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Ur innehållet:
Vårpats och bunkeromläggning
Omcga-slagel
AvrosJning inlör ltolfsommaren

För interiörer
med färg,

v

Golv, tak,
och föns er.

ar

och möbler.

Välkomna till vår utställning
med 100-tals kollektioner
från de ledande tillverkarna.
Välkomna också att kontakta
v är

a inrednings speciali ster.

Laila Edvardsson

Cari Hamilton

Heldne Holst

RedakJörens hörna
Så är det då full fart på årets
säsong. Visst kunde den ha

startat bättre om vi sluppit
att ställa in fruktslaget, men
vädrets makter kan man inte
göra så mycket åt.
Omegaslaget kunde dock
genomföras för trettionde
gången. En tävling med
mycket tradition och som
verkligen är omtyckt bland
elitspel arna.
Vi kan också glädja oss åt att
banan verkar bli i bättre
skick än på många år. Många
är de medlemmar och gäster
som kommit in på kansliet
för att berömma banan. Bra
jobbat Mats, Johnny, Emma
och Mårten.
Ett fantastiskt arbete har
under våren utförts av våra
seniorer. Dom har engagerat
sig i torvningen av de ombyggda bunkrarna och resultatet är så bra som man kan
önska sig. Visst är det härligt
när klubbens medlemmar
engagerar sig för att få banan i bästa skick.
Vi har fått en ny
greenkeeper på Rya. Einar
Petersen började sin anställning på klubben den l juni.
Vi hälsar Dig varmt välkommen till Rya och hoppas att
du skall trivas på Din :nya
arbetsplats.
Nu ijuni börjarju den verkliga högsäsongen och det
dröjer inte länge förrän att vi
är mitt uppe i golfteckan.
Anmälan till golfveckan sker
som vanligt i maskinhallen
från klockan 10 den 20 juni.
På annan plats i tidningen
kan du läsa om vår man på
första tee. Vår starter och
golftärd Gunnar Nilsson tar
där väl hand om dig och
talar om vad som gäller på

banan.

Gunnar betyder väldigt
mycket för speltempot på
banan. Lyssna på honom så
kommer du att njuta av
golfrundorna i år i stället för
att irritera dig pä att det tar
lång tid på banan.
Med förhoppning om en
solig och varm golfsäsong.
Swinga lugnt!

nhart

har då detta århundrades
.rsta golfsäsong äntligen
kornmit igång där vi
r ädermässigt åkt berg-ochclalbana de sista wå månaclerna. Det år bara att hålla
turrlmarna för att vädergudarn a i år skall vara oss mer
rradiga än förra äret d.v.s.
mr-cket sol och värme för oss
sorrr spelar samt lite väta då
och då på vår fina bana vid
rätt tillfällen.
S.r

Det har hänt ovanligt mycket
cle nn a säsongs tart. Vårt
arsmöte i mars, som refereras på annan plats, avhölls i
fin Ryaanda och jag vill här
pa mina och övriga styrelsens
i-ägnar tacka för det förnr ade förtroendet. Jag vill

också ta titlfället i uktätt
tacka avgående Björn Flinck
for hans fina och mångåriga
insatser i styrelsen och för
klubben. Samtidigt önskar
.1ag Alf Karlsson välkommen
till styrelsen där vi ser fram
ernot att kunna få glädje av
hans erfarenheter från

:[-relsearbete i annan
iclrottsverksamhet och såsom
foretagsledare.
Tär'lingssäsongen är ännu i
sin linda även om vi på sedr anligt galant sätt genomfört
C)megaslaget för 30:e året T\CK Lars och Anita Carlsson för att ni skapat denna
R., -r.ltecialitet! Vad stort sker,
..rcr tr st i-arför det finns all
: L-:- .ning att framföra ett

i GR{TTIS till Ir6ne
Krr-rtrse :r,)nl nrligen blivit
r

nrästarinna. Aven
1t.r hcr r srclan har vi visat
franrfötierlla c1a Jan Sandberg star mecl ena benet i
landslaget efter bra spel i
I -.,llcr-L:-<

samband med den stora
uttagningstävlingen for FI35
- bra giortJan!
På och

kring banan har hänt

mycket. Vår greenkeeper
Roland Andersson har nu
efter dryga 20 är lämnat oss
för att pröva sina vingar på
något nytt. STORT TACK
Roland för det du gjort för
Ryu Golfklubb och Lycka Till
med den nya karriären. Som
ny greenkeeper har, som
framgår på annan plats,
anställts Einar Petersen från
Falsterbo som önskas varmt
välkommen till vår klubb och
vi ser med stor förväntan
fram emot hans insatser
tillsammans med Mats,
Johnny och Emma.

Vi ser nu också resultatet

av

den första etappen av
bunkerrenoveringen och
visst blir det väl fint, jag
tycker hela banan tått ett ly{t
och än bättre skall det bli
när resterande bunkrar görs
i ordning för nästa säsong.
Jug vill också till våra
seniorer och öwiga medlemmar framföra ett riktigt
MEGATACK för deras hjälp
och arbetsinsatser framför
allt i samband med
torvningen och bunkerarbetena. Ytterligare ett
arbete pågår som ligger
under banans hägn nämligen uppfräschningen av
området framför klubbhuset
och shopen. Även om det
temporärt stört vår framkomlighet (dock inte under
golfspelet) så tror jag att vi
alla kommer att se positivt på
och med glädje uppleva det
nya "uppmarschområdet"
när det blir klart. På tal om

uppfräschning så kommer
också matsalen i restaurangen att snart få ett l),ft,
vilketju också behövs. Alla
de här åtgärderna ingår i det
förbättringsarbete som pågår
för att hoja finishen på olika
områden så att Rya Golfklubb i olika avseende lever
upp till den kvalitetsnivå vi
alla anser den har eller
borde ha.

Det var många "tack" och
"lycka till" men äras de som
äras bör. På tal om tack så
läste jag idag i lokaltidningen att de ideella
insatserna inom idrottsrörelsen beräknades till 14
miljarder kronor. Tänk om vi
varit twrngna betala ut dessa
pengar vilka avgifter vi då
skulle haft!!! Därför år det så
viktigt att vi alla visar vår
uppskattning, t.ex. med ett
TACK, till dom som på ett
själr,rrppoffrande sätt gör det
mojligt för oss att utövavär
kära golfsport.

Trevlig sommar och Vi

ses på

Ryu
I{ils Banning

200 000 kr
Vid ett välbesökt Arsmöte fastställdes, att av 1998 års resultat
på 388.534kr, avsättes 200.000
kr till klubbens Uwecklingsfond. Resten av vinsten tillföres
föreningskapitalet.
Resultatet var 94.000 kr sämre
än budget, vilket i första hand
får tillskrivas greenfeebortfallet
till öljd av den regniga sommaren. Andra resultatpåverkande
faktorer var den igångsatta
renoveringen av bunkrarrta
samt ombyggnaden av tee på
hål 10 som belastats banans
driftskonto.

Under äret investerades totalt
684.000 kr varav 468.000 kr i en
ny fairwayklippare, 163.000 kr i
aktier i Rya Golf AB samt 54.000
kr i en ny golfbil. Totalt innehar
klubben nu drygt92 % av
aktierna i Rya Golf AB.
Anders Forssell, ekonomiansvarig i stpelsen, upplyste
också om att Stiftelserrra, som
tidigare varit hur,.udägare i Rya
Golf AB, nu upplösts och att
klubben erbjudit öwiga ägare
inlösen av resterande aktier.

Ordföranden Nils Banning
upplyste om att styrelsen fortsätter arbetet med Långtidsplanen
för Ryas utveckling, vilken skall
presenteras vid höstens årsmöte. Han meddelade också att
Roland Andersson på egen
begäran lämnar sin anställning
som greenkeeper den 30 april,
och att klubben nu söker en
efterträdare bl a genom annonsering i Svensk Golf. Mötet
fastslog att skötseln av banan är
klubbens viktigaste angelägenhet och att urvalsprocessen
därför måste göras med allra
största noggrannhet.
Per Frohlund menade att
kostnadssidan i klubben är
förhållandevis hög, vilket också

riil

ulve

ger en hög medlemsavgift, och
ställde frågan om styrelsen
jämför med andra klubbar.
Anders Forssell förklarade att
styrelsen fortlöpande gör j ämförelser, men betonade också att
medlemskostnaden måste ses i
sin helhet. Rya har en förhållandevis hog medlemsavgift men i
gengäld har medlemmarna
lägre medlemslån och inträdesavgifter än i flera andra klubbar.
Lägger man till räntekostnaden
för dessafär man en mera
rättvisande årskostnad.

Lennart Andersson upplyste om
att arbetet på banan följer den
uppgjorda planen. Torr,ning av
greenområden skall ske den 17
april, förutsatt att gräset har
börjat växa tillräckligt så att
toryor kan skäras och gro.
Frivilliga krafter inom klubben
sökes för detta arbete.Dessvärre
har klubben ännu ej fått tillstånd att bygga om dammområdet framför B:ans green.
Detta förklarar varför stenhögen till vänster om 10:ans tee
fortfarande ligger kvar. Enligt
Lennart räknar Bankommitt6n
med attha banan klar till
säsongstarten den I maj då
Ome gaslaget traditionsenligt
skall genomföras. Lennart
Andersson mottog senare
mötets gratulationer med
anledning av att Svenska Golfförbundet utsett honom till
1999 års mottagare av den
förnämliga utmärkelsen Guldklubban.
Frågan om möjligheten att
kunna engagera flera frivilliga
krafter i klubbarbetet diskuterades. - Ingen skulle bli gladare
än sQrelsen om vi fick flera av
medlemmarna att engagera sig,
menade Nils Banning. Rya är
en gammal klubb och har
därför inte medlemmar med

den

samma "nybygg aran da" som
man finner i nystartade klubbar.
Det är viktigt att medlemmarna
intresserar sig för klubbens
uweckling och ställer upp i de
olika sammanhang där resurser
behövs. Kommitt6arbetet erbj uder många utmaningar för
medlemmar som vill göra en
insats för klubben.
Anders Forssell upplyste om att
styrelsen nu tagit beslut om
maskininvesteringarna for 1 999
som uppgår till 800.000 kr. Vissa
investeringar har tidigarelagts
men ligger inom ramen för
budgeterade investeringar ör
5 årsperioden.

Kjell Pettersson gav styrelsen en
eloge för sättet att sköta och
presentera ekonomin. Nils
Banning tackade på styrelsens
vägnar och vidarebefordrade
berömmet till Anders Forssell
som lägger ned ett stort arbete
pä att skapa överskådlighet i
ekonomiarbetet samt sist och
inte minst för hans insats som
lett till att klubben nu har
kontroll över Rya Golf AB.
Efter elva års styrelsearbete
lämnade Björn Flinck Ry*
styrelsen på egen begäran.
Nils Banning tackade honom
för en fin insats, bland annat
som banchef under nägra är.
- Björns insatser för att skapa
en utmanande och välskött
bana kan inte nog framhållas,
menade Nils Banning. Björns
plats i styrelsen tas nu av Mats
Malmsjö, som i sin tur ersätts
som suppleant av Alf Karlsson.
Nils Banning avtackade även
Sven-Olof Malmström som efter
många år som revisor nu lämnar denna funktion.
InguarJönsson
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Komrnunikation på elektronisk uäg blir allt
vanligare i vårt samhälle. För att följa med i
utvecklingen har klubben numera både
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\ils Banning

ordförande

hemsida

$ders Forssell vice ordförande
Liselotte Schlasberg iedamot

httpz / / home.sverige.n et/ rya.eolfklubb

samt E-postadress
rya. golfklubb @ sverige. net

IngvarJönsson
ledamot
\Iats Malmsjö
ledamot
Lars Christiansson suppleant
Alf Karlsson
suppleant
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Kansliet har installerat program som gör det
möjligt att kontinuerligt lägga ut intressanta
nyheter för medlemmar och greenfeespelare
på hemsidan. E-post har vi däremot hittills
endast använt i begränsad omfattning.
Med E-post ser vi :nya möjligheter attnävära
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.

68ese

juli, styrelsemöte

23 augusti, styrelsemöte
20 september, styrelsemöte
11 oktobrer, styrelsemöte
25 oktober, s$'relsemöte
29 - 30 oktober,

En underbar - W,
god mat, en kaII pilsner eller
ett gott rtn.

nug

på Rya
sommar hos
Weka inte, kom och njut.
ffter midsommar kan du
dessutom trivas i en ny
matsal r ett stort Irtt

för oss och Rya!
Catering och "Take Away"
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Bokning 042-22 17 45

till din sommarfest!

Tänk att få starta golfsäsongen
före alla andra, bortsett
från vintergolfarna, att få
tillgång till vår Pro dygnet runt,
är det inte hojden av lycka
för många av oss,

Tänk att fä rättat till alla dessa
konstiga slag som man praktiserat under den gångna säsongen, tänk attfä träna och
spela golf dag ut och dag in i
en hel vecka. Det var inte svårt
att hörsamma Peters maning:
"Kom till Portugal with me".

Förväntansfullt samlades ett
antal yrvakna, kånkande Ryaspelare på Knutpunkten t arla
morgon stund en dag i mars. I
de flestas ögon glimmade små
golfbollar och armarna
svingade på ett för de vanliga
pendlarna konstigt sätt från
sida till sida. Ja, det var kanske
mest för att få lite lindring från
bagagesläpandet, men lite
hägrande golf fanns nog i
rörelsen. Sedan var detju ett
bra igenkänningstecken på
gruppen om vi skulle komma
från varandra.

Efter attha släpat baggar och
väskor halwägs till Helsingör
och halwägs från tågstationen
på Kastrup till Lissabon - ja så
kändes det - var det skönt att
häcka i incheckningskön till
Sterling Airways, eller som en
berest medpassagerare sade:
Störting Always". Något som
medförde extra djupa suckar
från de som stod runt omkring
med blicken i {ärran och
mumlade 'jag kan flyga, jag
kan flyga".
Hustrun och jag hamnade
naturligtvis i fel kö ! Tälade
med några trevliga danskar
framför oss som ansåg att en
landskamp när vi väl var
framme i Portugal vore på sin
plats. När det blev deras tur att
checka in kom 10 - 15 kompi-

a

ffi
sar rusande med sitt gepäck.
Tala om företagsamhet.Ja, lite
sur var man jr på sig själv för
att man inte själv kläckt id6n.

Planet var naturligwis försenat,
något annat hade vi inte förväntat oss. Over Frankrike fick
vi en föraning om vad som
komma skulle, det hoppade
ganska ordentligt och flera av
oss spillde vin på skjortan. I
Lissabon regnade det! Nå,
klockan varju långt liden på
dagen och någon golf varju
inte planerad så va'då. Varmt
och skönt var det på bussen
och Peter berättade om alla
köpcentra och idrottsarenor vi
passerade. Månne tänkte han
på alternativ sysselsättning?

Middagen smakade bra, vinet
var förträffligt och dessutom
billigt, den första nattens sömn
stärkande och vid frukosten
svingades smörknivarn a rytmiskt. Alla var på strålande
humör och förväntningarna på
Pehna Longas 18 hål låg tät
över frukostborden. Då. . ..
small det, en blixt ljungade
över Atlanten och någon öppnade kranen samtidigt som
palmerna neg vackert i den
tilltagande stormen. Peter som
är en handlingens man inställde förmiddagens träningspass. "Den hära lila skuren är
juu snart over och vi slorjuu
inte ut förrän 1220 hours",
sade han med ett litet leende.

Regnet lättade och under strm
och stoj susade taxibilarna i
bästa Formel 1 stil mot golfbanan. Hustrun höll mig hårt i
handen och undrade viskande'
om man inte kunde ta bussen
nästa gång. Pehna Longa ligger
en bit upp i bergen. . . Regnmolnen som drivit bort från
kusten hade fastnat. Nå, klubbhuset år fantastiskt, barerna var
öppna och än var det någon
timme tills första Ryabollen
skulle slå ut. Den glada förväntansfulla stämningen höll i sig.

30 minuter till start, fairway på 1-an
förvandlas snabbt till ett gigantiskt
vattenhinder,

Eftermiddagen den första
dagen tillbringades i Estoril
och Cascais. Solen tittade fram
och vi såg alla fram mot en god
och stärkande middag. Morgondagens golfspel var det
stående samtalsämnet under
denna och promenaden hem.
Rummen var stora och det var
högt i rak, det gick inte bara att
träna puttning utan också små
provsvingar med såväl trä- som
järnklubborna.

Colfo do Estoril är en gammal
anrik anläggning med en
anings aning av linement- och
svettdoft i herrarnas omklädningsrum. Härliga träpaneler
på r'äggarna och riktig gammalclags golfstämning. I skydd av
de mörka molnen drogs regnkläderna pä -bara för säkerhets
sktrll. "Har man regnkläder
och paraply så blir det inget
regn, tvi, tvi, tvi och ta i trä" m.
fl. besvärjelser.
Snygga utslag, t.o.m. jag träffade hyfsat och fick några
berömande ord med på vägen
ut på farrway. Så var vi igång knappt 150 meter till pinnen,
det här fixarjag! Mitt i backsringen small det..PANG, BOM
och så öppnades den där
kranen. Bollen framför rusade
in bland några små buskar, vi
fällde snabbt upp paraplyerna
och lika snabbt ner igen när en
blixt skar över himlavalvet följd
av en skarp knall. In bland
några buskar som växte i en
liten grop, ner bakom baggen
med världens djupaste suck. I
det lilla huset på första tee stod
resten av gänget och njöt
torrskodda av det sköna skådespelet, medan vi andra diskuterade huruvida grafitskaft var
säkra eller ej under ett åskväder. Att vi skulle gå tillbaka till
klubbhuset var det inte tal om.
Hade vi nu kommit ut så....

lngen rädder för lite regn här inte, vi
har grejor för alla väder,

Efter sådär en 20
minuter hade åskvädret dragit sin kos
och vi som hunnit ut
var ordentligt genomblöta. Men med
en lufttemperatur
på 15 - 18 C torkade
vi snabbt och backarrta på de kommande hålen hjälpte
till. Blev en härlig
runda med slicar
och hookar som
spred bollarna över

Oförtröttlig delar Peter med sig av sin kunskap,

den vackra banan.
Greenerna var
duktigt blöta och putta rna
långa och sugande.

Efter en stärkande lunch med
sedvanligt vilda rövarhistorier
om framgångarna pä banan
ockuperade Rya drivingrangen
och ortens medlemmar såg
med stigande förvåning hur
dessa vilda långt- och raktslående vikingar med sina
sköldmör förpassade hink efter
hink med bollar långt bortom
hang och stör. Peter examinerade oss alla, gav godaräd,
ändrade på uppställningar,
grepp och allt annat som man
kan ändra pä. När det blev min
tur såg han lite fundersam ut
och undrade hurjag kan träffa
bollen och än mer hur den då
och då kunde flygu iväg upp
mot en 150-meter.
Träningen fortsatte i dur
och skur dag ut och dag
in. Peter var oförtröttlig i
sin ambition att bibringa
oss kunskaper och färdigheter. Och visst blev vi
bättre, inte minst märktes
det på vårt närspel. Min
nya sving harjag emellertid inte blivit kompis med
i skrivande stund, men det
beror säkert inte på
instruktionerna utan mer
på min traditionsbundenhet.

De np,'unna färdigheterna
provades under en niohålsrunda på Pehna Longa. Just
det, efter sådär en nio hål
brakade det lös igen. Fantastisk
service, alla spelare hämtades
in med en minibuss från de
olika hålen. Under den kulinariska lunch som följde på
klubben återkom solen och
Lasse tyckte det var dags att
klara av de sista nio hålen.
Efter en flaska vin och på
väl$lld mage var det lätt att
acceptera. Dock med förbehållet att vi skulle bli körda ut till
tian. Minsann, så skedde också,
förutom Karin, Lasse och
undertecknad $rlldes minibussen med 12 engelsmän.

Mycket elegant smög caddiemastern in oss allihopa bland
de förvånade spelarna som
kom från nian. Hfsat utslag
med Peters nya svingstil
inplanterad i bakhur,rrdet, den
satt inte kvar så länge.Ja, och
sedan... just det, brakade det
loss igen. Vi var blöta när vi
kom in och resultatet skall vi
inte tala om, men vi hade
spelat alla 18. Något att skryta
om under kvällens middag, då
Sven berättade om sin tripp i
februari då han spelat i strålande sol iklädd shorts. Det är
väl ingen sport!? !

\risst slutade det regna, visst
blev det strålande sol och så
r-armt att vi nästan längtade
efter ett litet moln. Det blev
fulla ronder på såväl Pehna
Longa som Golfo do Estoril.
Golfrosten försvann sakta men
säkert och golfbilarna for som
Formel l-bilar över banorna
rned vilda svenskor som förare,
inspiration från den närliggande autodromen förståss.

Vart tog bollen vägen?

Summa sum-

marum, det var
en vidunderlig
vecka!

.

Golf i variationsrikt väder,
nu behärskar vi

full sol
som full storm
såväl

med regn.
Hörde att
efterföljande
grupp fick
specialisera sig
på vackert
väder, vad synd
om dem.
PS, Fysisk träning utgjorde naturligtvis en viktig del av
o God mat och uppladdningen.
dryck, Peter
kan inte bara spela golf och
. Strålande solsken och 25 C
Iara ut hur man gör, han vet
när vi checkade in för hemvar man skall äta också.
fården.
. Mycket mental träning, "det . Ett härligt, glatt gäng att
blir bättre väder i morgon, det umgås med i alla väder.
blir bättre väder i morgon".
Göran Löndahl

kommillöns n
Vi har nu kommit igång fint
med vära tåvlingar. I mitten av
april startade vi tisdagstävlingarna med t hål pb, 5
klubbor och putter, där deltog
29 damer. På kvällen hade vi
möte, där 70 damer deltog.
Damkommitten var skrudad i
nya klubbkläder, beige tenniströja och grön slipover med
RYAemblem. Riktigt snyggt
n,ckte många.

Hugo bjöd på rotfruktsgratäng
med kyckling, j ättegott.
Christina Rodman kåserade
om "udda" ord inom golfen,
och gav oss därefter
heminredningstips.
Var och en i kommitt6n presenterade serier, cuper och
andra större tävlingar som:
Skåneserien II / 5 Ystad, 3 / 6
Sr,alöv 7 /7 Österlen, 24/B
E slöv

Nyu poängiakten spelas
ma; - september
Oldgirlserien 8/ 6 Hässleholm,
37 / B Romeleåsen
Foursomeslaget
30 / 5 Tegelber3a,
4/9 Bosjökloster
Nationella damdagarna
på Rya 17 och 18 juni
Triss Lpdy 20 juni
Kittys Apple, slaggolf 20 juli,
Kitty har skänkt ett vackert
äpple som vandringspris.

Triangelträffen
Landskrona GK 28 juli
STORA DAMDAGEN 3 augusti
Match mot Båstad spelades 4
maj och Rya vann!
Vi har haft träning för Peter
Lester vid 3 olika tillfållen. Där
fick vi låra oss inspel och
bunkerslag. Det senare var
mycket nyttigt nu när vi fått
fler bunkrar och ny sand i alla
bunkrarna.

Barbro Tuvesson, Annika Karlsson,
Anita Lindberg, lngrid Moberg, Barbro
Hall Wannfors, Karin Friberg, Mona
Lindborg

På anslagstavlan

i damrummet

sätter ri rpp all information
som kan vara av intresse.
Lycka till med golfen önskar
Damkommittön
Mona, Anita, Karin, Annika,
Ingrid, Barbro och Babs

Damrummet

i

klubbhuset
städades glänsande
rent av lvlarianne
Banning och Thea
Wiklund.

p

g

effs

Phoenix, Arizona,
är ett golfparadis, Här tillverkas
kanske världens bästa golfklubbor Ping, och runt staden
finns ett flertal golfbanor av
allra högsta klass, Jag hade
nojet att träffa en av våra bästa
elitdamer, Michaela Friberg,
som studerar i Phoenix samt
pappa Micky Friberg, som ror
sig vant i "Ping s territory"
i Arizona.

Efter en workout på hotellet
och lunch med Pings representanter var det dags med visningen av Karsten s fabrik, där
vi dels fick en allmän presentation av den fantastiska
verksamhet som Karsten byggt
upp, och dels fick följa alla steg
i tillverkningen av en Pingklubba, som är ett verkligt
precisionsarbete. Jag har alltid
varit för{ust i Ping-klubborna
ända sedan jag började min
karriär som yrkesspelare 1978.
Detta har ytterligare förstärkts
när jag upptäckt fördelarna
med Ping-s ide om customfitting med en färgskala som
hjälp vid utprovningen av
klubborna. Om Ping-klubborna kan man verkligen säga att
de är handgjorda med högsta
krav på kvalitet.

Custom-fitting av hela setet
Tie timmar ägnade vi ät attlära
oss all teori bakom customfitting. De områden som belystes var fårgkodssystemets betydelse vid val av "lie" på klub-

ban, korrekt längd på klubban,
korrekt böjlighet på skaftet
samt korrekt grepp{ocklek.

Faktorer som samverkar för att
varje spelare skall få ett klubbset som är individuellt anpassat.

Ping lanserar sin nya Titaniumdriver, som den enda driver på
marknaden som kan fås med
olika lies, loft samt vinkel på
klubbhur,'udet. Jag lärde mig
också hur viktigt det är att

puttern också

anpassas

till

spelarens speciella karakteristika i uppställning och svingrörelse för att rullen på bollen
skall bli den råtta.

Efter lunch på Karsten s egen
golfklubb, Moon Valley Golf
Club, stegade vi ut på
drivingrangen för att testa vära
nlvunna kunskaper i customfitting. Vi slog bollar och mätte
upp varandra precis på det sätt
som Ping rekommenderar när
det gäller utprovningen av nya
klubbor. Ping's specielle expert
Chuck var något alldeles extra
att se i aktion när han mätte
och donade med oss. Det var
många intressanta tips som jag
noterade i min bok.

En mycket lärorik dag avslutades med middag tillsammans
med Michaela och Micky Friberg på en av Phoenix inneställen, Planet Hollywood.

Lite golfspel hann vi också
med
Första banan vi spelade var
Michaelas hemm abana Arrzona
State University Golf Course.
Jag spelade 16 hål på par men
avslutade med bogey och
dubbelbogey vilket innebar att
jag missade chansen att vinna
turneringen med wå slag.
Nästa bana var Los Caballeros,
en exotisk bana belägen en bra

bit ut i Arizona öknen, men
med en fantastisk service. Här
skärpte jag mitt spel och utökade fickpengarna med några
dollar.
Resten av tiden spelade jag golf
med Michaela och Micky. Den
bästa banan var Las Sendas, en
ökenbana med fantastiska
greener. Michaela spelade fin
golf, särskilt om man betänker
att hon endast är i upptakten

av säsongen. På det professio-

nella sätt som hon tränar och
spelar, och med alla fantastiska
banor inom bekvämt räckhåll,
kommer det inte att dröja
länge förrän hon kommer att
synas i prislistorna.
Det var inte bara konditionen
på banorna som imponerade,
utan även träningsområdena
och servicen i klubbhuset.
Redan på parkeringen möttes
man ofta av någon som tog
hand om klubborna och visade
vägen till proshopen där
greenfeen betalades. Denna
innefattade förutom en ronds
spel även golfbil, fria bollar till
drivingrangen, en banguide
tillsammans med scorekortet
samt en 3-pack brollar med
klubbens logotype.
Jag tvekar inte att rekommendera Phoenix ät alla er som
planerar att förlägga en golfsemester till USA. Här bjuds
man kvalitet rakt igenom, och
så förstås på ett väder som gör
att många amerikaner bosatta i
norr, gärna köper semesterhus
eller pensionerar sig i
kaktusarnas förlovade stat.

Slutligen ett varmt tack till
Mikael och Michaela som tog
mig till de fantastiska banorna
och som också såg till att det
blev en och annan oförglömlig
sightseeing.

testef.
Tä ett omvänt grepp på klub-

ban så att du greppar om
klubbhuvudet och skaftet
hänger löst ned mot marken.
Gör en baksving och svinga
ned normalt. Du hör ett svagt
SUS.

Gör en ny baksving och svinga
nu ned det snabbaste du kan.
Målet är att hastigheten på
nedsvingen skall ge ett så högt
svischande ljud som möjligt.

Efter några svingar kan du
höra att den ljudligaste
svischen kommer när dina
händer och handleder är helt
avslappade.

Hastigheten på
klubbhuvudet
genereras naturligt när du
svingar ned med
mjuka,
avslappade

händer. När du
ovat ett tag
slår du
både
rakare och
längre.

Peter Lester

Den med glädje emotsedda
starten på golfsäsongen blåste
och regnade bort. Helt korrekt tog tävlingsledningen
beslutet att blåsa av tävlingen,
trots att de först startande
paren hunnit till 14:e hålet.
Under närmare 30 golfår på
Ryu harjag aldrig upplevt
maken i tävlingssammanhang.
Hällande ösregn har vi haft
några gånger och då tvingats
ställa in. Blåst som närmast
har varit att betrakta som
storm har vi också haft, fast då
har vi oftast genomfört tävlingarna. Men kombinationen
storm och ösregn det blir en
variabel för mycket.
Börje Åk.son hann stoppa
fruktleveranserna i tid och de
flesta var nog glada över att fä
åka hem och krypa in i
stugvärmen istället.
Tiåkigt för Fruktslaget är en
uppskattad tåvling vilket 200
anmälda spelare med all
önskvärd tydlighet bekraftar.
Blir det ett nytt försök Bör;e?

Peter Les

InguarJönsson
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Några bilder från

de omfattande bunkerre nove ringa r som utförts
under våren,

Wffid der
Många av vära medlemmar och gäster undrar
förstås över den stenhög
som ligger till vänster om
nians tee. Har Rya fått ett
nytt minnesmärke eller
vad är det fråga om?
Ja, något minnesmärke är
det inte, inte heller någon gammal vikingagrav.
Det är helt enkelt så atr
stenarna skall användas
till att förstärka kanterna

Den l juni bö{ade Einar Petersen sin ansällning som greenkeeper på Rya golfklubb. Einar
kommer från Falsterbo GK där
han varit greenkeeper under de
senaste fem åren. Att Einar kan
det här med golfbanor och hur
de skall skötas kan man vara
lugn för. En titt i meritlistan ger
vid handen att Einar började sin
bana för ca 30 år sedan som
biträdande bankonsulent på
Svenska Golfförbundet. Skötsel
och underhåll av befintliga
banor var under den första tiden
den hur,r.rdsakliga arbetsuppsf
ten. Efterhand som banbyggnationen ökade bestod
arbetet hos SGF alltmer i att
u tvärde r a rrya markområde n
lämpliga för golf, hålla kontakt
med golfbanearkitekterna samt
att hjälpa de nya klubbarna
igång. Einar har också arbetat 6
år i bevattningsbranschen hos
S/ 48. Rya Golfklubb ser han
som en bra anläggning, men
även bra anläggningar kan bli
bättre. Golfbanor genomgår en
sråndig utveckling, på Rya håller
uij, t exjust nu på med ett
omfattande bunkerre nove rin gsprogram. Vi hoppas att Einar
skall trivas med oss och hoppas
attbanan skall utvecklas till en
ännu bättre golfanläggning.

Ån

när bäckfåran på B:an
skall återställas till sin
ursprungliga form. Problemet ar att Rya Golfklubb inte fått de tillstånd som behövs för att
utföra arbetet. Så fort
tillståndet är klart och vi
kan hitta en tidpunkt
som inte stör fiskarnas liv
och levene skall arbetet

utföras'

Ån

Hur mår våra greener? Einar och Mats studerar ett jordprov på puttingreenen vid
klubbhuset,

Mats Biörk hälsar Einar Petersen välkommen till Rya och tar en första inspektions
runda på banan,

ta tee
I många år har vi önskaf oss

en starter och observatör på
banan, Nu finns han där
värmtänningen G unnar Nitslon,
som verkligen trivs när han får
ta hand om folk och som på
värmländskt vis gärna drar en
liten skrona då det passar sig,

Från tidigt på morgonen till
sent på eftermiddagen
skickar Gunnar ut medlemmar
och greenfeegäster och ser till
att starttiderna hålles och att
bollarna 9llr upp så att så
många som möjligt får spela.

Cunnar Nilsson, 64, våxte upp
i Karlstad och var mångsysslare
inom idrotten. Bland annat
åkte han

till Skolungdomens

friidrottstävlingar i Stockholm
som kastare. Med i gänget
fanns en känd värmlänning vid
namn Bosse Parnevik som
knep guldet på korta häcken.
Andra kända idrottsmän som
Gunnar frotterade sig med
hemma i Deje var ishockeysqjärnorna Nisse Nilsson och
Uffe Sterner. Fast ishockey
ägnade Gunnar sig inte åt. Det
blev istället friidrott, orientering, handboll och militär
femkamp.
Sin yrkesbana inledde Gunnar
Nilsson som yrkesofficer vid
Kungl. Värmlands Regemente,
betecknatl2, där han tog
avsked efter B års 1jänst, strax
innan han skulle befordras till
kapten. Istället sökte Gunnar
sin lycka inom läkemedelsindustrin där han stannade i 31 år.
De sista 23 ären som produktchef inom det danska
läkemedelsföre taget Dumex.
Det var den sista anställningen
som förde Gunnar till Helsirgborg och Rydebäck, där han
och hustru Karin fortfarande
är bosatta.

Bjorn Malmsjo i samspråk med Gunnar Nilsson. Det är 10,22 som är din startid,

Colfen tog Gunnar upp redan
hösten lg74 på Billeruds Golfklubb i Värmland. Efter flyttningen till Helsingborg blev
Gunnar först medlem på
Söderåsen innan han 1977
inträdde i Rya GK. Fluruvida
starterjobbet medger att Gunnar sänker sin hcp 17 .6 fär väl
framtiden utvisa.

I sin roll ser Gunnar sig både
som klubbvärd och som starter.
Han gillar att umgås med folk
och att informera om klubben,
banan, lokala regleq säkerhetsaspekterna, allt det som är så
viktigt för våra greenfeegäster.
Aven flytet på banan kommer
Cunnar att hålla ett öga på.
-Bara det att en "marshall" syns
på banan får de flesta att tän1a
på steglängden, säger Gunnar
med ett brett leende. Spårar

man kanske lite av militärdrillen i den kommentaren?
Det är inte bara greenfeegäster som jag tar hand om,
utan jag försöker också låra
känna vära egna medlemmar
lite bättre. Det år fantastiskt så
många trevliga människor som
jag redan mött och fleralär jag
väl stöta på, menar Gunnar,
som stortrivs med jobbet.

-

För klubben är det ovärderligt
att starterfrågan äntligen lösts.
Att det år ratt man pä ratt plats
tror vi oss redan med största
övertygelse kunna påstå. Det
kan bli en riktigt trevlig golfsäsong på Rya med ordning
och reda och gemytlig stämning redan på första tee.
Inguar.lönsson

m#mtrffiffi
Teddy Melen, 30, heter klubbens nye "assistant pto" som
efter en intensiv uppstartning
av golfsäsongen redan fått sitt
elddop både vad gäller
träningsverksamhet och shop-

sffiffi sm##mdw ffiffi

människor. Det senare var en
bidragande orsak till att han
avbröt sin tilltänkta karriär som
prospelare och sadlade om till
instruktör.

försä!ning.
Teddy kommer närmast från
Mölle GK där han arbetat ihop
med Johanna PykJargård.
Kombinerat med instruktörssysslan var Teddy också ordförande iJunior /Elit kommitten.
- Att ha haft möjlighet att se
verksamheten från båda hå11,
kommitte och instruktör, har
lärt mig ofantligt mycket om
hur viktigt det år att stämma av
målen och planera verksamheten så att bästa resultat uppnås,
menar Tedd;2, som också säger
sig trivas med att arbeta med

Teddy började spela golf i 16årsåldern, vilket är förhållandevis sent för en spelare som har
planer pä att nå upp i eliten.
Men Teddy visade stor talang
och redan efter 3 är var han
nere på scratch och åkte till
USA och studerade och spelade golf i två år iJacksonville,

Florida. Hemkommen till
Sverige satsade Teddy på en
professionell karriär och lyckades komma med i prislistan i
några tävlingar, men kände att
framtiden nog istället låg på
instruktörssidan.

Peter Lester hälsar Teddy Melön välkommen,

är

Starten på Rya tycker Teddy
har varit mycket positiv. -Jug
har blivit mycket vänligt bemött och aktiviteten har varit
hög från första början. Samarbetet med Peter har varit stimulerande och jag ser också
framemot att fä träffa nya
klubbmedlemmar och fördjupa samarbetet med
kommitt6erna.

Omdömet inom ungdomsverksamheten år att Teddy
startat mycket lovande och visat
gott handlag med de spelare
som skall svara för Ryas återväxt. Vi hälsar Teddy välkommen och önskar lycka till i
detta viktiga arbete.
IngvarJönsson
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För andra äret i rad blev det
ett hole- in- one på det 16:e
hålet, då Omegaslaget avgjordes som traditionen bjuder,
den 1 -u.1. Dennajubileumståvling, som spelades för 30:e
gången bjöd också på en eagle
av just segrare-paret Bj örn
Flygare/ Ola Bjerstedt. Den
senare spelade parets andraslag direkt i hål på 1 2:an under
slutronden. Efter att Anita och
Lars Carlsson under 29 är
sponsrat den populära tåvlingen var det nu Monica och
Håkan Daxberg som tagit över
och svarade för det rikliga och
fina prisbordet.
Gammal tradition Foursometävlingar av det här slaget har
ännu äldre traditioner. 1961
spelades den första upplagan
av en 36 håls scratchtävling på
Ryu. Första året svarade Rolf
Clakson för prisbordet under
namnet Corallipriset. Sedan
tog vår dåvarande caddymaster, Marie France Weibull
över, och tävlingen bytte namn
till Caddymaster's Cup.

segrande par Björn Flygare/ola Bjerstedt emottar segrarjacka och keps,

Det första årets segrare lystrade
till namnen Björn "Basse"
Friberg och Täny Lidholm.
Under årets lopp har stor del
av den manliga golfeliten
passerat re\ry. Våra danska
vänner har också varit med om
att vinna denna så smått legendariska tävling. Ett år; 7967 ,
stod Rya också som arrangör av

Klubbens ordförande Nils Banning tackar Anita och Lars Carlsson för deras
mångåriga sponsring av Omegaslaget, Samtidigt hätsas Monica och Håkan Daxberg
hjärtligt välkomna som nya sponsorer av Omegaslaget,

qq-n^-1n lqoA

Skandinavisk Foursom e (72
hål) , som traditionellt spelas
på Flovås-banan i Göteborg.
Men det året var Göteborgsbanan inte i bästa skick så man
överlät arrangörsskapet till oss.
Det har ofta talats om att Ryubanan är både kort och
lättscorad. Att den är kort får
jag hålla med om, endast 5 875
meter från backtee. Men när
det blåser aldrig så lite så rusar
scorerna i höjden. Det är
'
^o
ytterst ta
par genom aren som
spelat Rya under par även vid
bra väder. I år lyckades endast
ett par, segrarn a Flygare /
Bjerstedt från Flommen att
komma under den magiska
gränsen, eller 139 slag.
För andraplats räckte det med
ett resultat på ffru slag över
par. Segermarginalen blev till
slut så markant som sju slag till
Niklas Bruzelius, Werm dö /
Jonas Wåhlstedt, Enköping och
Daniel Olsson,/ Johan
Annerfeldt, Kristianstad.
För kvartetten som förde Rva
upp till årets elitserie blev iet

en delad 17:e placering för
Joachim Bäckströrn/ Olof
Samuelsson på 152 slag, efter
ronderna'/ / och '/c. Ltte
längre ner eller som delade
33'.or, hittar vi Christian
Nordstedt/Mats Kinberg som
presterade 79 och 78 slag.
Det fanns fler hemmaspelare
med i tävlingen. Claes Kinell
spelade ihop med Gösta Ignell,
Båstad som belade en delad
24.e plats med 155 slag.John
Grant/ Jens Magnusson blev
39:a på 158, medanJohan
Dahlgre n / Oscar Widerberc'
kom i mål med 172 slag.
1Lt

Dagens man på Rya den här
första maj dagen blev Landskrona- spelaren, Johan
Lundius som på det 16:e hålet
lyckades med att sätta bollen
direkt i koppen i den kraftiga
motvinden.
Den välriktade proj ektilen
sköts iväg med en järn- Uru.
För den prestationen premiera-

Johan Lundius mottar HIO-pris av Omegas representanter,

- Tidigare år har jag spelat de
udda hålen och där finns ju

des Lundius med en klocka
(vilket märke tror Ni??) till ett
marknadsvärde av 43 900
kronor. Äu". om Johan Lundius spelat sex år i Omegaslaget så var detta hans första
chans att vinna denna dyrgrip.

inga tre- par hål på den här
banan, var en nöjd kommentar
från hole- in- one mannen.
Lennart Andersson

med blommor
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