Medlemstidning för Rya Golfklubb

Nr 4 o November 1999 . Årgång

Ur innehållet:

Lå
6E tr#

ffi #wrffiym ffiffi
#mm Smspd&

&am#ssm s€tr

dsm

21

Redaktörens hörna
Nu kan vi böU a att summera den gångna säsongen.
Som vanligt på Rya så har
det under stora delar av
är et varit mycket intensivt.
Många vill spela golf på vår
banta, både medlemmar och
gäster. I är har vi ju haft den
stora fördelen att Gunnar
Nilsson jobbat som starter.
Vi är ganska säkra på att
han har bidragit till att alla
som velat spela har kommit
ut på banan. Ett stort tack
till dig Gunnar, du gjorde
ettjättejobb i sommar.
Juniorerna har som vanligt
haft stora framgångar i de
olika serier som spelas under säsongen. Vi får väl
hoppas att några av dessa
duktiga juniorer tar steget
upp till eliten under de
närmaste åren.

Informa
Ilan

kort och 6röna

KorC

Handicapkort och Gröna Kort
skall lämnas in till kansliet
senast den 31 december för att
ni skall få ut nya kort för nästa
säsong. Korten sänds ut så
snart som årsavgiften är betald.
Wntergoffare
Gör det till en vana att alltid
titta på anslagstavlan innan ni
går er golfrunda. Allt aktuellt
som händer på banan finns
anslaget där. För att spara
banan så mycket som möjligt
under vintern ser vi gärna att
Du bär din bag.

Kansliefls et
Kansliets öppettider är under
1 november - 29 februari,
vardagar 10.00 - 13.00.

detjobbats
rejält under denna säsong,
inte minst med vära
bunkrar, ett arbete som nu
under hösten har upptagits
igen. Förhoppningen år att
alla bunkrar skall vara åtgärPå bansidan har

dade till säsongstarten år
2000.
Fram till dess att vi ses igen,
ett gott slut på dettu Pt och
ett riktigt Gott Nytt Ar.
Swinga lugnt!

n
Mellan
stängt.
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jul och nyär är kansliet

Fairwaymatta
En ny t1p av fairwaymatta
kommer att finnas för försäfning. Mattan kostar 25 kronor
och finns att köpa i kansliet
och restaurangen. När matta
skall användas på fairway kommer att meddelas med anslag
på informationstavlan samt vid
1:a tee.

Adressän
När du flyttar är det viktigt att
du gör adressändring även till
Rya Golfklubb. Fel adress gör
att du inte får den information
som klubben sänder ut t ex via
Drivern. Du går också miste
om tidningen Svensk Golf.
Adressändring av Svensk Golf
kan bara göras via klubben.

den har ordel
Ordföranden har ordet
Detta är 1900-talets sista nummer av Drivern från Rya Golfklubb. Det skulle i och för sig
vara intressant att göra en 65årig återblick på vår verksamhet men vi har redan ett par
jubileumsutgåvor som täcker
det mesta och jag tycker därför
att nuet och framtiden är
viktigare. Vi har även redovisat
det mesta vad gäller innevarande år. Vi genomförde nyligen en planeringskonferens
me d kommi tte ordför andena / representanter där Ryas Långtidsplan var huvudtemat och jag
tycker det nu är intressantare
att informera om vårt bakomliggande arbete med denna
inför vårt årsmöte den 3 de-

cember.

Vid höstårsmötet 1997 bestämdes att styrelsen vid höstmötet
1999 skulle lägga fram en 5-

)

årsplan eller Långtidsplan för
Rya Golfklubb med klart utta-

lade tankegångar om framtiden på olika områden och dess
ekonomiska konsekvenser. Den
textmässiga delen av planen
redovisas i detta nummer och
siffermaterialet för nästa är
m.m. finns tillgängligt på
kansliet 1-2 veckor innan årsmötet. Vi har ansett denna
genomläsningsmöj lighet vara
så viktig för medlemmarna att
vi lade höstmötet ett par veckor
senare än normalt.
Långtidsplanen är i grunden
resultatet och summan av de
diskussioner som förts mellan
styrelsen ä ena sidan och
kommit t6 erna, arrendatore rna,
personalen samt medlemmarna ä andra sidan under
1998 och 1999. Under resans
gång har visioner, önskemåI,
nulägeskrav och dagsproblem
upprepade gånger stötts och
blötts samt mixats till en som vi
tyckt rimlig bild av den framtida utvecklingen utan att gä
för långt ner i detaljer. En
leds{ärna har naturligtvis varit
Rya GK som kvalitetsbegrepp.
Därefter har Långtidsplanen
"prissatts" och ytterligare justeringar gjorts för att få en så
realistisk ekonomisk ram som
möjligt.
De sista justeringarna gjordes efter
planeringskonferensen och ui ty cker
nu att den Långtidsplan ui presenterar, på ett bra sätt speglar en mix
au medlemmarnas ultpfattning om
hlubbens framtida utaeckling. Vid
årsmötet har ui möjlighet diskutera
ytterligare men ui kan dock redan
nu sriga att kualitetskrauet samt
- o c h förän drin gs t emp ot
lägger ribban för de ekonomiska
konsekuenserna liksom att alla
beslut som fattas uid mötet skall gå
igenom "nålsögat" ytterligare ett
par gånger innan de realiseras.
Lcis och begrunda!
utu e cklin

gs

Avslutningsvis vill jag och
styrelsen nu framföra ettjättevarmt tack till alla medlemmar
för det gångna året. Ett stort
tack riktar vi också till vår
personal, vära arrendatorer
och inte minst till alla vära
sponsorer. Ett stort extratack
till alla er som i år eller tidigare
under detta sekel ställt upp för
klubben i styrelse- eller
kommittearbetet eller på annat
sätt engagerat sig i Ryas utveckling - en utveckling vi alla kan
vara stolta över och känna oss
medansvariga i.
Om vi inte ses på årsmötet så
önskarjag dig nu en riktigt
GODJVL och GOTT
NYTT AR.
Vi ses på Rya nästa århundrade

nrsse
På en av bildtexterna i sam-

band med golfveckan insmög
sig ett tryckfel i en bildtext.
Rätt text skall vara:
Segrarn a: Lag Stig Notlöv,
priset utdelades av Ramlösas
marknadschef Tomas Bjurland.
Listan med fåglar på Rya Golfklubb var inlämnad av Lennart
Eriksson

:

juniorsidan lider nu mot sitt slut, 1999 har varit ett år
där de senaste årens hårda arbete har gett resulta+ med vinst i tulerkantil Data Junior Tour (MJT),
Foursomeligan och Femklubbsserien samt final i Knatteligan,
Ett år med stora framgångar på

I Foursomeligan deltog i år 39
lag från i stort sett samtliga
skåneklubbar. Efter vinst i
gruppspelet mötte vi Perstorps
GK i distriktsfinal, där vi efter
stabilt spel kunde lämna Perstorp med ett glatt humör och
vetskapen om att vi återigen
hade kvalificerat oss för finalspel, som i år spelades på
Bokskogens CK.
Finalen spelas efter "Köpenhamnsmodellen" och här vann
Rya me d 737 poäng före tvåan
Vellinge på 109 poäng och
trea placerade sig Lund med
75 poäng.

I Knatteligan deltog liksom i
Foursomeligan lag från..de
skåneklubbarna. Aven
här tog sig Ryas lag till
distriktsfinal efter en säker
seger i gruppspelet med två
vinster och två oavgjorda
matcher. Efter vinst mot Lund
var det dags för finalspel på
Hässlegårdens GK. Vi mötte
S:t Arild i första matchen, en
match som gick till "sudden
death" mellan lagens två bästa
spelare. Detta skulle visa sig bli
en riktig rysare som avgjordes
först på sjunde hålet till S:t
Arilds fördel. I matchen om
tredje pris blev Ljunghusen
för svåra och kunde vinna
ganska komfortabelt med 3 - 1
i matcher.
fl esta

Vi hade även stora framgångar
i (MJT) där vi i en serie om sju
omgångar lyckades ta hem
segerbucklan och en prischeck
på 5 500:-. I femklubbsserien
lyckades vi för tredje året i rad

ta hem vandringspriset och får
med detta behålla pokalen.
Under året ltar ca S0juniorer
& knattar varit med i någon av
ovannämnda serier och fått
glädjen att spela på andra
banor. Ett stort grattis till alla
Er som varit med och bidragit
till framgångarna. Ni skall
även ha beröm för ett
exemplariskt uppträdande när
Ni varit på besök på andra
klubbar och representerat Rya
GK.
Rya har deltagit i Skånes
Golfförbunds j uniorse rie
under säsongen. Vi har spelat i

seger i Skånetourens Order

of

Merit.
Sammanfattning

Juniorkommitten vill tacka alla
som ställt upp med att skjutsa
juniorerna till olika tävlingar
under säsongen.
Det har varit dagar då både
Knatteligan, Foursomeligan,
Femklubbsserien och Juniorserien åkt iväg. Ett digert
pusslande för att fä ihop
chaufförer och bilar har skett
men allting har ordnat sig på
bästa sätt.

division 14. I juniorserien
finns en elitserie samt därunder division 1A, 18 etc.
Förutom lag från Skåne deltager även lag från Blekinge.
Deltagande lag i serie 1A har
förutom Rya varit Carlskrona,
Torekov, Kävlinge, Sölvesborg,
Söderåsen och Angelholm. I
juniorserien har framgångarrra lyst med sin frånvaro och
vi placerade oss på sjätte plats
och klarade därmed nedflyttning med ett nödrop, detta
var dock klart innan sista
omgången då Sölvesborg ej
fick ihop lag.
Vi önskar segrande lag Carlskrona lycka till i elitserien och
hoppas att vi får göra dem
sällskap i elitserien år 2001.

Vi i kommitten tycker det är
viktigt att väraj uniorer kommer ut på andra banor och får
rutin på spel på andra golfbanor. Dessutom är det viktigt
för våra ungdomar att uppleva
hur man blir bemött när man
som greenfeegäst kommer till
en annan klubb. Hoppas de
blivit välkomn a pä samma sätt

Nämnas bör också de individuella framgångar som vi haft i
år med sju spelare vidare till
Regionsfinalen i Electrolux
Crp och Niclas Walfridssons

detsamma.

som man

blir på Ryu.

Sist men inte minst vill vi tacka
styrelsen för att vi fått stöd i år

med att Fredrik Nicander
avsatt viss tid till juniorverksamheten. Det har varit en
mycket stor hjälp för oss och
framförallt har det fungerat
bra med att ungdomarna kan
nå Fredrik när de är på klubben och fråga om tävlingar
etc. och få klara besked med-

För

juniorkommittön
Cunilla Kittel
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Mot uppvisande av denna kupong
får två personer TRANA GRATIS en hel vecka hos
Gäller till och med 3I/I2 1999.
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fjol hette tävlingen
"Höstmörkret", Den sondagen
blev månadens vackraste dag,
Sol Nå år i rad vid en
septembertävling kan väl bara
inte vara möjligt, tänkte
fo rm od I i ge n tävl i ngskom m ittö n
och sponsorn Leif Swahn,
ägare titt Swahns Åkeri, och
gav tävlingen det fyndiga
namnet "Åkarebrasan".
I

Men över vädrets makter råder
man inte, oavsett vad man
skriver i tåvlingsprogrammet.
Det blev återigen en fantastisk
höstdag med högsommarvärme, som förmodligen satte
en minnesvärd punkt för en
golfsommar, som åtminstone
artikelförfattaren aldrig tidigare upplevt.
Förra årets intelligensutmanande tävlingsform, där
man tilldelades en bokstav och
sedan fick slå i bokstavsordning
efter val av lämplig boll, hade
ändrats till en lagtåvling där två
av tre spelares poäng per hål
räknades. Nltså en mini-variant
av Ramlösa Wide Open. Fördelen med den nya tävlingsformen var attvarje spelare fick
cleltaga mer i spelet. Nackdelen var att det drog ut på tiden
när två trebollar - sex spelare - i
stort sett spelade färdigt varje
hål. Sista bollen, inga namn
skall nämnas, kom in efter ca 6
timmars spel, vilketju är i
längsta laget även vid {änlig
väderlek. Förmodligen beror
långsamheten på att vi
inte är vana vid att hålla reda
på sex bollar i samma parti.
Om man lagvis koncentrerar
sig på att följa bollarna och
sedan sätter in ser spelare vid
eventuell letning, så bör tempot kunna snabbas upp. Hur

som helst så var det en kul
upplevelse, som gav god laganda bollarna emellan i partiet.
Segrade gjorde Lug Preben
Pedersen före artikelförfattarens lag och med Leif
Han6rus lag på tredjeplatsen.
Sune Jonsson lär ha satt en
avgörande 4-poängare på
15:hålet i Prebens lag. Med
tanke på medspelarnas fantastiskt fina spel de första
7 hålen, kunde artikelförfattaren i början ägna sig åt modernt ledarskap med långtgående delegering av ansvaret
för poänginsamlingen,

vilket gjorde attjag fick gott
om tid attlära mig föra masterkortet samt kunde hoppa in
utvilad som spelande coach
när det drog ihop sig på
slutet.
Som vanligt var tåvlingen fint
sponsrad av Swahns Akeri, som
bjöd på välbehövlig förtäring i
kiosken samt på ett mycket fint
prisbord. Leif Swahn är numera en av de sponsorer
som garanterar fint väder vid
sina t'åvlingar. Övriga ärJan

Lag
Preben
Sune

Eivor

Pedersen

Jonsson
Svensson

6

85

22

22

2.Lag

IngvarJönsson \2

84

Margareta Forssell 22
Lennart Olsson 30
3. Lag
1B
Leif Handrus
BirgittaJohansson 21
Karin Ohlsson 30

83

1.Lag
Stephan Hindemith 9

Alf

Rodman
Lindell

81

22
24

Anne
5. Lag

20
Berty Fröberg
Göran Karlsson 15

80

3l

Arne Quist
6. Lag

Christian Dind
Ulla-Britt Tyren
Elof Wiklund

7

7e

29
36

Pålsson, Ladies- Invitation och
Alf Karlsson, ASG/ERT

Generationstävling.
InguarJönsson

Preben Pedersen, Eivor Svensson, Britt Leander-Svensson,
Leif Swahn, Sune Jonsson och Mikael Swahn,

Dam
ser
ka ett golfår
jag ser tillbaka på min
första säsong som ordforande i
damkommittön gör jag det
med glädje, Det har varit roligt,
Vädret kan jag inte klaga på
heller, Det var en varm och
skön golfsäsong,
När

Åkagårdens GK spelades
greensome med följande lag,
Anita Lindberg - BirgittaJohansson samt Lena Armtoft Brita Linander.
Kittys Äpple vanns av Lotta
Sjunnesson, 60 slag netto.
Triangelträffen vann Landskrona. Ar 2000 spelas den på
Ryu.

lröne Kruuse af Verchov - klubbens
framgångsrikaste dam säsongen 1 999,

Vi genomförde tävlingarna
planenligt vecka för vecka.
Tillsammans med alla i DK
tyckerjag att vi har klarat det
bra. Men kanske vi kan bli
ännu bättre. Och då vill jag
gärna ha Din hjälp. Kom med
förslag och önskemål! Det är vi
alla tillsammans som skall se till
att damgolfen blir trevlig på
Ryu.

d

gfefs

Nationella Damdagarnas singel
klass A vanns av Elisabeth
Åstrand med 69 slag, scratchpriset vann Ingrid Axelsson
med 81 slag.
Skåneserien, Rya kom 2:a. Vid
slutspelet på Kvarnby GK var vi
chanslösa.

Oldgirlsserien, Rya kom på
10:e plats.
Foursomeslaget, Rya vann.
Grattis!
Tiiss Lady spelade vi för första
gången. Vid distriktsfinalen på

Eclectictåvlingen vanns av Anki
Eriksson
Stora Damdagen, sommarens
höjdpunkt,71 damer deltog i
singel på förmiddagen med
kanonstart. Det var varmt,
mycket varmt. Trots det blev
det fantastiska resultat.
1. Ann-Christin Carlsson 44 p
2. Britt Leander-Swahn a2 p
3. Birgitta Lundqvist 42 p
4. BrittJerlebo 4I p
På eftermiddagen spelade vi
slaggolf i lag. Hål 1 - 6
greensorne, 7 - 12 bästboll och
13 - 18 scramble. En tävling i
tävlinger, d fick var sin ballong, som vi skulle "hålla vakt
om" så länge som möjligt. De
andra lagens ballonger skulle
vi försöka panga. Roligt!
I matchen mot Båstad förlorade vi och fick lämna ifrån oss
Keramikflickan.
Vi avslutade säsongen den 28
september och träffades på
kvällen. Hugo hade lagat fiskoch skaldj urslasagne. Säsongens presentkort och priser
delades ut. Tårtor i mängd från
hcp-sänkta damer fick vi njuta

Anki Eriksson,

komna och hoppas att ni skall
trivas med oss i DK. Efter
avtackningar och annat kom
Annchen på Råå och visade
höstens mode med sina sju
mannekänger. De började med
österrikiska, klassiska kläder,
fortsatte med långbyxor och
massor av mysiga tröjor och
koftor. Vidare visades klänningar och många aftonklänningar till milleniumskiftet.
Hos Annchen kan vi lösa in
vära presentkort.
Alla ni som är daglediga på
tisdagar, kom och spela vintergolf. Vi startar kl 09.00 utom
när det regnar och snöar.
Tack alla ni som gjort det
möjligt för oss att utföra tävlingar på vår vackra, fina bana
Cod

Jul

och Cott I{ytt .Qolfår

D amkommittön

Onskar
Lindborg
Mona
/

av.

Från DK avtackades Karin
Friberg, Barbro Flall-Wannfors,
Anita Lindberg. De har varir
med i kommittdn mellan 7 ockt
10 år. Täck snälla ni förjättetrevligt samarbete. Nya rvärat
gäng blir Solveig Arwe{äll,
Kerstin Edlund och Karin
Ohlsson, som jag önskar väl-

Ulla Löfkvist, lnger Hall Persson, Kailn
Nilsson,
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216 startande och många extra tävlingar
och boter gör att Rya kan bidra med ett viktigt tittskott
ti I I ca n ce rfo rskn i n ge n,

Den här artikeln vänder vi upp
och ned på genom att börja
med att tacka de som tackas
bör. Först och främst ett varmt
tack från Rya GK till alla medlemmar som ställde upp i
denna behj ärtansvärda satsning. Täck också till tävlingskommitt6n, med dess ordförande Leif Åström som pådrivande kraft, som såg till att
flera kreativa inslag i form av
tävlingar och böter ytterligare
förstärkte kassan. Täck också
till alla sponsorer som så helfuärtat ställde upp och såg till
att priser kunde delas ut långt
ned i prislistan.
ffi@# #c#rdgs sp@f

I själva tävlingen som spelades
som Fyrboll Bästboll
Poängbogey hade flera specialtävlingar lagts in med närmast
hål på 2:an samt chip- och

100 ka vilket också gav ett
specialpris. Rakt igenom
lyckade initiativ av Tävlingsledningen, som förmodligen
kommer på flera kreativa
metoder för att samla in
pengar till nästa år.

Ted Olsson och EricJohansson
och rutinerade brödraparet
Olle och Lennart Svensson,
båda pä 40 poäng.
InguarJönsson

f#
Karel Matejka
Olof Södergren
Thomas
2.
Holm
Lena Pettersson
3. Ted Olsson
EricJohansson
4. Olle Svensson
Lennart Svensson
5. MariaJerlebo
UlfJerletro
6. Torsten Eriksson
Jorgen Eriksson
7. Henrik Rasmussen

Poång

1.

Vinnare i årets upplaga av
Cancerfonden Fyrboll Bästboll
blev låghandicaparna Olof
Södergren och Karel Matejka
som noterade hela 44 poång.
Resultatet uppnådde man
genom mycket god komplettering, där birdies uppvägde
tomma håI. Och för att spela
hem 44 poåns krävdes åtskilliga birdies. Närmast följde
välspelande paret Thomas
Holm och Lena Pettersson på
41 poäng samtjuniorbollen

8.

44
47
4A

40
40
40

Pretren Pedersen

39

Victor Widerberg
Thorbjörn Widerberg

39

puttningstävlingar efter avslutad rond.
Nytt för året var att man kunde
lösa en "helförsäkring" på 50
kr per paa vilken eliminerade
alla böter från bunker- och
vattenbesök, som annars kostade 10 kr per gång. Dock var
tävlingsledningen så gentil, att
om båda i laget hamnade i
samma bunker, så tog man
endast ut böter för en av spelarna. De par som "helförsäkrade" sig hade förmodligen en
lugnare dag än paren som
valde att chansa. Till de senare
hörde paret Max och Lars
Christiansson, som ordnade till
dagens högsta bötessumma på

segrare

i

Ett slag

för Cancerfonden, Karel Matejka och otof södergren,

Åld.r'

46 är

Bostadsort: Helsingborg
Sambo: Nlargaretha Skoog

Hcn: 1.7
-+

Bästa svenska solfbana:
Tylösand

Bästa bana ias soelat:
Pebble Beach.
Bästa solfupplevelse:
Sex-nationers i St. Moritz

Intresse utöver golfen:
Naturupplevelser

-

Senast lästa bok:
Steget efter av

Henning Mankell

Han gjorde landslagsdebut som 46- åring, Vår medlem Jan Sandberg kan se tillbaka
på ett par fina säsonger, Wd sex- nationers- kampen, för "Midi- Amateur" (H 35) som avgjordes
på Engadlne- banan utanför St. Moritz i Schweiz fick Sandberg ta på sig den blåguta
monderingen för första gången,

Flalkade in i laget på ett
bananskal... på grund av återbud fickjag som reserv komma
med i laget.
Vid Engadine Amateur som
både är individuell-, men framförallt en lagtävling för sexmannalag skötte sig vår medlem och hela det svenska laget
så bra att det till slut blev

-

seger.

Tyskland kom med en mycket
stark uppställning, var favoriter
till segern, men det skulle visa
sig att kampen kom att stå
mellan Italien och Sverige,
fortsätterJanne.
Inför slutronden ledde Italien
med fem slag, men de svenska
spelarna tog sig samman på ett
föredömligt sätt och passerade
italienarna.
Efter ronderna 76-77 och 72
slutadeJan som rjru individuellt, där han av svenskarna bara
hade Thomas Bergström, Sollentuna (1:a) och Stefan
Andersson,, Bokskogen (2:a)
före sig i resultatlistan. Ovriga
spelare som ingick i det svenska
vinnarlaget var Bob Bäcksteclt,
Jönköping, Per Hildebrandt
Linköping och Thomas er.a"rrson, Falsterbo.

-

trffiDet är framförallt under det här
året som den 46- årige ynglingen blommat ut för fullt, som
bland annat innehöll en {ärdeplats vid RM. Mästare här blev
Börje Bäck, Jönköping.
Detta RM och ytterligare fem
testtävlingar har varit avgörande
för uttagning till nästa års EM.
Det sista testet, Båstads Classic
blev det en åttondeplacering för
min del och totalt komjag ffru
på årets ranking och blev där-

med klar för mästerskapet som
skall avgörs i Nottingham.
Men tävlingssäsongen var därmed inte slut, utan finalen,
Skandia Senior Masters avgjordes på den tuffa Tylösandsbanan.
Här blev det något av en
fulltråff. Efter en tär tävling
lyckades jag vinna på andra
särspelshålet i kamp med Per
Flildebrandt, Linköping.
7967 börjadeJan att leka med
klubba och boll på Frösöns
golfklubb, då familjen var bosatt
i Ostersund.
Det var först efter flytten till
Helsingborg, I97f, som det blev
lite bättre ordning med golfspelet.

Tiots att Sandberg i flertalet år
tillhört klubbens bästa spelare,
så är det först på senare år som
de större framgångarna kommit.
Under tidigare år harJan vid
wå tillfållen, tillsammans med
Joakim Boltenstern, r,unnit vår
egen stortävling, Omegaslaget.
Som min främsta individuella
framgång sätterjag nog andraplaceringen i Martini Crp, efter
Krister Kinell.
Sandberg anser att han spelar
bättre golf i dag än under de år
då han borde vara som bäst.
Men helt klart har det för
min del blivit en nytändning
med turneringarna for 35åringarna, där det på många
händer spelas väldigt bra golf.
Att nu få komma ut och representera sitt land värderar Ryaspelaren högt.
- Min främsta golfupplevelse är
onekligen "sex- nationers" i St
Moritz.
Här spelade vi på en ypperlig
bana som låg så fantastiskt
vackert mellan höga alptoppar

med en natur som var helt.
betagande...

ffiÄtr#
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Sandberg har samma uppfattning som alla andra framgångsrika golfare att det inte finns
några genvägar för att nå toppen.
Varför vi inte fått fram de riktiga toppspelarna i Skåne, som
har de flesta golfare och bästa
klimatiska förutsättnin garna i
landet, har han inte någon

riktig förklaring till.
- Vi har det kanske för väl
förspänt, då vi har spelbara
banor året runt.
Många lägger tryärr mer eller
mindre av då golfsäsongen är
över i september- oktober och
tar sedan inte upp den rationella träningen förrän en bit in
på det nya året.
Sandberg påpekar också att det
är under sena höst- och vintermånader man har chansen att
förbättra och stabilisera sin
swing.
- Endast målinriktad rationell
träning är det som gäller!
Janne är en spelare som lever
som han läq med så gott som
daglig tärning året runt. Där
ingår bl.a. styrke- och smiclighetsträning minst tre gånger i
veckan.
Har alltid en "kortklubba"
och putter nära till hands i
köket.
- Vadjag saknar är en bra lokal

för innomhusträning under

vintermånader-rra.
Vi har bara attlyfta på golfkepsen och önskaJan Sandberg
lycka till med nya framgångar,
då inte minst vid kommande
E,M.

Lennart Andersson

Scan
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Lite överraskande var det
paret Anne och Rolf Björkman
som i år tog hem segern i
Scandlines Foursome,
Segern grundlades genom en
fin inledande rond pä 43
poäng, vilket gav en halvtidsledning med 2 poäng före
Karin och Lars Ohlsson.
Andra ronden hade Björkmans mera mänskliga 33
poäng, och med sammanlagt
76 poåne knep man segern
med I poäng före ett par som
alltid håller sig framme i
prislistorrta,, Solveig och Göran Mårtensson. Ett annat
framgångsrikt par genom
åren är Ery och Stephan
Hindemith, som med tävlingens bästa avslutningsrond på
39 poäng avancerade till
tredje plats. Strålande väder,
som alltid den här sommaren,
gjorde att resultaten genomgående blev bra, och att
deltagarna fick en heldag då
Ryu visade sig från sin allra
bästa sida.
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Scandlines Foursome ar en
mycket uppskattad tåvling,
vilket bevisas av att inte mindre än 65 par kom till start
varav ett flertal från vära
grannklubbar. Som vanligt
ställde Scandlines upp med
ett fint prisbord och med
buffe i anslutning till prisutdelningen. Scandlines
vandringspris är också av det
magnifikare slaget, och en
åtråvärd trof6 att kunna pryda
prissamlingen med under det
kommande året.

Att spela foursome är inte
lätt. Att spela foursome med
Sw

1. Anne/Rolf Björkman
2. Solveig/Göran Mårtensson
3. Evy/Stephan Hindemith
4. AnrlalLars Carlsson
5. AgnetalJanNilsson
6. Ingrid lLars Malmgren
7. LisbethlJonny Ekberg
8. BirgittalLetf Ohlsson

ans

äkta hälften är om möjligt
ännu svårare. Det är dock
bara en krusning pä ytan
jämfört med det som flera av
deltagarna har att se framemot den kommande helgen.
Då spelas nämligen ASG/
E RT: s Ge nerationstävling,
Ryas tredje "major" vid sidan
av Rukka-slaget och
Scandlines Foursome. Det
finns skäl att anta att åtteläggen noga studerar prislistan, för att vid behov skicka ut
farsan och/ eller morsan för
specialträning på övningsfåltet.
Inguar Jönsson
Rond

1

43
37
34
37
37
37
34
39

Rond

33
38
39
3s
3s

2
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Söndagen den 3 oktober spelades den årligen återkommande
s$relse och kommittegolfen
som kallas Captain-s Cup.
T1värr var deltagandet detta år
mycket lågt men i stort sett var
alla kommitt6er representerade. Vinnare av det åtråvärda
fatet blev i år Mats Malmsjö

Nils Banning överlämnar 1:a-

priset i Captain's Cup till Mats
Malmsjö,

(stpelsen) som q"d 38 poäng
besegrade Börje Akesson
(oldboyskommitt6n), åven han
med 38 poäng, men med högre
handicap. På tredje plats hamnade Sven Erik Liden (råvlingskommitten) med 36 poäng.
Bästa kommittd blev i år Damkommitten med ett lag bestaende av Ingrid Moberg, Annika
Karlsson samt Barbro HallWannfors.

Damkommittön segrade i lagtävlingen,
lngrid Moberg, Annika Karlsson
samt Barbro Hal l-Wannfors.

Sponsorg
Arets sponsorgolf avgjordes som
vanligt i ett strålande väder.
Arrangemanget som sköttes av
marknadskommitt6n var av
yttersta klass och som sig bör
blev det en mycket rafflande
tävling. När sammanräkningen
var klar kunde vi konstatera att
lag Lindells hade segrat knappt
före Lag Nicorette. På tredje
plats återfanns Lag Van Den
Bergh Foods. Sponsordagen
avslutades med en utsökt måltid
på Hugo-s restaurang.

Lag Lindells bestående av Tommy Prahl,
Lars Karlsson och Mats Ekedahl.

lnlernqtionell
verkstodskoncern med
stqrkq posifioner
Cardo har en ledande position på marknaderna lor industriportar, centrifugal-

pumpar och bromssystem for 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 lånder och har 5 900
anställda. Omsättningen uppgår till 6,4
miljarder kronor.
Cardo AB (publ),
Box 486, zor 24 Malmö.
Telefon o4o- jt 04 oo.
Telefax o4o-97 64 4o.

lör Rya
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ffiålsättning med
Lång lanen
Långtidsplanen sftar till att
klubbens resurser användes på
ett så optimalt sätt som möjligt
över tiden. Den skall {äna som
vägledning för alla befattningshavare i klubben, så att dessa
skall kunna fatta långsiktigt
riktiga beslut.
Långtidsplanen skall underlatta för nya styrelseledamöter,
kommitt6ledamöter, personal
och arrendatorer att snabbt
sätta sig in i klubbens långsiktiga mål för de olika verksamhetsområdena. Långtidsplanen
skall medverka till att öka
samhörigheten och klubbkänslan och skall successivt
revideras så att den är aktuell
och realistisk. Ansvaret för
detta åvilar styrelsen.

Banan skall ur miljösynpunkt
skötas på ett sådant sätt att den
utgör en tillgång för Helsingborg.
Den ekologiska, botaniska och
zoologiska innebörden av detta
definieras i klubbens MiUömanual, vilken förvaltas och
uppdateras av bankommitt6n.

Hun

Inför styrelsen är klubbchefen

Rya Golfklubb är en golfklubb
av riksintresse, rik på golf-

tradition och med en kombinerad seaside- och parkbana som
präglas av gamla tiders öppna
beteslandskap. Klubbens verksamhet skall bedrivas med stor
respekt för de kultur-, miljö-,
och estetiska värden som finns
på platsen.

6
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Ryu Golfklubb skall vara en av
Sveriges bästa golfklubbar.
Detta innefattar inte bara
banan, vilken skall vara aY
svensk toppstandard, utan åven
rne dlemmarnas golfkunnande,
spelkvalitet, faciliteter som
maskiner och byggnader,
banpersonalens kompetens,
kansliets serviceresurser, osv.
Klubben skall ha en trevlig och
positiv atmosfär, både mellan
medlemmarna inbördes och
sentemot klubbens gäster.

Alla aktiviteter i klubben skall
präglas av kvalitetshänsyn och,
beroende på aktivitet, av långsiktighet. Medlemmarnas
trivsel är väsentlig och skall
främj as.
Klubben skall verka för att
golfsporten sprids bland un crdom.

nisation"
Den övergripande ledningen
av klubben åvilar styrelsen.
klubbens verkställande { änsteman och ensam ansvarig för
den löpande verksamheten.
Han initierar förslag till beslut i
styrelsen och, efter beslut,
verkställer dessa.
Klubbchefen är klubbens
företrädare externt, såvida inte
annan företrädare krävs. Till
klubbchefen rapporterar klubbens tränare och kommitt6ordförande.
Greenkeepern är inför bankommitt6n resp. fastighetskommittdn ansvarig för driften
av banan och byggnader. Han
är ansvarig arbetsledare för
banpersonalen.

Kommitt6ordförande utses av
styrelsen för de kommitteer
som styrelsen anser behövliga.
Bankommitt6 och tåvlingskommitte skall alltid finnas.
De olika kommitt6erna arbetar
självständigt i enlighet med de
riktlinj er och målhreskrivningar

bb

som anges i Långtidsplanen.
Kommitt6erna har ett eget
verksamhets- och budgetansvar.
Kommitt6ordförande utser
sj älva kommittdledamöter efter
samråd med klubbchefen.
Klubbens verksamhet bygger
pä att medlemmarna aktivt
engagerar sig i kommitt6arbetet. Därigenom förstärks
den sociala gemenskapen och
klubbens ekonomi.

tle
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Rya Golfklubbs medlemmar
skall ha ett golfkunnande som
år av god standard, vad avser

spelkvalitet, golfregler och
golfe tike tt. Me dlemsstrukture n
skall så långt möjligt fråmja att
klubben har en god återväxt
och en rimlig åldersfördelning.
Antalet aktiva alldagsmedlemmar skall ej överstiga
800.

Ba
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Allmänt
Rya golfbana skall, med utgångspunkt från de lokala
förutsättningarn a Yara av
svensk toppklass, både golfarkitektoniskt och
standardmässigt. Vid förändringar på banan skall stor
hänsyn tas till estetiska och
miljömässiga värden så att
golfronden inte bara ger en
spelupplevelse utan även en
naturupplevelse. Banskötseln
skall bedrivas på ett sådant sätt
att vår unika natur bevaras.
Kringfaciliteter som drivingrange, övningsområden etc
skall hålla samma höga standard som banan i övrigt.
Säkerheten
Spelfrekvensen, närheten till
allmänt cykel- och promenadstråk samt badstränderna gör
att säkerhetsfrågorna kommer

attvara av mycket stor vikt. Till
detta kommer säkerhetshänsyn
för banpersonalen"

Klubben skall fortsatt driva
säkerhetsarbetet med stor
kraft, dels genom information,
dels genom förändringar av
banan genom att vid behov
anlägga nya utslagsplatseq

justera green-läSer, utföra
skyddsplanterin gar, uppföra
nya stängsel samt ändra förläggning av gång- och transportvägar.

Banpersonalen
Banpersonalen skall vara kunnig, utbildad och väl motiverad. Mångsidighet och flexibilitet är viktigt för klubben. Banpersonalen skall utföra sina
arbetsuppgifter på ett professionellt sätt och med stor
noggrannhet.

Klubben skall ha en mot behoven väl svarande maskinpark.
Om möjligt skall samägande
eller samutnyt{ande med
andra närliggande klubbar
övervägas. Klubbens maskiner
skall underhållas omsorgsfullt.
Under den närmaste femårsperioden kan ett byte av ruffklippare bli aktuellt. En
fairwayluftare bör inköpas
(saknas för närvarande i vår
maskinpark). Byte av en greenklippare, byte av bunkerkratta,
inköp av traktor och transportfordon kommer också att
aktualiseras under den kommande femårsperioden.

Under de närmaste fem åren
planerar bankommitt6n att
fullfölja programmet för renovering av samtliga bunkrar. En
intensifi ering av skötselåtgärder för att höja kvaliteten
pävära tees påbörjas omgående. Ett program för att höja
standarden på våra greener har
redan påbörjats och kommer
att fortgå under femårsperioden.
Bankommitten har i sin femårsplan förslag på ombyggnad
av ett antal greener.
I planen finns också förslag på
byggande av korthålsbana på
markområdet öster om hål 6,
alternativt att använda delar av
denna mark för att förbättra
befintlig bana.

etskommit
Klubbens byggnader skall
hållas i gott skick. Ombyggnad
eller nybyggnad skall göras så
att klubbens underhållskostnader så långt möjligt
minimeras. Byggnaderna skall
varaväl lämpuaä fOr sitt änd.amål. Fastighetskommitten
ansvarar för att klubbens byggnader sköts och underhålles på
ett sådant sätt att övergripande
mål och riktlinjer kan uppnås.

Under de närmaste fem åren
planerar fastighe tskommitten
följande underhålls och
investeringsåtgärder. Insättning
av ett runt fönster i restaurangens nordvästra hörn. Stödmur
mellan damm och klubbhus.
Inredning av verkstad i
maskinhallens södra del samt
personalrum för banpersonal i
befintlig verkstad. Skärmtak för
baguppställning vid 1:ans tee.
Ombyggnad av receptionsdisk.
Låsbart utrymme för golfshopens bagvagnar i anslutning till
pumphus. Under femårsperioden planeras också en ny
byggnad för bagvagnar och
soprum norr om tegelugnen.

Det befintliga baghuset byggs
om till e1-bils-uppställning,
utemöbelförråd samt utökad
shop. Personalutrymmen för
kökspersonalen saknas. Kökets
kylkompressorer skall flyttas
utomhus. Altern ativa lösnin gar
på detta problem tas. En lösning av toale ttproblematiken
på banan kommer att presenteras.

Iunior- o€h
mmit ,
Juniorkommitt6n förser klub-

ben med duktiga golfare med
god stil samt utbildar ledare
som på sikt kommer hela
klubben till nvtta.

LJnder de närmaste fem åren
skall juniorkommitten verka för
följande utveckling av klubbens
j uniorve rksamhe t. Samtliga
knattar och juniorer skall erbjudas såväl tränings-, som tävlingsmöj lighe ter. Juniorkommitten
skall tillsammans med
utbildningskommitt6n erbj uda
fortlöpande utbildning till alla
juniorer med "grönt kort" eller
bättre. Via fadderverksamhet
skall nya juniormedlemmar ges
bästa möjliga introduktion på
Rya GK. Ambitionen skall vara
att i så väl tränings- som tävlingssammanhang uppå så bra
resultat som möjligt, men samtidigt se till att ungdomarna har
trevligt. Att tillsammans med
tränare aktivt sträva mot att
antalet 37 - 54 "handicappare"
kontinuerligt minskas samt att
antaletjuniorer ökas till 260 år
2002. Hantera intaget av nya
juniorer med en målsättning att
andelen flickor kontinuerligt
ökas. Effektivt och tydligt sköta
informationen till klubbens
j uniorer. Juniorverksamhe ten
skall också förse elitverksamheten med tillräcklig
mängd elitspelare för att elitverksamheten skall kunna
bedriva sin planerade verksamhet och upp$rlla sina måI.

tävlingar. E litgruppens spelare
är goda representanter för vår
klubb. Klubben kräver i gengäld att dessa spelare är beredda att satsa på en uWeckling
inom golfsporten som främjar
klubbens sy en. Kraven skajl
vara rimliga och hänsyn tas till
ålder, mognad, studier och
arbete.

Eli
Klubben ger idag möjligheter
för våra duktigaste och mest
motiverade spelare att inom
klubbens ram förkovra sig
genom bland annat deltagande
i nationella och internationella

Under de närmaste fem åren
skall eliwerksamheten inom
klubben söka upp och utbilda
blivande elitspelare, utbilda
och utveckla elitgruppens
spelare, deltaga i det svenska
seriesystemet med herr- och
damlag med stråvan mot högre
divisioner, samt ge spelare
möjlighet till en nationell och/
eller internationell golfsatsning. Ett målmedvetet
arbete mellan elitkommitte
och tränare skall utmynna i en
god tillväxt på elitsidan.

fävlingskommittön
Inom ramen för gällande
regler och statuter planerar
och genomför Tävlingskommitten tävlingar för klubbens medlemmar. Kommitten
skall i sin planering verka för
balans mellan tåvlingar och
övrig tillgänglighet på banan.
Under de närmaste fem åren
kommer kommitt6n att stimulera medlemmarna till deltagande i ett attraktivt och varierat tävlingsutbud. Det är angeläget att spelarbasen i klubbens
tävlingar vidgas så att även
medlemmar som f n inte tävlar
stimuleras att deltaga. Kommitten skall vidare samordna klubbens totala tävlingsprogram
med övriga kommitt6er. Kommitt6n skall också verka för att
klubben får arrangera större
tävlingar på internationell eller
förbundsnivå.

Oldbovskommitt6n
Oldboyskommitten organiserar
Rya GK:s deltagande i Skånes
olika oldboysserier. Vidare
ansvarar kommitt6n för organisationen av seniorernas
Onsdagsgolf samt annan
s e niortåvlin gsverksamhe t.
Under de närmaste fem åren
skall kommitt6n fortsätta sitt
arbete med seriespelet samt
med tåvlingsverksamhet riktad
till seniorkate gorierna.

Dam ffii8t6n
Damkommitten arrangerar
nybörj artråffar och andra
samvarokvällar inför och efter
säsong. Vidare anordnar kommitten Nationella Damdagar
och Stora Damdagen. Kommitten är ansvarig för damernas
tisdagsgolf samt för att Rya GK
deltar i Skånes damserieprogram.
Under de närmaste fem åren
är målsättningen att bättre
fånga upp nya medlemsdamer
och ej handicapsatta damer.
Någon form av fadderverksamhet skall införas liksom även
regelträffar. Kommitt6n tänker
fortsätta sitt tävlingsengagemang i samma utsträckning
som tidigare.
Marknads&rsffirsr
En låg reklamprofil hålls inom

klubbens område med hög
kvalitet i presentationen av
skyltar etc. Designmanualen är
ett viktigt instrument för att
konsekvent tydliggöra klubbens profil och ansikte utåt.
Kommitt6n ansvarar för att
manualen efterföljs och föreslår vid behov uppdateringar.
Marknadskommitt6n skall
arbeta med både extern och
intern marknadsföring och
genom ackvisition av sponsorer
skapa resurser för klubbens
verksamhet.

Under de närmaste fem åren
skall kommitt6n verka för en
enhetlig skyltning på banan
enligt designmanual. Nya teeoch hänvisningsskyltar anskaffas. Sponsortavla med skyltar
präglade i mässing ersätter den
befi ntliga sponsortavlan.
Välkomsttavla med banskiss
och hänvisningar sätts upp.
Reklamskyltar på banan skall
endast förekomma i samband
med hålsponsring. Antalet
sponsorer skall begränsas, och
kommitten strävar efter att
balans mellan kvalitet och
kvantitet uppnås.

åvilar kommitte eller
greenkeeper. Kansliet administrerar även Rya Colf AB.
Kansliet är klubbens ansikte
utåt och dess verksamhet skall
präglas av serviceanda och en
positiv attityd mot medlemmar
och gäster.

Under de närmaste fem åren
kommer efterfrågan på servicen från kansliet att öka, varför
en viss förändring i öppettider
och bemanning kan bli aktuell.
En ökad satsning på IT frågor
kommer att medföra större
krav på personalens utbildning. Klubben skall på ett
planerat sätt medverka i den IT
uweckling som nu sker.
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Klubben skall förfoga över
kvalifi cerade tränarresurser

trf&

som skall disponeras förjunioroch elitträning på klubbens
bekostnad och som mot vederlag skall stå till övriga medlemmars disposition.
msndr*6

Utbildningskommitten skall
anordna utbildning i enlighet
med SGF:s och distriktsförbunde ts utbildningsprogram. Kommitten skall också
bevaka att klubben deltar i
centralt och regionalt anordnade kurser och möten.
Under de närmaste fem åren
kommer kommitten att arbeta
med kursverksamhet som
stråvar efter att förbättra golfvett och kunskaper om golfgler, handicapsystem,
tävlingsformer etc. Nya medlemmar skall särskilt informeras om klubbens historia,
säkerhetsfrågor, vett och etikett.
re
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Klubbens kansli är klubbens
centrala servicefunktion.
Kansliet ombesörjer all administrativ verksamhet som inte

Under de närmaste fem åren.
Tränarens viktigaste uppgift är
att svara för att spelskickligheten pä alla plan inom
klubben ökas. Han skall initiera och genomföra träningsprogram från nybörj arstadiet
till kvalificerad nivå. Eftersom
klubben satsar på att utveckla
egna förmågor är det viktigt att
tränaren identifierar dessa och
tillsammans med Junior- och
Elitkommittdn ser till att de får
en kvalifi cerad uppbyggnad.
Denna innefattar både instruktion, träningsläger samt
tävlingsspel.

Resta nlt
Klubbens restaurang, och den
servicenivå som restaurangen
geq är av central betydelse för
medlemmarnas upplevelse av
klubblivet. För gästande spelare och klubbens sponsorer är
restaurangens öppethållande

av stor betydelse.
Klubbens restaurang skall ha
ett sortiment som till kvalitet
och pris är väl avpassat till
medlemmarnas önskemåI.
Re stauran glokalen skall vara
trivsam och i bra skick.
Restauran gve rksamhe te n skall
bedrivas av en arrendator.

Under de närmaste fem åren
vill vi öka klubblivet och
restaurangens trivsel genom att
fortsätta förnyandet av det
gamla och nya klubbrummet
vad gäller färger och möbler. I
vår nyrenoverade matsal bör
ett nytt fönster tas upp och nytt
trägolv läggas. För att förbättra
arbetsmiljön ytterligare för vår
restaurangpersonal bör nya
personalrum iordningställas.

dard som klubben vill etablera.
Medlemsavgifterna skall sedan
externa tillskott ( greenfee,
sponsorintäkter o dyl) fråndragits kunna täcka löpande
driftskostnade r, avskrivningar,
samt finansiella kostnader samt
dessutom skapa ett överskott
för att långsiktigt finansiera
nyinvesteringar i verksamheten.
Bedömningen år att under den
närmaste femårsperioden
kommer avgifterna att stiga
med ca 200 kronor per år.
Likviditetsbehov vid investeringstoppar kan lånefinansieras, eftersom ränteläget
inom överskådlig framtid
förväntas bli -jämfört med

historiska nivåer - lågt. Det bör
understrykas att klubbens
soliditet är mycket god.
Rya 6olf AB
Rya Golf AB skall ha oinskränkt rådighet över den
mark, som golfklubben använder. RGAB skall bedriva

sponsorverksamhet så att dess
kostnader täcks. RGAB skall
förränta sin skuld till klubben
till skälig ränta. Klubbchefen är
\fD i RGAB, och hans åligganden i denna uppgift regleras i
ABL.
Rya Golf AB driver nu ett
projekt med sfte att
detalj planlägga Rya golfb ana.
Till \fD rapporterar bolagets
arrendatorer.

6reenfes-spel
Medlemmarnas spel på banan
har prioritet. Under denna
förutsättning upplåtes banan
för behöriga greenfee-spelare.
Greenfee fastlägges så att den
är marknadsmässig med hänsyn till banans attraktionskraft
och övriga omständigheter.

-a

medlemmar
en fin säsong

Tacl< alla

ör

Merry Christmas and
a Happy NewYear
nomi asrt a
Klubbens kostnader styrs i
första hand av driftskostnadernas utveckling, i andra hand av
hur långtidsplanen verkställs.
Intäktssidan påverkas, förutom
av greenfee-intäkter, intäkter av
företagsgolf och sponsorme del,
av medlemsavgifterna. Avgiftsutvecklingen kommer därmed
att i hög grad spegla den stan-

Glöm inte Julrean
med start lörd ag-söndug
77-78 november l<1, 10.00- 14.00
oo

VALKOMMEN
OB5/ Ndgrc platser kvar till Portugal i februari (ring!)
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Sandberg och Södergren
är gångbara namn i Ryas
prislistor. Den här gången vann
elitgolfarna Jan och Olle, väl
understödda av mamma Gerd
respektive av sonen Johan, var
sin klass i ASG/ERT:s
Generationstävling,
Trots hotet från många lovande
ättelägg, som under sommaren
trimmat upp sin pappa eller

Olof och Johan Sodergren, Gerd och Jan
Sandberg,

mamma, stod {olårssegrarna
Gerd ochJan Sandberg återigen
som vinnare efter 36 svettiga håI.
Starkt gjort av det rutinerade
och välspelande paret, som
skärper sig lite extra när det drar
ihop sig till generationstävling.
Jan Sandberg har i år haft en
mycket fin tävlingssäsong med bl

a landslagsuppdrag i

lngre

oldboys och verkar bara bli
bättre med åren. Närmast efter
Sandbergs följde Sofie Bergh
och Tomas Nestenius, som var
de största överraskningarna i Aklassen, samt fiåltets låghandicapare (4.0) Caroline Boltenstern
och UlfJagaeus. En bra presta-

tion av framörallt Ulf

som

ju

numera inte ryns så ofta på Rya.
I B-klassen, som spelade
18 hål, vann säkre Olof
(Olle) Södergren tillsammans med sonenJohan
öre rutinerade paret
Lilian och Rickard Persson, som framgångsrikt
deltagit i många
generationstävlingar. Som
ung tillhörde Rickard
Skånes mest lovande
spelare i pojklasserna.
På tredje plats följde ert
annat rutinerat par
Caroline och Peter
Henckel. Vi lyfter också
på hatten ör B7-årige Täg.
Ericsson, som tillsammans med
sonen Rolf hamnade på sjunde
plats i prislistan.
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Förutom fint väder, som vice
koncernchefen Alf Kartsson
(även styrelseledamot i Rya

ta 8 frssserm

T

GK) även utlovade till nästa år,
såg ASG/ERT till att "ekipera"
lagen med bollar, kepsar och
pegs samt med bananer som
torrskaffning, eller som tröst
när slagen rann i väg. Prisutdelningen var mycket välbesökt och både pristagare och
deltagare, som hoppades på att
vinna en Polen-resa på
scorekortet, njöt av snittar och
öl som ASG/ERT generöst
bjöd på. Pristagarna, som varit
ute och rest mindre än övriga
deltagare, fick nu istället sin
belöning i form av fina presentkort på resor. Lyckliga vinnare
av Polen-resan blev Anna
Kajson och Bertil Bertilsson.
98 par (196 spelare) ställde
upp i årets Generationstävling,
vilket rankar tävlingen som
nummer tre efter Cancerfonden och Ramlösa Wide
Open vad gäller antal deltagare. Med 36-hål slagtävling i
A-klassen rankas Generationstävlingen som en av Ryas tre
"majors" vid sidan av Rukkaslaget och Scandlines Äkta
Makar. När dimmorna så småningom har lagt sig, och
samtalstonen blivit normal
inom familjen, är det dags att
börj a taktikupplägget och
planera träningen inför nästa
års Generationstävling. För alla
kommer tillbaka. Så har det
alltid varit och så kommer det
att förbli.
Ingunr Jöns.son

#df

Klass A

1. Gerd/Jan Sandberg
2. Sofie Bergh/Thomas Nestenius
3. Caroline Boltenstern/ UlfJagaeus
4. Annica/ Olof Samuelsson
5. Lilrl/UlfOlsson
6. Louise/Anders Nordegren
7. Larla/Mats Mårtensson
B. Jörgen/Dan Larsson, La GK

Slag

Klass B

l+:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

L44

I45
r45
146

t46
746

r47

Johan/ Olof Södergren

LilianlRickardPersson
Caroline/PeterHenckell
Olof/Bo Zinn
Lillemo r /Joacvn Selsmark
Christian/ Nf Maesel
Rolf/Täge Ericsson
F,va/F,ncJohansson

Slag
66.5
70
7 0.5

7r.0
71.0

7r.0
l-a

5.5I 5.!)
t
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Seriespelet i de olika divisionerna har avslutats för året med
blandade resultat för Rya-s
seniorer. Bäst lyckades, inte helt
oväntat, vära "knattar" dvs H 45orna, som för andra äret i rad
blev Skånemästare i division 1
med 33,5 poäng av 35 möjliga.
Grattis till en mycket fin presta-

tion.
Coachen Karel Matejka har på
ett föredömligt sätt alltid strävat
efter att ställa upp med bästa
laget. Spelarnas standard har
först bekräftats genom uttagningsråvlingar i slutet av april
och sedan har deras forunkurvor
infor varje spelomgång fatt älla
avgörande vad gäller lagets
sammansättning. Detta har givit
resultat. Konkurrensen har varit
stenhård och värt att nämna är

Jan Sandbergs 73:a på Vasatorp
och Lars Christianssons 72:a pä
Ryu

YäraH 75-or har gjort en fantasanmält 4lag i H 65 och har en
klar målsättning att vinna de
serier vi spelar i.
I slutet av april år 2000 kommer
det att anordnas uttagningsråvlingar för att redan från
början kunna nominera de bästa
lagen. Därefter kommer vi vid
var{e spelomgång att ta ut spelare efter deras formkurvoq
baserat på resultat från seriespel,
från seniorgolfen eller från
annat gruppspel på onsdagarna.
Håll er äjour med informationer som kommer upp på
anslagstavlan i rnars månad.
B*jn Akesson
Ordf. i oldbqskommittön

tisk prestation genom att belägga en andra plats i division 2,
endast 1,5 poäng efter Torekov.
Bl a har Täg" Eriksson med 87
år på nacken ställt upp i laget
och med en 95-runda på Rya
visat att "gammal man gör så
gott han kan". Till nästa säsong
far örhoppningwis våra 75-or
förstärkning underifrån och år
2001 kommer de säkert att ligga
och kämpa i div. 1.
För H 65-orna och H 55-orna
grck det sämre. Tre lag av 5 fär
fiärr nästa säsong spela i en
lägre division. Då är vi många
som vill kämpa om platserna i
dessa wå ålderskateeorier. Vi har

med blommorfrån s
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