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En intensiv och spännande
säsong börjar nu gå mot sitt
slut. På klubben har det skett
en hel del stora förändringar
under året. Vi har fått ett nytt
klubbhusområde, vi har påbörjat arbetet med bunkerrenoveringar, vi har fått en ny
greenkeeper och restaurangen
har fått en ordentlig
uppfräschning.
Som vanligt när man summerar den gångna säsongen kan
man också konstate ra att vära
juniorer fortsatt att skörda
framgångar i alla de serier och
turneringar som de spelat.
Tyvärr kan vi väl också konstatera att vi på elitsidan inte varit
lika framgångsrika. Det finns
dock mångajuniorer som snart
kan ta steget upp i elitverksamheten.
Tävlingsverksamheten på Rya
brukar vara intensiv och årets
tävlande utgör inget undantag.

Fulla startfält i nästan alla
tävlingar.
Seniorverksamheten på klubben är omfattande med alla
seriespel och andra aktiviteter.
En ny tävling för seniorerna,
Rya-slaget var en mycket positiv
bekantskup. Hoppas att
Seniorerna med Börje Akesson
i spetsen fortsätter med denna
tåvling.
För kommitteer och styrelse
påböryas nu planeringen för
nästa säsongs aktiviteter. En
femårsplan skall presenteras,
och budgetarbetet för nästa år
är i full gång.
Vi får hoppas att de sista månaderna på detta årtusende skall
fortsätta med fint golftäder,
och många f,rna golfrundor på
vår bana. Nästa säsong kommer
att bli minst lika spännande
som denna.
Swinga lugnt!
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Enligt Peter Lester har vi haft
ett mycket stort svinn på drivning-range bollar i sommar. Så
stort att Peter tvingats ta fram
tidigare utrangerade bollar för
atttåcka behovet. Detta har lett
till nya rutiner där drivingrangen stängs klockan 20.00, så
att alla bollar kan plockas
samma kväll. Peter vädjar till
alla som använder träningsområdena att plocka upp bollarna
och slå ut dem på drivingrangen.
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kan nu börja delsummera

'eklets sista golfsäsong.
\-ädermässigt blev den ju en
härlig kompensation för förra
arets katastrofsommar och årets
högsommar som startade i
med vår golfvecka i
'amband
pågårju
i skrivande stund
,juli

t,I1/9) all{ämt.

Efter en viss kvalitetsnedgång
på banan under 1998 har vi
1999 åter kunnat njuta av en
Rya Golfbanar toppskick (som
givetvis kan förbättras ytterligare) - vi har fått mycket
beröm både från medlemmar
och gäster. Det beröm och de
positiva utlåtanden som kommit från våra medlemmar är
naturligtvis det som värmer och
betyder mest eftersom banan i
första hand är till för dem. Tack
alla för att ni kan ge både ros
och ris!

vill här passa pä att ge mitt
och stpelsens tack till vår nye
greenkeeper Einar Petersen
som snabbt kommit in i jobbet
på Rya och självklart har stor
del i den positiva utvecklingen.
\ ill också ge en eloge till Mats
Björk som på ett positivt och
fint sätt stött och överbryggat

Jag

förändringsprocessen på bansidan. På tal om Einar så rvktas

det en del om att han skulle vilja
göra Rya till en Falsterbovariant
genom bl.a. "vattenbesparing" på
sjöhålen. Så är inte alls fallet utan
sanningen år att bevattningsanläggningen under sommaren

haft funktionsproblem.
Den som har besökt restaurangen det har väl alla medlemmar gjort,
hoppas jag - har väl märkt kvalitetshöjningen och den nya atmosfären
som uppnåtts bl.a. genom utbytet
av möblemanget. Varmt tack till
Liselotte Schlasberg som är
"mamma" till förändringen, en
förändring som egentlige n bara är
början på en större omdaning av
restaurang, kök och klubblokaler
som kommer att innrmmas i kommande 5-årsplan. Även här gläds vi
ät alla spontana och positiva
medlemskommentarer.
Tävlingsmässigt har också sommaren inneburit mycket positivt. Iröne
Kruuse har spätt på sina framgångar och blivit Nordisk Mästarinna i lag. Viveca Hoff har $,llt på
sin digra meritlista med RM för
D40. GRATTIS till er båda! Elitdamerna och -herrarnajobbar på
och hoppas sannolikt på ett bättre
nästa år. Vårajuniorer och framför
allt knattar år fyllda av tävlingsiver
samt själr,förtroende och har
nästan mejat ner allt motstånd

varigenom framgångar uppnåtts
över all förväntan - STORT GRATTIS! Men också STOR ELOGE till
JK som lägger ner ett osjälviskt och
uppoffrande arbete bakom ungdomarna och deras framgångar.
Som framgår på annan plats i

tidningen ligger vårt höstårsmöte
ganska sent, nämligen den 2
december 1999. Anledningen till
detta år att styrelsen vill ha möjlighet att i nästa nummer av Drivern,
som du får vecka 47, ge dig förhandsinformation inför årsmötet
t.ex. ett sammandrag av våra
tankegångar bakom 5-årsplanen.
Med detta önskar jag en fortsatt treulig
golfuöst och hoppasVi ses på Rya.
Ir{ils
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Att göra hole-in-one är ju vad varje golfare drömmer om.
göra
hole-in-one på beställning det vågar man ju inte ens drömma om.
'Men att
hur fantastiskt ett golfslag kan bli för m många.
F{ändelsen utspelar sig sönda1e n efter den stora f,rnalen på
Rr as Golfi,ecka. En dag då man
i första hand försöker ta sig
nlnt och minst av allt har
ftrnderingar pä att göra holein-one. Hur,'udpersonen är
Ingrid Axelsson, och den som
kanske utlöser det som komma
skulle, Gunn Bengtsson, för
clagen endast badgäst på Ryastranden.

\är Ingrid

ställer upp för att
ut pä :an säger Gunn det
som de flesta säkert också gick
omkring och tänkte i sommarr-ärmen "nu ska det bli gott
rned mum-mllm". Ingrid replikerade snabbt "det ska vi väl
kunna fixa till" och slog ett
elegant slag i håI. Frågan är
\-em som blev mest snopen
Ingrid eller Gunn? Eller var det
kanske Börje Åkessotr som
spelade med Ingrid?
slå

Ingrid, som är en handlingens
kvinna, ringde till sonen Peter
som i ilfart kom till Rya med 4
flaskor champagne och med
\-iveca Hoff som chaufför,
e ftersom han själv ville vara
nred på festligheterna. Det som
fr.rn början var en skämtsam
.. nrnrentar resulterade i ett
Bcech Party där golfare och
i6f.s-sr-ilfare bjöds på champagne. \Ien här tog inte festen
sltrt. Pa clen följande torsdagen
bjöd hrgrid hem Britt och
Bör:e \lesson, Gunn och
Carsten Bengtsson samt ett
antal grannar. allt som allt 15
personer, till en sllperb middag
i hemmet.
Detta var Ingrids sjunde holein-one, och förmodligen det

mest ar,{irade.Jug tror säkert
att alla som läser den här
artikeln nogsamt kommer att
följa Ingrids förehavanden på
Rya i fortsättningen. Gör hg-

Läs

och begrunda

rid sitt åttonde hole-in-one
under millenium-året vet man
ju inte vad hon ställer till med.
InguarJönsson
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-\rders Forssell vice ord{örande
Liselotte Schlasberg ledamot
Ingr.arJönsson
ledamot
llats Malmsjö
Iedamot
Lars Christiansson suppleant
Älf Karlsson
suppleant
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september, styrelsemöte
18 oktotler, styrelsemöte
30 oktober,
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Tisdagen den 28 september 1999 kl. 18.30.

:

ANNCFITN på Råå
visar höstens modekläder.

:

r, styrels emö te
december, årsmöte
december, styrelsernöte
n ove mtre
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Tack alldeles utmärkt, det är
en spännande utmanin g att fä
ansvaret som greenkeeper på
Ryu, säger Einar som tillfälligt
dragit ned tempot på banarbetet eftersom det är Stora
Damdagen. -Jag har blivit
väldigt positivt mottagen i alla
avseenden och träffat många
intresserade medlemmar ute
på banan som jag talat med.
Kontakten med medlemmarna
sätterjag stort värde på, och så

långt min tid räcker svarar jag
gärna på frågor och diskuterar
förslag på hur banan kan
göras bättre. En öppen och
rak dialog är bättre ån att
frågeställningar inte kommer
upp till ytan.
Vilka förbrittringar anser du
möjliga att göra på Rya?

Först och främst vill jag koncentrera mig på greenerna.
Ryas greener har olika uppbyggnad beroende på när de konstruerats. Rotsystemen måste
förbättras eftersom vissa
greener inte har tillräckligt
rotdjup. Detta gäller t ex
greenerna på hål 1 - 3 samt på
hål 17. Rotsystemet på dessa
greener är extremet grunt och
måste rättas till genom djupluftning, stickluftning och
vertikalskärning. Ovriga
greener kommer också attfä
samma behandling, även om de
nämnda greenerna har högsta
prioritet. Greenerna på hål 10
och 14 byggdes inte enligt
ursprungsritningarna och är
inte lyckade. Dessa bör vi fundera pä att byggu om liksom
l8:e green som ofta står under
vatten och bör höjas.
Äu.tr Ryas tees skall skötas på
samma sätt som vära greener,
givewis med undantag för
klippningen där normal gräshöjd kommer att gälla.

-

Gröna eller soltorkade fairways?

- Min uppfattning är att årsti-

derna skall avspegla sig i banan. Självfallet får det inte gå
för långt, och vi har också satt
in stödbevattning som sker
med automatik. Jag ser också
till att vi bevattnar manuellt på
dagtid på de ställen som är
värst utsatta. När det gäller
greenerna år min filosofi att vi
skall producera bra puttningsunderlag och inte så mycket
gräs som möjligt. Jag anser det
felaktigt att vattna fram ett
sropp pa greenerna.
aa.(6o
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Vad har du uppleut som srirskilt
positiat på Rya?

Först och främst har jag glatt
mig åt personalens positiva
inställning och engagemang.
Det gäller också vära sommaranställda som gjort ett fantastiskt fintjobb. Det är också
väldigt trevligt attvär kärna av
fast anställda vill lära sig mera
om banskötsel, och jag kommer därför att stötta initiativen
till fortbildning som ju kommer klubben och alla dess
medlemmar till gagn i slutändan. Jag tror också att det
vore positivt om alla fast anställda började spela lite golf.
Det skulle öka förståelsen för
hur golfarna tänker.

-

med tanke på den svåra
starten i våras med regn och
kyla tyckerjag att de tagit sig
bra. Det finns en del att ätgärda
men inget som vi är bekynnrade
över. När det gäller de framtida
bunkerrenoveringarna är jag av
den uppfattningen att det är
bättre att arbeta stegvis och i
mindre omfattning än att skapa
en stor byggarbetsplats på
banan. Vi är kanske räkna med
att resterande bunkrar tar fiä
säsonger. Dessutom gäller det
att göra grovarbetet före vintern
så att tonning kan ske så fort
som möjligt när väderleken
tillåter. Jag bedömer att vi bör
gå igång redan i slutet på september med några bunkrar.
Detta kommer vi att dra på ett
Bankommittemöte nu i augusti,
och jag känner inte attjag vill
föregripa detta mötes beslut.

-

försöka ta den hänsyn som
kråvs så att inte folk på cykelstigen träffas. Det har varit så
mycket annat som tagit upp
min tid så här i början såjag
har inte riktigt satt mig in i
säkerhetsproblematiken. Men
visst är det viktigt att vi gör allt
som står i vår makt för att
undvika onödiga incidenter.
Tydlig information är det som
under alla omständigheter
gällea särskilt till
greenfeespelare som inte
alltid inser riskerna.

?

-Jug tror principiellt inte på
att man kan bygga bort alla
risker med stängsel och liknande. Det måste i första hand
åvila den enskilde golfaren att

Einar Petersen har på den
korta tid han verkat på banan
fått mycket beröm, inte minst
för banans kondition i sommar, men också för sitt öppna
och vinnande sätt i umgänget
med medlemmar och
greenfeegäster. Vi önskar
Einar och hans team lycka till
på den inslagna vägen och ser
framemot fortsatta förbättringar när det gäller layout
och skötsel på vår fina bana.
Inguar Jönsson
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Hård träning på drivingrange
och övningsfält varvat med bad, hamburgare och
morgondagens golfare intog Rya,

Lester-s Golf Academy satsar

verkliger på attlåra ut golf
från grunden. I dagarna tre
arrangerades en mycket uppskattad golfskola som samlat

inte mindre än 68 deltagare
(24 flickor) som övade allt från
drivar till bunkerslag. Förutom
Peter och assisterande tränaren
Teddy Mel6n ställde också
prospelaren Johan Omander
från Bokskogen och mångfaldiga landslagsrepresentanten
Viveca Hoff upp tillsammans
med flera av klubbens duktiga
juniorer. Johan går förnärvarande igenom PGA:s grundtränareutbildning som omfattar tvä veckors praktik hos
Peter Lester.
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tidigare erfarenheter från
golfskolor i Kristianstad respektive Mölle, genomfördes övningarn a pä ätta stationer på
vilka ovannämnda instruktörer
placerats ut. För att visa
förutsättningarna för
gjorde att alla deltagare fick
herr- respektive damgolf
pris, vilket är viktigt för att
genomfördes också en
skapa fortsatt intresse för
clinic av Peter och
golfen. Just nu upplever jag att
Viveca. Avslutningsdagen
intresset för golfspel pånyttarrangerades en 9-hålsföds. Förmodligen hänger det
tävling på övningsfältet
samman med att svenska spesom inte helt oväntat
lare syns allt oftare i TV-rutan.
Marcus Lester vann. För
att instruktörerna skulle
Jämfört med många andra
komma så laddade som
länder har vi i Sverige fördelen
möjligt till träningsav lägre medlems- och träningpassen träffades de varje
savgifter, vilket gör att flera
morgon för en timmes genomungdomar fär möjlighet att
gårg under ledning av Peter
spela. Vi har också byggt upp
och Teddy.
en struktur för attta hand om
unga golfspelare från knatteUnder dagen blandades allvar
stadiet, genom pojk- och
med lek och lunchen hos
juniorleden till elitseriespel.
Hugo var en höjdare med
Sammantaget gör detta att
köttbullar och hamburgare
talangfulla golfare har mycket
som kompletterades
med glass och saft till
eftermiddagsfikat.
Badvattnet var väl
fortfarande lite avkylt,
men vad spelade det
för roll, hoppade
kompisen i så var det
bara att hänga med.

Baserat på Peters och Teddys
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- Intresset

för Golfskolan

överträffade våra förväntningar, konstaterar en
nöjd Peter Lester. Det var
trevligt att så många
föräldrar kom och tittade
på när ätteläggen
svingade klubban. Jag vill
här passa pä att tacka för
alla priser som anhöriga
ställde upp med. Det

goda möjligheter attfä den
träning och uppbackning som
krävs för att de skall nå elitstadiet. Vem vet, kanske såg
någon ny svensk herr- eller
dams{ärna dagens ljus under
de intensiva juni-dagarn a pä
Rya?

InguarJönsson

Sommarlov och tidig måndagmorgon på Rya, Banan ligger öde, da1
Ånnu for tidigt att veta om dagen bjuder på värme eller kyta, t ett slag fylls R
ien bara fylls det på titts alla 18 hålen är fyllda av

Jö kanske inte öllt år sig likt. Störtfältet en vanlig måndag idag år nästan lika stort som det totala antalet juniorer på Rya var då

-

når
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Tändläkare Bengt Grimsgård,
sedan flera år tillbaka sponsor
av sommartävlingen, gav i {ol
tävlingen namnet Sundstandläkarnas Sommarspel - med
den underfundiga förkortningen SSS.
Spelen består av så många
deltävlingar som sommaren
tillåter och spelas i 5 klasser.

Förutom själva tävlingen i sig
är det en viktig målsättning att
skapa möjligheter till att få
golfvänner och upptäcka att
det kul spela golf. Idag är SSS
en av hörnpelarna i juniorverksamheten.
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För de nytillkomna är tåvlingen
första steget ut på golfbanan.
ffim

Från rosa tee spelas 3 hål
slagtävling. De som är alldeles
nya fär prova på hur det känns
att "spela pä riktigt" - och det
känns! De som har grönt kort
spelar kvalificering till nästa
klass.

Flest deltagare har klass 3 där
man spelar I hål röd tee
poängbogey. Här är det många
bollar i luften. Det är mycket

glittrar igräset och solen har precis nått over träden på l7:e,
R'va aviuniorer i alla åldrar, De peggar upp och står ut från flera håt samtidigt,
tv' un1d entusiaster, Så har det varit i över 30 år ,,,

'a3gen

raiingen hetle TV-cupen. I år har över 90 juniorer deltagit med totalt 420 starter.
I

attlåra sig på väg från 54

till

36. Starttider, scorekort, hcpkort, penna, peg, boll, klubbval, regler och räkna, vett och
etikett, osv, osv. På måndagarna
finns det tid för långsamt spel,
och lära sig i lugn och ro.
Skratta och skaffa sig kompisar.
Allteftersom sommaren går blir
tiderna kortare och slagen
färre. Glädjen står högr i rak

när någon sänker sitt hcp eller
når den magiska gränsen 36.
För det gör man så småningom.
De som har officiellt handicap
spelar i tre olika klasser 18 hål
slaggolf eller slagtävling.
Klubbtee eller backree. Varje
klass lite tuffare än vanliga
klubbtävlingar. På så sätt är

man bättre förberedd när
handicapet rasar, vilket det ofta
gör ganska snabbt. Man får
rutin och större säkerhet. Lär
sig hantera både med- och
motgångar.
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När SSS nalkas den sista tävlingen för sommaren räknas
och spekuleras det i rank-
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ten om sin vinstchans. Med srn
63:avann hon omgången och
överraskade sig s-1älv genom att
därmed kamma hem en knapp
seger.

I klassen backtee kunde Oskar
Malmsjö som given vinnare
njuta av att ha erövrat
vandringspriset Guldputtern
och att få sätta milleniets sista
putt i Sundstandläkarnas
Sommarspel.
Mikaela Klasson, vinnare i 9-hålaren och därmed den 32:a inteckningen iTVCupen - Globen,

ningslistorna. Ryta klass eller
inte? Kanske har man en
chans om man gälv spelar si
och någon annan spelar så.
Finalspelet i SSS 99 bjöd på
både givna segrare och rafflande upplösningar. Seedad
lottning och nerver på spel.

I 3-hålståvlingen kunde Charen jämn och
säker tåvlingssäsong säkra
slutsegern genom att vinna
sista omgången.

lotte Herre efter

I 9-hålaren hade Mikaela

Klas-

son sedan länge lagt beslag på
första platsen och därmed
också den åtråvärda inteckningen i vandringspriset Globen.
Slaggolfarna bj öd på j ämna
siffror. Såjämna att det slutligen blev flest antal delsegrar
som fick fälla avgörandet.
Marcus Lester kunde därmed
räkna hem klassegern.

I klassen klubbtee var utgången helt oviss. Det fanns
nio kandidater till första-

platsen! I ledarbollarna var det
koncentrerat och mycket vilja,
men längre bak i startfältet
fanns Viva Schlasberg, omedve-
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99 avslutades med stor
prisutdelning, tacktal och
Hugo's fantastiska hamburgare. Stort tack till Sundstandläkarna för engagemang och
det fantastiska prisbordet!
SSS

Oskar Malmsjö spelade hem 2:a inteckningen i Sundstandläkarnas Sommarspel Guldputtern, Vinnare i backteeklassen och av scratchpriset.

Slutplacering efter 7 tävlingar
Klass lA - 18 hål slagtävling
vrt/blä tee

1 Oskar Malmsjö
2 Nicklas Walfridsson
3 Clara Widerberg

Klass 1B - 18 hål slagtävling
gullröd tee
1 Viva Schlasberg

2
3

Christopher Herre
Victor Nilsson

Klass 2 - 18 hål slaggolf
röd tee
1 Marcus Lester
2 E,rik Linden
3 Matilda Malmsjö

gull

Klass 4 - 3 hål slagtävling
rosa tee

1 Charlotte Flerre
2 Alexander Boltenstern
3 Mikaela Ljungqvist

Johanna Widerberg
Klass 3 - I hål poängbogey
röd tee
1 Mikaela Klasson
2 Johan Södergren

3 ZannaMetzer
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kompletta kontorsuaruhus

Muskötgatan. 10, Box 22075, 250 22 Helsingborg, Tel. 042-ZS 44 00, Fax 042-15 49 g7
Volframgatan 6, 213 64 Malmö, TeL 04b-94 94 29, Fax O4O-94 g6 94

lnlernqtionell
verkstqdskoncern med
stqrkq posirioner
Cardo har en ledande position på marknaderna for industriportar, centrifugal-

pumpar och bromssysrem fcir järnvägsfordon.
Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar, Cardo Pump

är en av Europas största tillverkare av
centrifugalpumpar och Cardo Railway är
en av Europas största tillverkare av järnvägsbromsar.

Cardo finns r 22 lander och har 5 900
anställda. Omsättningen uppgår tlll 6,4
miljarder kronor.
Cardo AB (publ)
Box 486, zor z4M"l-0.

Telefon o4o-j, 04 oo.
Telefax o4o-97 64 4o.
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Bättre förutsättn i ngar för
en lyckad Golfuecka kan man
knappast önska sig. Sol och
värme och fina tävlingar, holein-one och en avslutningsfest
med dans på 4:ans tee,

Det är både med glädje och
bävan som Tävlingskommitten
ser framemot Golfveckan.
Meningen ärju att det skall bli
årets höjdpunkt med fina
tävlingar och möjlighet till spel
alla veckans dagar. Men det
finns ett orosmoment - vädret.

Hugo + Diddi 05,33,

Under 1998 års Golfvecka blev
TK hårt prövade med flera
spelavbrott. Det var därför
desto mera glädjande attvarje
dag vakna upp med en klarblå
himmel och en härlig värme
som gjorde att tröjor och
långbyxor kunde hänga kvar i
garderoben. Milleniets sista
Golfvecka kommer vi att minnas som den soliga Golfveckan
väl jämförbar med Spanska
Veckan 1992.
Snacka om tidig start. Lug Ted
Olsson & Co hade bönat och
bett hos tävlingsledaren Börje
Åk.son om att få så tidig start
som möjligt i Ramlösa Wide
Open. Man kan väl säga att
deras önskemål tillgodosågs

med råge. De startade
nämligen som första
boll kl 05.24! Det stora
startfältet, 65 lag,
innebar att sista boll
slog ut kl 15.18. En
hård dag för ansvariga
tävlingsledare som var i
elden från tidig morgonstund fram till den
sena prisutdelningen. P.O.
Cheander svarade för Golfveckans enda hole-in-one då
han elegant förpassade bollen i
hål på 16:e. Artikelförfattaren
såg den rytmiska svingen
från 15:e green och förstod
genast att något stort var
på gång. Det renderade
följdriktigt ett glas champagne tillsammans med
övriga berörda.
Uppläggningen av Golfveckan hade gjorts med
sikte på lagspel, men hade
även inslag av knallhårt
slagspel som HGp:s
Ricohboll och HD:s Klubbslag. Två tävlingar hade fått nya
sponsorer. Den populära
Scramblen sponsrades nu av
Frigoscandia Distribution,
medan Hackers & Duffers, som
genomförs i en verkligt trevlig
spelform, bytt namn till Fruktslaget med Everfresh
som sponsor.
Ladies- Invitation
fint sponsrad av DinX hade förlagts till
lördagen och blev en
mycket fin slutvinjett
på en rakt igenom
lyckad Golfvecka.
Servering ,rid borden
och dans i tältet där
tältväggarna rullades
upp och de dan-

"Ted Olsson" och hans kompisar 05,24,

sande fortsatte ut på 4:ans tee.
130 deltagare fick en verkligt
fin heldag på Ryu, så undra pä
attJan Pålsson såg nöjd ut där
han svävade fram i dansens

virvlar med hustru Helene.
Tåvlingskommitten har också
bett om att få framfört sitt tack
till Einar Petersen och hans
team för en mycket fin bana,
men också för snabbt agerande
vad gällde nedklippningen av
ruffarna inför Golfveckan. Låt
oss åven rikta ett tack till Hugo
med personal som ställde upp
både tidigt och sent, samt sist
men inte minst till alla tävlingsledare som tillbringade en stor
del av tiden på tåvlingskansliet,
när vi andra spelade golf eller
tog oss ett dopp i Oresund. Vi
kommer att minnas Golfveckan
1999 som en fin avslutning på
milleniet.

Börje Åkesson hyttar segraren i Din-X Ladie's lnvitation
medan sponsor Jan Pålsson glatt ser på.

tävlingar där Göran Flansson,
som brukar spela bra under
Golfizeckorna, vann B-klassen
på fina 65 netto.
Klass A
1. Mats Ekedahl,
Söderåsen

ffi&#

ffimsm
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Antal startande: 260
Tävlingen vanns tämligen klart
av laget som
-anfördes av Stig
Notlöv från Osteråker GK med
128 slag. Stig Notlöv är sponsor
på Rya genom sitt företag
Netto.

2. DavidJohansson
3. Johan Lindberg
4. Johan Dahlgren
5. Holger Lund
6. Björn Flinck

Klass D

Slag netto
69
69
70
70
70
70

Klass B

1. Göran Flansson
2. Victor Nilsson
3. Richard Karterud

b5

4. LeifÅström
5. Emma Malmsjö
6. Johan Kinberg

7r
7r

Klass C
1. N. G. Persson
2. Lennart Olsson
3. Erik Berg

6B

6

72

Ramlösas marknadschef Tomas Bjuv?

1. Lag Stig Notlöv
2. LagArne Weberg
3. Lag Gunilla Kittel
4. LagJan Pålsson
5. Lag Eva Lid6n
6. Lag Olle Svensson

??

128 p

I22 p
r27 p
121 p
r21 p
119 p

1. Karel Matejka
2. Olof Södergren
3. EricJohansson
4. Johan Lindberg

Slag netto
66
70
70

7t

39
3B
cra
3l

ssrmm

Slag brutto
67

l. Lag

Christian Din6
Karl-Axel Sundberg
Åt . Aldenf,ord
Sven

2.

Antal startande: 106
Årets tävling var tred.je upplagan av Helsingborgs Dagblads
golftävling till vilken åtta klubbar i distriktet inbjudes. 5.000
kr utgår till juniorverksamheten inom den klubb som vinner finalen som i år spelas på
St. Arild den 4 september.
Vinnaren i respektive klass
representerar Rya i finalen.
Klass A

ssffi#ss
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Antal startande: 100 (25 lag)
Scramblen spelades enligt
regeln att den spelare vars boll
man väljer inte får deltaga i
spelomgången. Detta innebär
att ett lag inte fullt ut kan "leva
på" en låghandicapare utan
varje spelare får möjlighet att
dra sitt strå till stacken.

66
72
7e

ff@.rs ffi#m&

Segrarna: Lag Stig Notlöv, pris av

1. Carina Christiansson
2. I{artn Ohlsson
3. Inger WallentinLundgren
4. Mari-Ann Jellnor

Löf

Lag

67 (sista 9)

Arne Ström
Christer Söderberg
Lars Wrang
Viva Schlasberg
3.

Lag

67 slag (sista 6)

DavidJohansson
Sven-Erik LiCen
Ebbe Gustafsson
Erik Berg

d
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Antal startande: 128
Spelades från röd tee, vilket
förmodligen ställde till det för
vissa herrar som inte fick längderna att stämma.

Klass B

1. Christoffer Stigson
2. Nils Wahrolen
3. Emma Malmsjö
4. Sven-Erik Liden
P.O, Cheander HIO under Ramlösa
Wide Open.

&&w#d

Antal startande: 119
En av två utslagsgivande slag-

Klass C

1. Olof Sandström
2. Ebbe Gustafsson
3. Viva Schlasberg
4. Sofie Bergh

6B
6B

69
70

Poäng
47

40
39
on
JI

Birgit och Christer Rittinge,
segrare i Mixed Greensome,

Slag netto
1.

Btrgit/

Christer Rittinge
I Gunilla Kristiansson/
Börje Akesson
3. Matrlda/
Mats Malmsjö
4. Gun Persson/
Göran Eriksson
5. Birgitta Bergsten/

Leif Ohlsson
6. Inger Wallentin-Lundgren/
Gunnar Lundgren

ffresds

67 .5

68.0
68.1

54

4. Lars

Sandströllir/
Leif Eliasson
5. Arne G Olehov/
Åt e Alden{ord
6. Oscar/F{ugo Berg

54
54
54

69.2

Glada segrare, Marina Ornell
och Anders Samuelsson,

69.2

1. MarinaOrnell/
Anders Samuelsson 42
2. Cerd Sandberg/
Björn Malmsjö
42
3. Birgitta Bergsten/

Poåing

6

prislista.

,

Maret/
Ilmar Remmelgas

68.9

Antal startande: 146
Tidigare Hackers & Duffers
och med spelformen individuell poängbogey, bästboll och
foursome. En mycket kul
tävlingsform med en jämn

1.

c)

J.

Poåing
55
Eivor/Bengt Arnekull 55

Matilda /Mats

Malmsjö

Börje Åkesson framför ett imponeranae
prisbord i fruktslaget,

Din-X Ladies' Invitation
Antal startande: 130 (65 par)
Höga resultat och en jämn
prislis ta. Uppsk attad rävlin g
där många par återkommer
ograverade år efter år.

Sten

Wallmark

4. MargaretaForssell/
Göran Liljeström
5. Karin Svensson/

GertJellnor

6. Gunilla Borglin/
Kenneth Pettersson

40
39
39
39

InguarJönsson

Reko och
Hela 165 seniorer (55+) från
Sydsverige och Själland kom
till start i Rya-slaget, en ny
tävling som genomfördes i
Oldboys-kommittens regi.
nligt tåvlingsledaren Börj e
T
Akesson är därmed Rya-slaget
en av de absolut största
seniortåvlingarna som spelats i
Sverige i år. Intresset för
seniorgolf är stort, och många

ultat

Söderåsen, men som nästan
har Rya som hemmabana.
Tredje platsen i A-klassen knep
överraskande Sune Nymberg,
medan Ilmar Remmelgas
{ärdeplats knappast var en
överraskning. Vid prisutdelningen sade Sven Mårtensson att han naturligtvis var
glad över den fina framgånger,
men att han samtidigt insåg att

i Rya t

Lasses Fiskrökeri, Raus

Stenkärlsfabrik, Ramlösa Hälsobrunn, Stuelängans Bod och
Everfresh.
Sammanfattningsvis kan sägas
att Rya-slaget blev en stor succe
som bara måste upprepas nästa
säsong.

InguarJönsson

Sven Mårtensson vid prisutdelningen efter fina 77 slag (64 netto),

seniorer som från början sett
golfen som ett tidsfördriv och
ett sätt att allmänt hålla sig i
form, ställer nu upp i tävlingar
som arrangeras runt om i
distriktet. Man kan tala om att
en Senior-tour håller pä att
utvecklas, där Rya-slaget har
goda förutsättningar att bli en
((.((
maJor
.

Det blev Rya-segrar i båda
klasserna. Sven Mårtensson
gjorde sitt livs rond pä 77 slag
brutto, vilket gav honom segern pä 64 slag netto före
Bengt Lundblad på 66 slag
netto, en annan duktig seniorgolfare, som representerar

sänkningen skulle ligga honom
till last en bra tid framöver, inte
minst när han deltar i oldbovsgolfen på onsdagarna.
B-klassen vanns av Flans-Arne
Quist på 48 poäng, vilket

renderade en rejäl sänkning
från nuvarande 39 erhållna
slag. Det blev även Rya på
andraplatsen genom Sune

Jonsson som överraskande
spelade ihop 42 poång. Enligt
Sune ett stort steg framåt efter
en i övrigt tung säsong.

Prisbordet hade komponerats
av "produkter från trakten"
som kom från: Möllers korv,

Klass A
Slag netto
1. Sven Mårtensson, Rya 64
2. Bengt Lund.blad,
Söderåsen
66
3. Sune Nymlrerg,Rya 66
4. Ilmar Remmelgas, Rya 68
5. Holger Lund, Ryu
69

Klass B
1. Hans-Arne Quist, Ryr 48
42
2. SuneJonsson, Ryu
3. Christina Westesson,

Barsebäck

4. Lena Ahl, Rya
5. Marianne Åk..ror.,

Allerum

42
42
40

Ra -s etR sr
Med fulla startfält och spel
från tidig morgon till sen kväll
är Rukka-slaget årets
populäraste tävling på Rya,
Prisbordet som Roland
Falkenbäck dukade upp
var också av det
magnifikaste slaget,

Klockan 06.30 på lördagmorgonen, då de flesta normalt funtade svenskar fortfarande sussade gott, startade
första elitbollen bestående av
Caroline Boltenstern, Oscar
Widerberg och Johan Dahlgren årets Rukka-slag. I dagarr'a wå pågick sedan tävlingen där 108 spelare kvalade
till söndagens slutspel. I tävlingen deltog 35 gästande
spelare från närklubbarrta,
men också från avlägsna klubbar som Sörfors och Köping.
Regn och blåst periodvis
gj orde tävlingen chans artad
och missgynnade vissa spelare.
Trots besvärliga väderörhållanden noterades flera
utmärkta resultat som Christian Nordstedts 68 brutto på
andraronden och Lotta Schlasbergs 63 netto på
avslutningsronden
( 77 brutto!) . Är
Lotta på väg mot
en ny golfvår?
Ambitionen finns
där. Fin a 64 slag
netto noterade
Kalle Lindberg
som snart är mogen att utmana
broderJohan.

med 61 cm från hålkoppen
samt en driving-competition på
1B:e som hemfördes av Christian Nordstedt vars utslag
stannad e 240 m från tee.

I Rukka-slagets elitklass segrade
Christian Nordstedt med 222
slag, tre slag före Marcus Nilsson, Orestads GK. Ovriga Rya
placeringar var Mats Kinberg
4:a,Johan Lindberg 6:a och
Johan Henckel 7:a. Bortsett
från Christian Nordstedt hade
man kanske väntat sig mera av
Ryas elit som ju i år skall tampas med lagen i Elitserien.
A-klassen vanns komfortabelt
av Kalle Lindberg på 134 netto
före Tommy Ekman 141 netto.
B-klassen vann Lotta Schlasberg på 138 slag netto, ett slag
före Viktor Karlsson som hade
en till synes betryggande ledning med 4 slag efter första
ronden. Slutligen vann Anders
Ekman, son till Tommy, Cklassen före en annan lovande
spelare, Erik Holm.

Rukka-slaget är så nära vi
vanliga klubbspelare kommer

r'r

en "major". Slagtävling med
cut och spel efter resultat
avslutningsdagen gör tävlingen
extra spännande. När vädret
växlar är Rya-banan en utmaning och inte alls så Lått att
prestera låga resultat på som
många ibland gör gällande.
Fortfarande gäller spelförbud
på vissa områden kring de
ombyggda bunkrarrra, men
med omvåxlande regn och
värme har vi snart en fullt
spelbar bana. Greenerna var
också i bättre skick än på länge
och skall enligt löfte från vår
nye banchef Ejnar Petersen bli
ännu bättre inom kort.
Slutomdömet om årets Rukkaslag är mycket positivt, vilket
både spelare och sponsorn
Roland Falkenbäck framförde
vid prisutdelningen. Täcket till
tävlingsledningen var också
mycket välför{änt. Från morgon till kväll ställde tåvlingsledarna upp med Curt Andersson i spetsen. Om dessa kan
man citera Churchills
bevingade ord om Spitfirepiloterna som vann luftstriden

I tävlingen var
också två del-

tåvlingar inlagda,
nämligen närmast
hål på 16:e som
vanns av Spencer
Clarkson, Vasatorp,

Kalle Lindberg, Anders Ekman, sponsor Roland Falkenbäck, Lotta Schlasberg och
Christian Nordstedt vid prisutdelningen i Rukka-slaget,

Mw

ör'er Engelska kanalen: Aldrig
har så få gjort så mycket för så
många!

Med dessa ord ett varmt tack
från deltagarna och från styrelsen till Roland Falkenbäck och
tävlingskommitten för en
mycket fin insats. Vi ser framemot nästa tävling år 2000 då vi
kanske också kan få en gnutta
sol som omväxling.
InguarJönsson

Resultat Rukka-slaget I 999
Elitklassen
1. Christian Nordstedt,
222
2. Marcus Nilsson,
Örestad
225
3. Patrik Andersson,
99q
Vasatorp
9?9
4. Mats Kinberg, Ryu
5. Jonas Rosenqvist,
Söderåsen
234
6. Johan Lindberg, Rya 235

Ryu

Klass A
1. Kalle Lindberg,
Ryu
2. Tommy Ekman, Rya
3. Bo Sperling, Ryu
4. EricJohansson, Rya
5. UlfJerlebo, Rya
6. Oscar Malmsjö, Ryu
Klass B
1. Lotta Schlasberg, Rya
2. \riktor Karlsson, Rya
3. ]Iaret Remmelgas,
R)'u
4. Flans Fröberg, Ryu
5. Ingr-arJönsson, Rya
6. Tommv Nor6n, Ryu

734
141

747

r12
745

t46
138
139

r44

Stort startfält med totalt 109
deltagare gjorde milleniets
sista KM till en spännande och
utslagsgivande tävling. När sisra
bollen slagits i hål var det i
stort sett de tippade vinnarna
som stod överst på prispallen.
Den som troligen har störst
anledning att gräma sig är nog
Holger Lund i H 55 klassen,
som efter en bra drive mitt i
banan spelade fel boll på 9:e
hålet. Det gav 9 slag i på hålet
och totalt 1 slag sämre resultat
än segrarens.
Mats Kinberg visade än en
gång att han är klubbens bäste
spelare och rutinerade Viveca
Hoff håller fortfarande ungdomarna stången. Numera
landslagsmeriter ade H 45
spelaren Jan Sandberg tog en
kassaskåpssäker seger i sin
klass, liksom Arne Bowal iH 75
klassen som gick runt banan på
utmärkta 7B slag.
KM har numera fått den status
som är värdigt ett mästerskup.
Deltagarantalet är stort och
förhoppningsvis kommer det
att växa ytterligare med framförallt flera damer. Arets KM
spelades i strålande väder vilket
kanske till viss del berodde på
att det tidigarelagts för att inte
kollidera med Scandinavian
Masters.
Resultat KM 1999:

t46

Flerrar, 72häL, vit tee
1. Mats Kinberg

r47

2. Jan Sandberg

141

3.

Klass C
1. Anders Ekman, Rya
139

r40
2. Erik Holm, Rr,a
3. Lars \Arahlström, Rya t12
4. Marcus Linden, Rya r47
5. Alexander Ahlcrona,
Ryu
r47
6. Maria FIägg, Rya
t48

Johan Lindberg

Slag
2e5
299
305

Herrar H 45,36 håI, vit tee
1. Jan Sandberg
I19
2. Mikael Friberg
3. Olof Södergren

155
155

Herrar H 55, 36 håI, gul tee

1. Bo Sperling
161
2. Floger Lund
165
3. Ilmar Remmelsas 169

Wffi

Herrar H 65, l8 håI, gul tee

1. Curt Andersson
84
2. Olle Svensson
85
3. Göran Mårtensson 87

Herrar H 75,18 hål, röd tee
1. Arne Bowall
78
2. Walter Walefors
3. Rune Albihn

81

87

Juniorer, 36 håI, vit tee
1. Andreas Cheander 148

153
2. Gustav Hägg
3. Nicklas Walfridsson I53

Damer Seniorer, 54 hål,
1. Viveca Hoff
2. Fredrika Schlasberg
3. Louise Friberg

blå tee
236
239

Damer Juniorer, 36 håI,
1. Louise Friberg
2. Helena Nilsson
3. Lill Olsson

blå tee
162

ffi#wmw

ffiffi

244

166
169

$
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Att komma hem med en vacker
blomma efter en lång dags spel
är alltid välkommet. Det var
många vackra blomsteruppsättningar från Stina-s
Blommor på Råå som pristagarna kunde glädja sig åt.
Prislista i Stina-s Flower Cup:
Klass A
1. Sune Svensson

2. Tommy Noren
3. Eric Johansson
Klass B
1. Lill Olsson

2. Nils Wahrolen
3. Per-Olof Cheander
Klass C
1. Sofie Bergh
2. Eje Sjölander
3. Lisbeth Ekbers

Poäng
39
C'3t
36

13
40
().1I)
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Skandiagolfen är en årligen
återkommande tävling för
seniorer. Till regionfinalen den
22 augusti kvalificerade sig
följande klassegrare: Maret
Remmelgas klass A, Lars Carlsson klass B samt Inga-Maja
Andersson klass C.
Prislista i Skandiagolfen:
Slag netto
Klass A
69
1. Maret Remmelgas
72
2. Johan Ekstrand
73
3. Sune Svensson
Poåing
Klass B
33
1. Lars Carlsson
33
Göran
Hansson
2.
3. Richard Karterud 32
Klass C
1. Inga-Muju Andersson 35
33
2. Anne Lindell
33
3. Marina Ornell

ffi#

Jag drömmer om Italien sjöng
en gång Evert Täube. Drömma
behöver inte Christer Ragnartz
och Lars Ohlsson, som blev
klassegrare i Golf Crp Italia
med 102 startande, och som i
höst kommer att få spela på
flera av Italiens bästa banor.

nått framträdande placeringar
på Europa-touren. Silvio har
förresten tävlat på Rya i Ramlösa Open, där han 1989,
placerade sig som sexa med
resultatet tre slag under par.
Ingua,rJönsson

Pristagare i årets upplaga av
Golf C.tp Italia:

Italien blir ett allt populärare
resmål bland svenska golfare.
Det finns många fina banor där
man spelar utan trängsel och
till greenfee-avgifter som ligger
långt under det man får betala
i Spanien. Det italienska köket
och vinerna år av högsta klass,
och man bor på komfortabla
hotell. Det gäller att passa på
innan golfboomen får sitt
genombrott i Italien. Den store
ambassadören är Ryder Cup
spelaren Costantino Rocca från
Bergamo i norra Italien, men
även Silvio Grappasonni har

Slag netto
1. Christer Ragnartz 69
2. Thorbjörn Widerberg 70
70
3. Tommy Norön
70
4. tjörn Alv6n
77
5. Viveca Hoff
Klass B
1. Lars Ohlsson
2. Richard Karterud
3. Karin Ohlsson
4. Ulf Tyren
5. Ingrid Björnör

med blommor
\)Å

st
M

otorvägsansl utn i n gen

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tef 042-22 29 41

Nu full sorfe ring fritidsmöbler; trä - plast

- dynor!

69
70
7T

72
Eo
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Nära till havet och bara
ca 15 min gångväglcykelväg
langs stranden till golfbanan.
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E-post: lowanderopartners@swipnet. se
www.hemnet.se
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