
Vid {olårets Solheim Cup
uppträdde amerikanskan i

arrogantaste laget vid ett par
tillfällen. Värst reaktioner fick
hon i en av forsomematcherna
där Pepper spelade tillsammans medJuli Inkster mot
Helen Alfredss on/Marie Laure
de Lorenzi. Inkster spelade sin
boll helt in till hålet och "fick
nästa för par". Europeiskorna
låg i ungefär samma läge och
när fransyskan koncentrerade
sig för sitt inspel hetsade
Pepper den stora publiken
runt 1B:e green attjubla.
Europeiskorna blev märkbart
irriterade och missade också
paret och matchen med 1/0.
Den som reagerade hårdast var
åter Laura Davies och höll inte
heller inne med sin ilska. Väl
hemma i förläggningen hade
Laura skaffat sig en boxboll
som hon försett med en karika-

qr av Dottie Pepper.
Inför finalronden mj ukade
Davies upp med att puckla på
box-bollen, som fick sig en
rejäl omgång.
Davies hade hoppats att fä

möta Pepper i slutronden och
ville därför spela förstasingeln.
Men USA laget hade placerat
sin spelare längre ner i startlistan.
På en frägavad Europa-kapten,
Pia Nilsson tyckte om Peppers
tilltag svarade hon.
- Något som jag absolut inte
skulle accepte ra aY mina
lagmedlemmar och inget att
rekommendera till någon
golfare över hur,rrd taget.

Lennart Andersson
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Nu närmar sig säsongen 1999
med stormsteg. Just nu (mars)
känns golfsäsongen ganska
avlägsen när man ser vita
fairways men förhoppningsvis
är vi igång till påsk.
Till denna säsong harJuniorkommitt6n fått en förstärkning
på den administrativa sidan i
form av Fredrik Nicander som
skall ägna en del av sin arbets-

tid åtjuniorverksamheten. Vi i
kommitten år mycket tacksamma för att vi får detta stöd
från klubben. Har Du frågor
som rör j uniorverksamheten,
kontakta Fredrik på kansliet
som gärna hjälper Dig.
I vanlig ordning pågår
inomhusträning för fullt på
Sundsgården fram till slutet av
mars. Utomhusträningen är
tänkt att starta efter påsk. Peter
är i full gång med att planera
träningstiderna.

Detta år skall juniorerna spela i
följande serier:
Juniorserien
Femklubben
Foursomeligan
Computerland
Tjejligan
Knatteligan
Dessa serier var vi med i även

- PING - magnifika prisbord
kan vi erbjuda en fin tävling.
Glöm inte att anmäla Dig till
denna tävling!!!
Vi iJuniorkommitt6n hoppas
på en bra säsong med mycket
spel på vår fina bana. Det enda
vi med säkerhet kan lova
år attvädret blir bättre än

under 1998.
Under våren kommer vi traditionsenligt att skicka vära
juniorer på olika läger. Elitjuniorerna åker till
Timmendorfer Strand i mitten
av maj. Till Isaberg skickar vi
en grupp juniorer den 22-24

{olårets!

maj och knattarn a ll'ar sitt läger
på Ven i början avjuni.
Den 9 maj spelas Ping Masters
på Rya. Denna tävling administreras helt avJuniorkommitt6n och samtliga intäkter
går oavkortat till vår verksamhet. Täck vare sponsorns

Juniorkommittön
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Efter ett år som TK:s ordörande är det hög tid attjag
presenterar -ig.Jag är gift
med Britt och har tre söner,
Britt och jag har varit medlemmar i Rya i drygt 20 är liksom
vår yngste sonJohan som är
familj ens bäste golfare.
Vi har under de här åren trivts
mycket bra både med banan
och er medlemmar. Det är
många sköna dagar och kvällar
som vi tillsammans har njutit av
det fantastiska läge som Rya
har invid sundet. Medlemskapet i Rya är också ett av skälen
till attjag nu mer eller mindre
har avslutat mitt aktiva yrkesliv
i förtid. Det som kvarstår av
den biten är lite konsultuppdrag.

Vid sidan om golfen fiskarjag
gärna och då skall det vara
flugfiske. Här i Skåne har vi ett
fint kustfiske på havsöring och
det enda som stör flugfisket är
vinden som gör den typen av
fiske lite vanskligt, det är inte
så sällan som flugan fastnar i

ffi
ryggen pä mig själv i stället för i
öringen.

Efter den här komprimerade
introduktionen vill jag säga
några ord om TK:s verksamhet.
Vår uppgift inom klubben är
attpä ett trevligt sätt arrangera
tävlingsverksamheten och på så
sätt göra golfen lite mer intressant för våra medlemmar. På
tävlingarna träffar man medlemmar som man normalt inte
spelar ihop med och på så sätt
lär man känna fler personer i
klubben, vilket är bra för både
trivsel och klubbkänsla. Förutom själva trivselbiten förstärker också tävlin gsverksamheten
klubbens ekonomi.
Till dem som är intresserade av
årets tävlingar, kan jag rapportera att vi har planerat säsongen och att antalet tävlingar
blir i stort sett lika med f,olårets.

I TK har vi, tråkigt nog, registrerat att spelare med hcp

w#w
mellan 37 - 54 inte gärna deltager i vära tävlingar. Vad det
beror på vet vi inte, men det är
ett bekymmer.

Till er som tillhör denna grupp
vill jag rikta en uppmaning om
att tåvIa så mycket som möjligt.
Det är ett utmärkt sätt attlära
sig golfens regler och att ta sig
fram på banan utan att sinka
andra spelare. Det senare är ett
av svensk golfs största problem

för tillfället.
För att aktivera denna grupp
har tävlingskommitt6n utsett
Börje Akesson att arranqera
niohåls tävlin gar 9, u vardagskvällar under säsongen.

I år har vi fått in fyra nya medlemmar i tävlingskommitt6n.
De fyra är Annika Karlsson,
Anita Lindberg, Klas Westling
och Arne Weberg.

Avslutar med att önska alla en
trevlig golfsäsong.
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Korrekt uppställning är förutsättningen för en mjuk och
avslappnad uppvridning i

att alla delar arbetar
samstämmigt när klubban tas
tillbaka från bollen.

råtta känslan av att ta tillbaka
klubban och vrida upp kroppen i en sammanhängande
rörelse. Se hela tiden till att
klubbans grepp trycks fast mot

Gör så här: Inta din normala
uppställning. Tryck klubbans
grepp mot magen. Creppa
längre ned på klubbskaftet.
Cör nu en kort baksving och
tänk pä attvrida magen och
klubban tillsammans. Vrid så
långt bak att klubban i det
närmaste är horisontell mot
marken. Upprepa sedan denna
övnine till dess du får in den

magen.
När känslan sitter där, greppa
normalt och upprepa rörelsen
i en full sving. Slå några bollar
och upplev en kompaktare
svingkänsla där klubben har
större mojlighet att förbli
square till bollen genom hela
svingrörelsen. Detta kommer
att ge dig bättre riktning och
längd på slagen.

baksvingen.
Första delen av svingen är den
viktigaste i hela svingrörelsen.
Nyckeln till en bra svin g år att
alla delar som används i svingen samverkar. Klubba, arfnar,
skuldror och mage måste alla
samtidigt vridas upp i en mjuk
och rytmisk rörelse.

Övning: Ned anstående övning
kommer att hjälpa dig att
uppfatta den viktiga känslan av

Förbundsstyrelsen i Svenska Golfförbundet
beslutade vid sitt möte den 15 februari att 1999
tilldela Lennart Andersson SGF:s högsta utmärkelse, Guldklubban. För att bli nominerad som
kandidat krävs det "att man - främst i egenskap
av yrkesman inom golfsporten - gjort golfsporten synnerligen stora tjänster." Guldklubban kommer att överräckas till Lennart i
samband med förbundsmiddagen den 23 aprll.
Bland tidigare mottagare av Guldklubban kan
nämnas välkända namn som Sven Tumba,

Göran Zachrisson, Bengt Lorichs, Jan Blomqvist,
AndersJanson samt bland dagens spelare
Liselotte Neum arrrr, Mats Lanner och Anders
Forsbrand.

Lennart Anderssons många insatser för golfens
utveckling såväl på riks- som lokalnivå refererades i ett tidigare nummer av Drivern. Rya Golfklubb och medarbetarna i Drivern-redaktionen
gratulerar Lennart till denna mycker välför{änta
utmärkelse.
InguarJönsson

Måndagen den B mars var en
bejublad försmak på den instundande våren. På en klar
himmel skiner solen på sitt
bästa humör. Endast en svag
vind från sydost talar om att
ännu är inte våren kommen.
Jag går ut på gången mellan
sundet och västra gränsen till
Rya golfb ana. Har också konstaterat att ettfätal kustvandrare rör sig söderut eller
somjag norrut mot Råå.Jag
har för några minuter sedan
parkerat bilen på parkeringen
vid Krokahusen i Rydebäck för
att än en gång få njuta av
denna underbara kuststräcka
med Ven i söder och gattet
mellan Helsingborg och Helsingör i norr. Key West, släng
dig i brunnen konstaterarjag
som många gånger tidigare!
Inget går upp mot Sundet.
Samtidigt registrerarjag att det
rör sig ett antal glada golfare
både på nian och åttan. Tänk
att kunna spela golf vid den
här årstiden.

Nu har damen i 2-bollen som
befinner sig på B:an fått problem. Hon har nämligen hamnat mitt i den långa bunkern
som vaktar västra kanten av
banan mot gångstigen där
dogleggen böjer åt söder. I
efterhand kan konstateras att
detta läge inte är det vanligaste
för damer på ättan. Måste ligga
där på 2 slag och möjligen
missat vänstersvängen med en
tråkig slajs. Jag harjust passerat
det norra och sista höga
staketet som också ingår i det
s k skyddspaketet på banan. Nu
stiger damen ned i bunkern
samtidigt som den manlige

partnern ställer ned bagen och
kollar in mig därjag kommer
gående. Det finns inget som
hindrar uppsikten mot mig
förutom det låga staketet och
jag konstaterar s.1älv att mannen har observerat mig. Jag
känner mig fullständigt säker
och avståndet är max 30 meter
mellan mig och damen i
bunkern intill det låga staketet
och jag kommer snabbt att
passera.

Efter uppsikten mot de båda
spelarna sänker jag blicken
framför mig några sekunder.
Det som nu händer kanjag
inte förutsätta och jag blir
totalt överraskad. Samtidigt
som jag flyttar blicken från
spelarna uppfattar j ag ett
"klick" samtidigt som jag ser att
båda spelarna står dödstysta
och tittar mot mitt håll hörs
nästa "klick" då bollen på sin
första studs studsar på gången
ca 3 meter framför mig. Antagligen räddade jag mitt ansikte
tack vare attjag själv är golfare.
Instinktivt vred jag mig åt sidan
närjag hörde studsen och
bollen träffade mig därför på
högra axeln.

Det som nu sker ar annu mera
överraskande. Jag går tillbaka
och tar upp bollen. I stället för
att kasta den i sundet eller
stoppa den i fickan kastarjag i
stället in den till "golfdj ävlarrta"
igen och påpekar utan att
svära och domdera att det är
livsfarligt att spela en boll i
detta läge när människor
befinner sig på
gångstigen.

märkte de - men det
blåser så mycket" sa damen och
bad om ursäkt.
Tyvärr kunde jag inte just dä ta
emot någon form av ursäkt
utan fortsatte med ilsken fart
min nu förstörda vårpromenad
"Ju, jug

mot Råå. Det blåste så, sa hon.
Skitprat! Hon får aldrig slå iväg
bollen så länge det finns någon

i oskyddat läge på gången!

Vad lär vi nu oss av denna
hemska händelse med i detta
fallet lyckliga utgång. Vi golfare måste alltid ta hänsyn till
varandra och omständigheterna. Och skulle det ändå gå
snett. Skrik FORE! Det är
omöjligt att skrika FoRE för
ofta! Inga säkerhetspaket kan
hindra allvarliga olyckor om
inte vi själva efterlever de mest
elemen tåra golfreglerna. Jag
har full förståelse för dem som
kallar oss golfdj åvlar om man
så här uppenbart blir utsatt för
fara. Ett öga eller tänder på ett
litet barn har inte en chans
mot en hård golfboll.
Om vi golfare inte skärper oss
och uppträder hänsynsfullt
mot badgäster och trafikanter
på gångstigen är risken stor att
klubben måste stänga samtliga
fairways längs gångstigen och
dä är vi alla förlorare.

Tievlig golfsäsong önskas alla
av signaturen som numera är
mottaglig av en ursäkt från den
pricksäkra damen och/eller
den stumme medspelaren om
nu någon skulle känna igen
sig. Som ytterligare ledtråd kan
nämnas att klockan var ganska
exakt 11:20.
Medlnr 1954
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kirdngen den 27 nurrr
har Ryu Golfklubb sin stora städdag.
Kom och hj åilp till att stäl a i ordning banan
inför den kommande golfsdsongen.
Vi behöverjust Din hjälp

ör att klara av d.etta

Du har ocksä dä mojlighet att starta
din tävlingssäsong

PS.
Vi hoppas
också att Du

har
möjlighet
att ställa upp

lördagut

april
för torynitg
av bunkrar!
den 17

Bankommittön

genom att
deltar den
trad.itionella
Vårputstävlingen

ffi
It$ils Banning
ordförande
Anders For-ssell vice ordfiörande
I iselotte Schlasberg ledamot
IngvarJönsson
ledamot
Björn Flinck
Iedamot
Mats Malmsjö
suppleant
Lars Christiansson suppleant
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'märs, årsmöte
t2' april, stpelsemöte

25;;,

3

maj, styrelsemöte
7 j uni, slvrelsemöte
5 j uli, sqrrelsemöte
23 augusti, styrelsemöte
'h

20,,
11
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För att ge er lite erfarenhet av
tävlingsspel och bekanta er
med andra golfare och inte
minst låra er golfbanan och
hur man agerar i vissa situationer kommer vi att år 1999
första måndagen i varje månad
kl 18.30 med början den 3 -uj
ha en liten tävling för er. Tävlingen spelas över I hål
poängbogey. Startavgift 20 kr
som återgår i form av priser.
Anmälningslista komme r att
sättas upp på anslagstavlan
men skulle Du ha glömt att
anmäla Dig så går det också
bra att komma kl 18. 15 till Tee

nr

1.

Unga såväl som gamla är välkomna att deltaga.
Vill Du veta mer kan Du ringa
till undertecknad tel. 28 35 39.

e

Börje Akesson
Ansu ari g t ciu lin gs le d are

e
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1999-års seriespel börjar den
29 aprrl för H 75 för att veckan
därpå, den 6 -u.t, starta för
övriga ålderskategorier. Lägg
er i startgroparna och börja
tråna och tag kontakt med
respektive lagledare och meddela ert intresse att få deltaga.
Vår målsättning år att i år varje
gång ställa upp med absolut
bästa lag och erhålla framskjutna placeringar i respektive
serier.

Spelprogram, namn på lagledare och övriga informationer
kommer att finnas på anslagstavlan, såväl som tävlingsresultat efter varje spelomgårg.

Vill Du veta mer om årets
seriespel kan u också ringa till
undertecknad, tel 28 35 39.
Bör1e Åkutton
Ordf. i oldboyskommittön

1999

18
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Närjag sitter hemma och
skriver denna artikel så ärjag
mitt uppe i planeringen av den
kommande säsongen. Det
känns mycket positivt och
kompenserar för ilskan över att
min bil blev stulen och plundrad på det mesta som kunde
skruvas loss. Kanske inte riktigt
den start som man vill att ett
nytt år skall bjuda på.

Ijnder vintermånadern a ltar
jug byggt upp min fysik på
Tiäningsakademin så att jag
bättre kan klara av de långa
träningspassen under högsäsongen och förhoppningsvis
också få ut mera av mitt eget
spel. Inomhusträningen med
elit- och juniorspelarna är i
full gång på Sundsgården. Med
hjälp av videokamera finslipas
nu deras golfsvingar så att
tekniken skall vara på topp då
säsongen startar.

Februari har varit en hektisk
månad med utbildning genom
Golf Store samt vid Ping-s
custom-fitting skola t Arrzona.
E,n utbildning somjag hoppas
skall vara till glädje för alla
medlemmar som tänker prova
ut nya klubbor inför säsongen.
Custom-fi tting, dvs individuellt
utprovade klubbor, är det råtta
sättet att välja klubbor om man
vill vara säker pä att få en
utrustning som passar det
individuella svingplanet. Som
en av ett fåtal instruktörer som
genomgått Ping-s utbildning
trorjag mig om att kunna ge
en professionell service som få
instruktörer och golfbutiker
kan erbjuda.

Vid besöket i Arizona hade jag
också möjligh et att träffa och

spela med en av klubbens
elitdamer, Mich aela Friberg,
som studerar på ett golfstipendium i Phoenix, och som
fortsätter att göra lovande
framsteg som spelare.
reser jag som vanligt
med en grupp medlemmar till
Portugal som kommer att spela
och träna pä Penha Longa och
Estoril Golf Club. Ett utmärkt
sett att förbereda sig för säsongen och att få njuta av det
portugisiska köket och gästfriheten.

I mars

Sista veckoslutet

i mars ämnar

vi {uvstarta säsongen med
försäsongsrea. Missa inte detta
tillfälle ! Priserna kommer att
vara extra låga eftersom vi vill
skapa utrymme för vårt inkommande sortiment som kommer
att presenteras vid vår traditionella Grand Opening. Samma
helg börjar vi också ta emot
bokningar för de många kurser
som kommer att genomföras
under försäsongen. Markera
redan nu i almanackan vår
försäsonssrea den 27 och 28
mars. Upp trll 50Vo rabatt på
många artiklar!
ll

I

Drivingrangen kommer att
öppnas så snart vädret tillåter.
Köp ditt ranq'ekort tidist så får
du en speciell lörsäsonssrabatt.
Vår Grand Opening sker i år i
samband med Påskhelgen. Vi
firar i dagarna\ra med extrafina priserbjudanden på 1999
års sortiment - från Långfredag
till och med Annandag Påsk.

Närjag skriver dessa rader är
vädret allt annat än inbjudande
för golf. Det gör attjag verkligen längtar efter attfä komma
igång med alla aktiviteter som
jag hoppas skall göra säsongen
och golfen ännu trevligare för
klubbens alla medlemmar.
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Hjärtligt välkomna
Peter Lesler

Under vintern har vi byggt om
bunkrarna på följande hål
Fairway och green
2 Green
c)
J Fairway, höger bunker har
blivit tre stycken
+ Green
Fairway till vänster
B
Fairway tvä nya till vänster,
en ny till höger och lagt
igen en på höger sida
10 Fairway
11 Fairway och green. Två nya
på höger sida om green
14 Green
17 Fairway och green. Två nya
vid green en på vardera
sidan
18 Fairway och green. Vänster
greenbunker har delats av
till två
1

I

hål 12 har vi tagit upp ett
dike i anslutning till dammen.
På

I samtliga bunkrar som vi
arbetat med har vi gjort någon
form av dränering, antingen
infiltreras vattnet eller så leds
det vidare

till något

av de

ntliga dräneringssystemen.
Bottnen på bunkrarrra år av
stenmjöl 0-bmmoch
dräneringsgrusen är 0,5 - B
mm. Vi har även utfört en del
förbättringar i det gamla nätet
av dräneringsledningar. Den
nya bunkersanden kommer
från Fyleverken i Sjöbo och
den är något "grövre" än den
som ligger i greenbunkern på
hål 9.
I skrivande stund återstår att
köra ut sand till bunkrarna pä
hål 11 och 14, samt att finjustera de områden kring bunkrar
och greener som skall torvas
befi

med färdigt gräs. Det är mycket
troligt att gräsläggningen på de
stora ytorna kommer att utföras av en entreprenör.
Tidsmässigt ligger vi en vecka
efter dels på grund av det blöta
och växlande vädret, dels för
att vi har fått gräva fram och
komplettera gamla dräneringar. Det återstår dock minst
ffru veckor innan vi kan få
fram färdigt gräs, vi blir troligen färdiga med bunkrarna
under den senare hälften av
april.
Kostnadsmässigt ligger vi något över det beräknade men då
ingår det kostnader för ej
planerade dräneringar och
avlopp samt dyrare transport
för bunkersanden.
Greenerna
Det ser ut som att greenerna
har klarat vintern bra. Vinterskadorna år rnycket begränsade
och vi kan nog räkna med en
bra standard på greenerna om
det blir en torr och varm start
på våren.
Förra årets våta gjorde att

greenernas underhåll kom i
otakt och vi har för avsikt att
prioritera arbeten för att säkerställa kvaliten under den kommande säsongen. Detta innebår attvissa störningar i "rätten
till greenerna" kommer att
förekomma. . . . . .men banarbete
harju företräde så det blir väl
inga sura miner för det.
Tees

Vi blir ofta "anklagade" för att
inte flytta markeringarna, det
ärju lite tråkigt att höra det
när vi bevisligen måste flytta
dem vid klippning, och det är
oftast måndag, onsdag och
fredag. Under 1999 skall vi
försöka att dela in tees i zoner
där markeringarna skall placeras detta innebår att principen,

6-korta,6-långaoch6medel, kommer att följas i
möjligaste mån.

Banan
Det mesta kommer att vara
som vanligt dock kommer
klipprutinerna på fairways att

förlängning frigör detta tid till
"putshöj ande " åtgärder.
Greenkeepern

Efter attlta varit banan trogen
i 23 säsonger harjag beslutat
mig för att söka en ny näring.
Ett två år gammalt erbjudande

ändras, den sedan tidigare
förändringen av maskinparken
har påbörjats och det kommer
att finnas två fairwayklippare.

Detta öppnar möjligheten att
köra på ett sätt som minskar
störningarna för spelet och
minskar vära klipptider. I en

svingas ner och "genom"

ffiwwffiww

bollen vilket ofta resulterar i
en låg bollbana ut till höger.

Rätt greppEocklek en förutsättning för bra golfslag

Effekten blir den motsatta
om man väljer klubbor med
ett alltför tunt grepp, då
bollen oftast flyger i en hög
hookad bana ut till vänster.

Ett korrekt utprovat grepp är
en mycket viktigare förutsättning för bra golfslag än vad
många spelare känner till.
Många spelare föredrar ett
komfortabelt grepp och
väljer därför {ocka grepp på
sina klubbor. OK, om grepp{ockleken känns bra så ger
detta spelaren sj älr,törtroende inför slapet, men fakta
som framkommit visar istället att ett alltför {ockt grepp
förhindrar den så viktiga
handrörelsen när klubben

Grepptips: Om du slicar
behöver du kanske tunnare
grepp. Hookar du skall du
kanske byta till ett {ockare
grepp.

Du är välkommen in i
shopen för en diskussion om
hur bättre anpassade grepp
kan förbättra din bollträff
och riktning på slagen. Vi
tittar på dina grepp och
mäter hur de stämmer med
ditt sätt att greppa klubban.
Peter Lester

om att gå till Maskingruppen
AB i Angelholm har grott till
och under Julhelgen beslutade
1ag attbyta yrke. Från och med
maj månad kommerjag att
\rara anställd på nämnda firma.
T)'r,'ärr är detta beslut tidsmässigt lite fel med tanke på arbeten på banan och igångsättning av greener med mera,
men en överenskommelse med
Maskingruppen gör attjag kan
hjälpa till på banan under 1999
i den mån det behövs.
Det är min förhoppning att
Rya utan för mycket besvär
finner en ny Greenkeeper.
Roland

ffiwwffiw
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Mona Lindborg har varit
medlem i Rya GK sedan
slutet av B0-talet. Är nu
avtalspensionär och har
gott om tid att ägna sig åt
damkommitten. Var medlem i Juniorkommitt6n när
sonen var liten. FIar nu
varit med i Damkommittdn
i 5 år. Är
medelmåttig
"r
golfare i B-klassen.
Dottern
med familj spelar på Vasatorp medan sonen fortfarande är medlem på Ryu.

Nationella damdagarna den 17 och 18 juni
Stora Damdagen den 3 augusti
FIar ni något, som kan pryda vårt prisbord, så hör av er
till någon i Damkommitten eller till klubbens kansli
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vi tackar pä förhand'
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Damkommittön
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April
13
20
27

(ti)

Säsongstart:

(ti)
(t1)

5 klubbor+putter,
Pb
Pb

Juli
13 (ti)

t

hål KF
KF
KF

20 (ti)
27 (tr)

Slag (E) Annies Cup
(damer över 55)
IM
Slaggolf, Kitty-s äpple ML

Pb

IM

Muj

04 (ti)

Pb

BW

Match mot Båstad på Rya

I

(ti)
1B (ti)
25 (ti)
1

Slag (E)
Pb, endast
Slag (E)

fm.

Augusti

AI
AI

03 (ti)
10 (ti)
17 (ti)

Pb

AK
IM

AL

24 (tt)

Slag (E)

BW

31 (ti)

Pb

RT

Stora Damdagen
Slag (E)

Juni

15

(ti)
(ti)
( ti)

T7

(to)

18

(f')

01
OB

20 (sö)

(ti)
9q ( ti)
9c)

lv1ona Lindborg

Pb

AK

Slag (E)

BW
RT

Pb

September

07

(ti)

Pb

IM

Match mot Båstad
på Båstad Gk

Nationell Damdag
Nationell Damdag
Tiiss Lady, start 08.00
Slaggolf

Slag (E)

74

AK
BT

27
2B

(ti)
(ti)
(ti)

Pb

BT

Slag (E)
Pb t håI, avslutning

BW

ML

Anmälan förmiddagsstart: Senast kl
15.00 dagen före tävling om inte
annat anges. Starttider erhålles på
kansliet efter 08.00 tävlingsdagen.
Anmälan eftermiddagsstart: Reserverade tider varje hel- och halvtimme
13.00 - 16.00 samt alla tider mellan
16.00

- 17.00. OBS! Anmälan senast

kl 15.00 dag före tävling. Välj partner
själv. Onskas tid speldagen v.g. ring
kansliet.
FM start kl 09.00 - 10.00
EM start kl 13.00 - 17.00
Startavgift 25 kronor
A-klassen hcp 0 - 20,4, B-klassen hcp
20,5 - 28,4, C-klassen hcp 28,5 - 36.
Matchtävling spelas maj - september,

hcp-gräns 36.

Damkommitt6n 1999
Mona Lindborg
Karin Friberg
Barbro Hall-Wannfors
Annika Karlsson
Anita Lindberg
Ingrid Moberg
Barbro Tufvesson

74 62
22 27

09 ML
58 KF

26 t2

6r

24 36
22 27
14 11
22 06

54 AK
B0 Ar
19 rM
60 BT

BW

wwww
Mars

03 (to)

Seriespel H 65 (Div 3 V)
Seriespel H 45 (Div f )

05 (rö)

Rukka slaget
Elit 18+36 hål slag open,
A-C 18+18 hål slag, spec

06 (sö)

27

(rö)

28

(sö) Vårputstävling

Städdag
1B

till söndag. Max 210 delt.
Sponsor: Rukka
Tävlingsledare: CA, Al, AK,
AF

h pb 4-mannalag.S bästa

13 (sö)

April

(sö)

Fruktslaget
18 h pb, greensome. Valfri
partner eller lottning.
Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36.

Sponsor: Everfresh
Tävlingsledare: gÅ,
25

17 (to)

Nationell Damdag

tävling

18 (fr)

Nationell Damdag

Tävlingsledare : Junior-

20(sö)

Triss Lady
Damtävling, start 08.00

20(sö)

Elektrolux cup
Juniortävling start 1 3.00

27 (sö)

Golf Cup Italia

(sö) Juniorernas Supporter-

Muj

(fr)

Skandiagolfen
Partävling, greensome
slaggolf, öppen för spelare
Födda -80 eller tidigare.
Paren skall vid anmälningstillfället ha lägst hcp 18,0
och högst 54,0. 1:an och
2:an gär vidare
Som klubbens lag i regionfinalen den 22 augusti.

Omegaslaget
36 hål foursome slag, se
separat inbjudan.

Start hål 1 och 10.
Sponsor: Omega
Tävlingsledare: CA,
SEL, AK, AW

06

(to)

09

(sö) Rya Ping Masters

Seriespel H65 (Div

IA,

07

(on)

Frigoscandia Scramble
Lottade fyrmannalag
Sponsor: Frigoscandia
Tävlingsledare: LON, SEL RL

0B

(to)

Mixed Greensome
18 håI, slaggolf. En klass,
alla spelar från röd tee.
Sp onsor: Köttmäst artra
Tävlingsledare: CA, LÅ, HR

09

(fr)

Hackers & Duffers
6 hål single pb, 6 hål bästboll pb, 6 hål foursome pb.
Minst en spelare med off.
hcp. Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36,0.
Sponsor:
Tävlingsledare: CA, KW AL

10

(lö)

din-X Ladies'Invitation
1 B hål middagsfoursome,
pb. Dam bjuder in herre.
Ej äkta par/sambo. Endast
seniorer. I4ax 75 par.

Kanonstart 1 1.00. Avslut-

2 klasser: flytande klassin-

delning, pb. Startavgift 125:inkl. Italiensk Buff6. Start I
och 10.
Sponsor: Hinds Promotion

ningsfest
Sponsor: din-X
Tävlingsledare: BA, AJ
1B

(sö)

Lagtåvling, Chicken Chase
över 27 håI.

Golfvecka 4 -l0juli med
speciella arrangemang.
Anmälan till tävlingarna
Från kl 10.00 den 20 juni.

Diplomatklassen damer och
herrar 35-49 är
Kvaltävling för Rya Gk's

medlemmar

Supportertävling arran gerad av klubbens juniorer.
Överaskningar. Öppen för
klubbens seniorer.
Sponsor: Alifa
Tävlingsledare : Junior-

kommitt6n

14
15

(fr)
lö)

H 35 uttagningstävling
36 hål scratch, uttagning till
landslagsuppdrag
Tävlingsledare: LÅ, CA, BS

20

(to)

Seriespel H 55 (Div 1)

30

(sö)

Stina's Flower Cup
1B h pb. Klass A-C, flytande
klassindelning.
Sponsor: Stinas Blommor
Tävlingsledare : LON, AK,
AL, BA

Juli
04 (sö) Ramlösa Wide Open
18 hål pb för 4-mannalag.

Telia Trophy
Ambassadörklassen, damer
och herrar över 50 år.

Tävlingsledare: CA, HR, RL

Dl)

HD:s klubbslag
Klassindelning A 0-15,4 slag,
B r5,5-32,4, C 32,5-54,0, jun
0-54 slaggolf. Kvaltävling
över 18 håI.
Sponsor:
Helsingborgs Dagblad
Tävlingsledare: TN, SEL, JLW

Tävlingsled are: BÅ, Ä1,

fW Al'

kommittdn

01

(ti)

klassindelning. 50Va vidar e

resultaten räknas.
Klubbhcp gäller. Kanonstart
Sponsor:
Hugo Restaurang & Krog
Tävlingsledare : Kansli

18

06

Juni

ffid#

Sponsor: Telia
Tävlingsledare: eÅ,

05 (må) HGp:s Ricohboll
1B håI, A-B slag, C slaggolf
Sponsor: HGp:s
Kontorsservice
Tävlingsledare: JLW [Å, AK

nS

22

(to)

MerkantildataJunior Tour
Juniortävling

28

(on)

Stora Herrdagen
Tävlingsledare : Junior-

3

bästa resultaten räknas på
varje håI. Max 54 lag. Tre
spelare med off. hcp.
Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36.
Sponsor: Ramlösa
Hälsobrunn AB
Tävlingsledare: eÄ nOW,
RL, AJ, BS, SE,L, IA

i|,

kommitt6n
31

(lö)

KM

Augusti Herrar 72häl slag, damer
01

(sö)

18+36 hål slag. H45 36 hål
slag. H55 36 hål slag.
Juniorer 36 hål slag. H65 1B
hål slag. H75 1B hål slag.
D50 1B hål slag, D60 1B hål
slag

Tävlingsledare: LON, AF,
KW

03

(ti)

Stora Damdagen
Tävlingsledare: Dam-

kommitt6n
04

(on)

Rya-slaget

02

(to)

05

(sö) ASG/ERT

Seniortävling
kommitt6n

(on)

Seriespel

15

(sö)

damer
Tävlingsledare: AF, AL, AK,
BS, KW

22

(sö) Ett slag för Cancerfonden

H75
14 (lö) Seriespel Div I södra,

28

29

(lö)
(sö)

12

(sö)

Juniorserien Div I
Tävlingsledare : Juniorkommitt6n
Scandlines Foursome
Akta makar,/sambo 36 hål
foursome pb.
Max72 par, max 15
greenfee. H.p gräns
50 sammanlagt. Off hcp.
Start hål I och 10.
Sponsor: Scandlines
Tävlingsledare: LÅ, HR

Generations-

kommitt6n
25 (lö)

(to)

Seriespel H 55 (Div 3 N)

17

(fr)

Rya Tegehgt

19

TK Masters
Tävlingsledare: TK

Oktober
03 (sö)

Captain's Cup
Styrelse och kommitt6golf
Tävlingsledare: kansliet

10

(sö) KM Match
Semi- och final
Tävlingsledare: Kansliet

Åkarebrasan
3-some golf.
Sponsor: Swahn's Åkeri
Tävlingsledare: CA, AK, AW

16

Sponsorgolf
Rya Golfklubbs sponsortävling, kanonstart.
Tävlingsledare : Marknads-

Tävlingsledare: AW JLW RL

1B hål bästboll pb. Två-

mannalag.
Sponsorer: Många
Tävlingsledare: LÅ,

Seriespel H 65 (Div 3 N)

tävling
Klass A: 36 hål foursome
slag. Sammanlagd hcp 0-50
Båda off hcp.
Klass B: 1B hål foursome
slag. Sammanlagd hcp 0-72
Minst en spelare med off
hcp. Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36
Sponsor: ASG/ERT

Tävlingsledare : Oldboys12

23 (to)

September

17

(sö) Femklubbstouren
Femte deltävlingen, två
klasser.

Max hcp 9,5.
Tävlingsledare: Kansliet

November
06 (lö) Gåsatävling

Seniortävling, greensome
Tävlingsledare : Oldboys-

Foursome pb, valfri partner
Tävlingsledare: CA, LON,

kommitt6n

HR

(sö) KM Foursome
Tävlingsledare : Kansliet

med blommor från -

Motorvägsansl utn

i

n

gen

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-22 29 41

Nu full sortering fritidsmöbler; trä

- plasf -

