N{edlemstidnine for Rya Golfklubb
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in i ett nytt
årtusende. Vad kan vi förvänta oss
av detta? Hur kommer utvecklingen inom golfen att se ut
under de närmaste tusen åren,
eller kanske vi skall nöja oss med
de närmaste åren. Vad jag tror är
att en hel del {änster som våra
medlemmar vill ha kommer att
skötas via datorer och internet.
Som ni kommer att lägga märke
till i svaren på den enkät som 200
medlemmar fick svara på under
januari så är det ca 80% avvära
medlemmar som har tillgång till
datorer och internet i dag. Datorstyrning och GPS kommer med
all säkerhet också in i banskötselarbetet. Det är en snabb utveckling inom detta område liksom på
många andra områden inom
golfen. I vår långtidsplan har vi ju
sagt att Rya skall vara med i
denna utveckling, om än inte som
försöksklubb. Vi skall i stället
använda oss av de erfarenheter
som andra klubbar kommer fram
till. Ett mycket förståndigt förhållningssätt tyckerjag. Vad som än
sker så kommer det att bli en
spännande utve ckling. Hur,rrdsaken är dock att man inte glömmer att även golfspelare är individer.
Som ni ser lite längre fram i
Drivern då ni läser svaren på
enkäten, så finns det vissa saker
som man kan reflektera över. Vad
gäller det femklubbssamarbete,
som vi har med Landskrona,
Vasatorp, Mölle och Söderåsen, så
upplevs det som mycket positivt.
Det är roligt att konstatera för jag
tror att i framtiden är det av stor
vikt att klubbar hittar olika samarbetsformer inte bara när det
gäller greenfee utan åven vid
inköp av maskiner och andra
förnödenheter. Detta inte minst
för att hålla driftsbudgeten inom
rimliga gränser.
En återkommande fråga på
9..
Arsmöten är tidsbokningssystemet. Av svaren att döma så
Så har vi då gått

skall vi givetvis göra försök att
förbättra det system vi har men
det är ändå så att det stora flertalet medlemmar är väldigt nöjda
med hur det fungerar idag. En
annan fräga som brukar tas upp
på Atr.Töten är kansliets öppettider. Aven här kan man väl säga
att de stora flertalet medlemmar
är mycket nöjda med de öppettider som vi har.
Hur vi använder våra lokaler var
en smula överraskande. Att det är
så många som överhur,rrdtaget
inte använder klubbrummet på
övre våningen medför kanske att
ansvarig kommittd och styrelse får
se över den nuvarande dispositionen av vära lokaler.
Nu till den stundande säsongen
som traditionsenligt inleds med
städdag lördagen den 25 mars
och som följs av Vårputstävling
den 26. Under denna tävling
kommer vi på försök att spela hål
15 som hål nr 7, och hål 7 som
hål nr 15. Det har ju framförts
önskemål om att göra denna
förändring för att minska
störningsmomenten på green 15
och tee 16. Efter tävlingen får
samtliga deltagare göra en utvärdering av detta.
Arsmötet kommer att hållas den
30 mars på Rya Golfklubb. Alla
medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna.
Så till sist hoppas jag att vi får en
bra golfsäsong med bra väder och
snabba golfrundor, så att alla som
spelar golf på vår bana får en fin
golfupplevelse.
Swinga lugnt!
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efter ett upphaussat
millennieskifte, awerkat 2 mänader på ett nytt årlsekel/millennium och det är dags för en ny
golfsäsong samt det första numret
av Drivern. Hoppas att du liksom
jag fått en bra start på det nya
året. Ett antal av oss har hållit
golfen vid liv under hela vinterhalvåret och sällan har vi väl haft
greenerna öppna så mycket som
under denna vinterperiod - visst
är vi väl gynnade. Tänk hur det
varit om vi varit medlemmar i
t.ex. Umeå eller någon "sibirisk"
golfklubb?
Så har vi då,

Vi skall nu börjajobba efter den
långtidsplan som fastställdes på
årsmötet i november. Detta
innebär bl.a. att vi inte skall
genomföra alltför stora ombyggnader på banan (vi tidigarelade ju
bunkerrenoveringen) utan vi
skall kunna spela ganska ostört
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denna säsong. En del
förbättringsinve sterin gar på
maskinsidan kommer dock att
göras för att vi skall kunna leva
upp till vära egna, höga kvalitetskrav på banan. Förbättring av
omklädningsrummen har skett
enligt plan - tack Åke A., Hasse O.,
Leif 4., Kqlle L., *.J1.! Ytterligare
förbrinringar i och hring hlubbhuset
kommer att genomföras successiut.

På årsmötet i november framfördes önskemål om att vi "lyssnade

av" medlemmarna vad gällde en

del av för klubbens verksamhet
viktiga frågor. Då vi tyckte detra
var ett bra förslag genomfördes i
januari en enkät på ett slumpmässigt urval (ca 200 medlemmar) på
samma sätt som tidigare och vi
fick in svar från 80%!!! - fantastiskt! och stort tack för er
medverkan. Jag skall inte redovisa svaren här, det kommer att
ske på annat sätt men jag kan
ändå konstatera att på det absoluta flertalet frågor så har, tack
och lov, medlemmarna och
styrelsen samma uppfattning. På
ett par områden har styrelsen
uppenbart en mer återhållsam
syn än medlemmarna (rabatterad
greenfee och 5-klubbssamarbetet)
varför vi omgående skall se över
dessa frågor. Mycket glädjande
var också medlemmarnas positiva
syn på klubbens informationsverksamhet därju också stora
utvecklingsmöjligheter fi nns
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med tanke på medlemmarnas
höga internettillgång.

Till alla styrelse- och kommitt6engagerade

i klubben vill jag

ta

tillfället i akt att påminna om
Captain's Cup den 8 april
(inbjudan kommer). Det är
viktigt att så många som möjligt
tar sig tid och deltager då tävlingen kommer att kombineras
med information från den nyvalda styrelsen (avsikten är att
denna dag skall bli både trevlic'
och informativ men också en
viktig tradition som kan ses som
någon form av "kick off" inför
den nya säsongen).
Närmast på agendan står nu
städdagen den 25 mars och
årsmötet den 30 mars - hoppas
du har möjlighet att deltaga.

Välkomna!
Vi

ses på Rya!!!
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Gamla uänner och nya gäster!

Nu har vi öppnat igen. Sju dagar i veckan välkomnar vi er att njuta av utsikten
över Öresund, vårt harliga salladsbord och hemlagade husmanskost.

Dagensrätt

fr

. 50:-

Söndagar

fr . 60:-

inklusive salladsbord, bröd och kaffe

Valkommen!
Hugo, Anki med personal

Under 1999 spelades för första
gången en ny golftävling som
o

till spelare med hcp
upp tlll7,4 för herrar och hcp
upp till 1 4,4 för damer. För-

vände sig

utom hcp-gränsen krävdes
också att man var medlem i en
av femklubbarna, med andra
ord Rya, Söderåsen, Landskrona, Vasatorp eller Söderåsen. Tävlingen spelade över
fem deltävlingar, en på varje
bana. De tre bästa resultaten
för varje spelare låg sedan som
grund för placeringen på
Order of Merit.
I herrar klass A hcp +4,0 - 4,4
segrade Jonas Lindström
VptGK på totaltzz} slag , med
Jonas Rosenqvist på andra plats
med 223 slag. Ingen Rya-spelare hade spelat så många
deltåvlingar att han kunde
delta i finalspelet och få Order
of Merit placering.
I herrar klass B hcp 4,5 - 7 ,4
segrade Arne Hellman SåGK
på totalt230 slag, med Christian Johansson SåGK på andra

Segrare i klass A Jonas Lindström, Vasatorps GK visar stolt upp vandringspriset
som överlämnades av Ni/s Banning,

plats. Som bästa Rya-spelare
placerade sig Karel Matejka på
en 14:e plats.
På damsidan var det väldigt
svårt attfä fulla startfält under
de olika deltävlingarna. Vid
finalspelet på Rya fick damklassen strykas då det inte var
några damer som spelat tillräckligt många deltävlingar.
Femklubbarna bestämde på ett

Segrare i klas B, Arne Hellman, Söderåsens GK,

möte under hösten 1999 att
göra ett nytt försök. Bland de
spelare som deltog uttalades
många positiva ord om tåvlingen. Vi hoppas att så många
som möjligt av Rya-s spelare
som ligger i rätt hcp intevall
deltar i tävlingen. Rya har så
bra spelare attvi borde kunna
ta hem Order of Merit i alla
klasserna.

När vi nu gått in i ett nytt
som deltog i rjr landskamper
millennium kan det vara intres- åren 1948-1956.
sant att göra en tillbakablick på Ryas första SM- guld hemfördes
av Marianne Gripwall, 1957, en
de 66 åren i Rya golfklubbs
historia.
titel, som hon försvarade året
fick
Från 7934 fram till 1948
efter på sin hemmabana. Marimedlemmarna nöja sig med en anne spelade fem landskamper.
nio- hålsbana. Nåja, det fanns
planer pä att utvidga
tidigare, men världskriget kom emellan.
Så tillbyggnaden fick
dröja till 1948 då i
första utbyggnadsskedet kom att omfatta 13 håI. Förverkligandet av de ursprungliga planerna
till en 1B- hålsbana
stod klar 1956.
Sedan följde flera
stora arrangemang,
med JSM och damlandskamp 1958.
Under en följd av är
fick Rya benämningen
"landets mesta
mästerskapsbana".
Tävlingar som SM i
match och slagspel för
både damer och herrar. Pro- mästerskap,
EM för dam-juniorer
mm.
Arti ke lfö rfatta re n Le n na rt An d e rsso n
Inte att förglömma
vära egna 72- hälstävling, Martini Crp
s6sr&effs
som startade 7962. Redan 1961
Under en tio- årsperiod, med
spelades den första och största
juniortävlingen i Skandinavien,
början från mitten av 70talet tillhörde Rya de riktigt
Ryas Internationella Juniortävstora i svensk golf. En som i
ling, som inte bara lockade till
hög grad satte prägel på dessa
sig de bästa svenskarna utan
är var Göran Knutsson.
även hela lag från Danmark
Grunden till framgångarna
och Norge.
lades flera år tidigare då GörAnni B örj ess on, historisk
ans pappa, Nisse, drog igång
en ungdoms- och juniorVår första internationella
verksamhet som var unik på
spelare var Annie Börjesson,

den tiden. Vi minns hur han
samlade juniorer och knattar
till lekfull men målmedveten
träning. Tältlägren med
knattarn a pä drivingrangen
under sommarlovet var ytterst
populära.
Nisses "skola" resulterade så
småningom till att
föra upp ett ungt
Ryu- lag till elitserien, där det blev
en silverplats 1981.
Knutsson var också
initiativtagare och
grundare till landets
första "golfgymnasium", på
Sundsgården, med
Krister Kinell som
projektledare. Detta
ledde också fram till
att Helsingborgsskolan vann EM för
skollag på Irland.
VidJSM 1,976 överraskade en liten

blond 16-årsgrabb,
med att ta sig till
slutspelet.
Två år senare var
Göran Knutsson
mogen att vinna den
största

juniorturner-

ingen på kontinenten, Franska juniormästerskapet. En
högt. Tidiklingar
titel som
gare hade två svenska manliga
spelare vunnit här, nämligen
GA Bielke och ClaesJöhncke.
Under de åren var Seve Ballesteros vära dagars Tiger Woods,
som höll pä att frälsa golfvärlden med sitt färgstarka
spel.

Spanjoren kom till vårt land
tillsammans med en annan
toppspelare på Europatouren,
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Howard Clark, för att visa upp
vad de bästa proffsen i Europa
kunde prestera. Sverige var på
tiden endast en "amatörnation". En svensk skulle få
förtroendet att vara med för att
i första hand se och lära.
Den som fick chansen var den
lovande Ryu- ynglingen.
En minnesrik sommarkväll på
Bokskogens golfbana höll inte
Göran barajämna steg med

världss{ärnorna utan satte
både Ballesteros och Clark på
plats efter imponerande spel
inför en storpublik.
Sitt första SM- tecken tog Göran 1980 i Landskrona, där
han oseedad tog sig fram till
finalen för att där besegraJan
Grönkwist med siffrorna 2/I.
Med samma siffror vann han
också finalen året därpå i
Forsbacka. För motståndet
svarade den gången Nils
Lindeblad.
Det underliga var att Göran,
som försvarande mästare, inte
var seedad den här gången
heller, men visade sig åter vara
den bäste matchspelaren i
landet.
SM hade en betydligt större
dignitet än vad mästerskapet
har i dug. Då deltog nämligen
alla vår bästa spelare i de inhemska mästerskapen.
Efter ytterligare några framgångsrika år slutade en av de
största talangerna med tävlingsgolf, alltför tidigt, för att
övergå till tränareverksamhet.
I dag är..Göran populär klubbpro på Ostersund- Frösö GK.
Viueca EM frcimsta Ryaåam

Redan några år tidigare hade
vår internationellt framgångsrikaste dam, Viveca Hoff, gjort
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entre på tävlingsbanan.
Om Göran lade några korta
men intensiva tävlingsår bakom
sig, så är Vivecas karriär så
mycket längre.
Hon vann SKIM, Skandinaviska
mästerskapet, I978, men tog
också hem två SM- titlar i
foursome tillsammans med
Monica Andersson, MölIe, åren
1975 och 1 976.
Viveca deltog i \l\{- laget 1980,
rnen hennes största internationella framgång får tillskrivas
lagsegern i EM 1981. Detta var
Sveriges första EM- vinst för
damer.
Redan 1969 debuterade Viveca
i ungdomslandslaget mot
Danmark. Den gången bestod
halva laget av Rya- spelare.
Förutom Viveca var också
Torbjörn Arvidsson och Karin
Muller med om att besegra
danskarna. Ävetr Jan Rube,
Mölle gjorde den gången sin
internationella debut.
Viveca vann som pro- spelare
Mölle Flöganäs Ladies- Open,
1

989.

annat vid Swedish International och Tyska Amatörmästerskapet 1980.
Jan Rube var under en 10årsperiod landets främste
spelare med bland annat sex
EM- och fem VM- starter under

åren I97I- 1981.
Rube har för alltid ristat in sitt
namn i historieböckerna som
banrekordhållare (för amatörer) på St Andrews med 66
slag.
Tbny

Lidholm

Redan 1963, eller 18 år tidigare
än damerna vann sin första
EM- titel så var en annan Ryaspelare, Tory Lidholm, med
om att föra hem landets första
EM-titel förjuniorer (lag) till
Sverige.
Tony vannJSM både 1962 och
1963.

Lidholm blev några år senare
(1968) svensk pro- mästare och
representerade Sverige i World
Crp 1969 i Singapore och 1970
i Buenos Aires.

Hoff är fortfarande klubbens
"First Lady" inte minst efter sin
sjätte seger i RM ( D 40) 1999.
Det finns många spelare som
med framgång försvarat Rya
Golfklubb färger i större sammanhang genom åren. Bland
annat följande:
Jan Rube
Årren om Rube under större
delen av sina bästa år representerade Mölle GK så avslutade
Jan sin fina amatörkarnär som
Ryu- spelare. För sin nya
hemmaklubb blev det en del

meriterande

forbjr)rn Aruidsson

vannJSM I97I och var med i
laget som vannJEM 1970.
G A Bielke

Liksom Rube avslutade
legendaren GA sin aktiva tid
(i större sammanhang) som
Ryu- spelare.

Detta år bara ett litet axplock
av de 50- talet Ryu- spelare, som
deltagit i något landslagssammanhang.

Lennart Andersson
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ordförande
Nils Barinin$
Änders:Forssell vice ordörande
Liselotte Schlasberg ledamot
ledamot
IngvarJönsson
ledamot
Mats Malmsjö
LarsChristiansson suppleant
suppleant
Alf Karlsson
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30

mars, årsmöte
april, styrelsemöte
april, Captains Cup
med Kick-offmöte
B m4i, styrelsemöte
10 juli, sqvrelsemöte
2l augusti, styrelsernöte
25, septemtrer, sqtrelsemöte
16 oktober,styrelsemöte
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IJnder januai såndes en enkät ut till 900 slumpis valda medlemmar. Vi var i forsta hand intresserade
Nkter om greenfee utbytq användning av lokaler etc. Viftck en 161 svar ilket moBvarar
ca 80%, Hur svaren fördelade sig flnns angivet i nedanstående diagram.

av medlemmamas

wffi#

Handicap

Atder
18-29 är 9%

31 ,0

och

över

60 år och över

mindre än 5,4
5o.,0

26%

Kvinna 40%

år

'10%

40 - 49 är

1öoio

30-39

Antal år som medlem

21,0 - 30,0

5,5 - 10,0

23%

rp

Antal spelade ronder under 1999

mindre än 6 år
19%

mer än 10 år
FOO/

6-10är23%

mer än 25
ronder 35%

mindre än 15
ronder 309ä

r6?',0

_20p33%

Anser Du att Rya skall införa rabatterad
greenfee för gäster till medlemmar?

Hur stor anser Du att reducering ski
vara?

Om Du svarat Ja på frågan, hur ofta
kommer Du att använda förmånen pe
säsong?

25kr

lngen åsikt 6%

3%

mer än 10 ggr
mindre än 5

Nej 27%

i1!/L

ggr

annat42a/o
Ja

mellan 5 - 10
ggr 429',

676/,,

Anser Du att femklubbssamarbetet me
reducerad greenfee är en stor fördel'

Hur anser Du att nuvarande
tidsbokn i ngssystem fungerar under
vardagar?

lngen åsikt 1%

Nej 1s%

50 kr 55%

Hur anser Du att nuvarande

tidsbokningssystem fungerar under lördagar
och söndagar?

vet el 2'/;)

tej6%

dåliqt 19;
mycket bra 159i,

dåligt 4%

x1%

mindre bra l8!/o

Har du tillgång

Hur ofta tar Du golflektioner
mer än 3 ggr/år

Nej

gok

till internet

Anser Du att Du får tillräcklig information
beträffande klubbens verksamhet?
Ingen åsikt

199/0

Nej

aldrig

89,å

15o,/o

1-3ggr/år30%
sällan 35?ä

Hos vem tar du lektionerna

Har du tillgång till e-post

Håller informationen tillräcklig kvalite
lngen åsikt 16%

Nej 19%
annan Pro 45%

Nej

117o

Pro Rya GK
trtr01

Ja 81%

Hur ofta använder Du Klubbens

Hur får du informationen

faciliteter; re$täurar'åg?
aldrig

0,5-"/o

mycket ofta
sällan

rr

11%

t

Annat 15

Ser Du en fördel i att informationsflödr
styrs över mot hemsidan?
I

ngen åsikt
4FA/

ibland 3J%

ofta

Ja 527''

38,59/o

Nej 33%,

Driver

144

Hur ofta använder Du klubbens faciliteter

kiosk?

aldrig
sällan

29i,

6%

mycket ofta

ibland 21%

Ser Du en fördel i att informationsflödr
styrs över mot

e-post?

Anser Du att de öppettider som tillämpas
för kansliet tillfredställer Ditt behov av
service?

ofta 40%

lngen åsiK lg%

Hur ofta använder Du klubbens faciliteter
ont*<lädn ingsru am?
aldrig

Ja43%
Nej 38

mycket ofta

8%

6%

1 .%

sällan 25ak

ofta 19%

ibland

3%

Hur ofta använder Du

faciliteter; dnlving

klubbens
e'effig€?

Hur ofta använder Du klubbens faciliteter Hur ofta använder Du klubbens faciliteter
klubbrum i entråpåaraet?
klubbrumrE-'reå på o\rartplanet?
mycket

aldrig

Nej €t%

7%

mycket ofta

ofta

ofta 4%

aldrig

O.5To

gcÄ

ibland 13%

sällan 20%

ofta24ok

aldrig ö0,5%

mycket ofta
11%

sällan 26%

ibland 29?i,

sällan 23%
ibland 40%

11olt
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En golftävling

är
putten
är i hå\, Det fick Göran
aldrig avgjord förrän sista
Mårtensson erfara 1998 och i år var det Karl-Axel Sundbergs tur,
Årets sammantagde segrare heter Nils Wahrolön, som sista
tävlingsdagen presterade sin bästa rond under året 67 slag netto.

Inför sista ronden hade KarlAxel Sundberg skaffat sig en
till synes ointaglig ledning,
eftersom de närmaste konkur-

ringar med hela åtta slag för att
passera Karl-Axel i den sammanlagda prislistan. Trots den
starka pressen lyckades Nils

renterna Nils Wahroldn och
IngvarJönsson båda måste
förbättra sina sämsta note-

Wahrolen förbättra sin sämsta
rond med hela 9 slag och
förpassade därmed Karl-Axel
till andraplatsen. Aven
undertecknad presterade en bra rond och
sänkte årsgenomsnittet
från 72,2 till 71,8 slag
netto, vilket räckte till
tredj eplatsen. Således
upprepade sig historien från 1999 då
Göran Mårtensson i
sista omgången snuvades på segern av
Rickard Karterud.

Hugo uppvakstas av seniorerna,

Karl Alex Sundberg, Billy Dinö, Nils Wahrolen oc

Jönsson,

##m# #aff

Senior-Golfen genomförs som
en Säsongs-Eclectic där den
genomsnittliga ne ttoscoren
från de 10 bästa ronderna
räknas i den samrranlagda 10-itopp prislistan. Totalthar 73
spelare deltagit under såsongen. Som mest har 43
spelare deltagit i en rond.
Säsongs-Eclectic är en mycket
trevlig tåvlingsform som håller
spänningen vid liv från tidig
vår till den traditionella avslutningen i november. E,n nyligen
genomförd enkätundersökning
visar också att deltagarna är
mycket nöjda med såväl
tåvlingsformen som med de
statutär som införts. Ärets
tävlingsledning har utgjorts av
Billy Din6 och Karl-Axel Sund-

Karl Axel Sundberg redovisar onsdagsgolfarnas

berg, som lett och organiserat tåvlingarna på ett
föredömligt sätt med
bland annat två operativa
tävlingsledare på plats vid
varje tävlingstillfälle. Detta
fungerade så bra att man
framsynt nog sett om sitt
hus och vidtalat gamla
och nya tävlingsledare

inför säsongen 2000.
Någon brist på frivilliga
krafter finns inte inom
ch lngvar

Senior-Golfen som står väl
rustad inför det nya
Milleniet.
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Det finns få sammanslutningar,
om ens någon, som är så väldokumenterad som Ryas SeniorGolf. Den som ligger bakom
statistiken är Karl-Axel Sundberg, som informerade oss om
att till grund för sammanställningen ligger 27.384 rädatauppgifter. För att förhindra att
information av misstag "deletas" finns back-up hos Billy
Din6. Bland intressant information som i år presenterades
kan nämnas att deltagarna
sammanlagt awerkat en sträcka
pä 632 mil, vilket enligt KarlAxel räcker till Nordafrika t.o.r.
Medelhastigheten uppgick till
1.63 km/tim, och bör kunna
höjas i den takt som vagnar
med ltj älpmotor införskaffas.
231 lunchbiljetter har
utdelats enligt SeniorGolfens alldeles
speciella system, där
dåliga ronder belönas
med bonusslag, så att
alla någon gång
under säsongen skall
kunna få ett rejält
mål mat oavsett
spelstyrka. Kreativa
regler löser dock inte
allt. Tio ts 22 bonusslag lyckades en
resultat,
spelare inte få någon

lunchkupong. Och till
2000 sparas inga bonusslag. Högst spelnärvaro
under säsongen hade
Ebbe Gustafsson, Curt
Linander och Karl-Axel
Sundberg, vilka bara
missat Wå tåvlingsomgångar av 30.
Wå$$&ssw#s#

Tiaditionellt samlades

Arets segrare Nils \Vahrolen uppvaktades av
seniorgolfarna till gåsBilly Dinö.
middag och prisutdelning
bidrog till ett fint prisbord.
i klubbhuset. Hela 38 seniorer
Nöjda
och mätta vandrade så
mötte upp och njöt av Hugos
småningom seniorgolfarna
vällagade gås och svartsoppa.
hem i natten, alla med målsåttSeniorgolfarna tackar välvilliga
sponsorer som Elopak, Kemira, ningen att snabbt komma
igång med förberedelserna
BK Energi, Peter Lester, Arne
inör nåsta säsong. Den som
Bowall, Torsten.Eriksson, Sune
skall bli den bästa någonsin.
Jonsson, Börje Akesson och
Karl-Axel Sundberg, som alla

Ingvar.fönsson

Krister Armtoft, Folke Muller och Sven

J Nilsson i samspråk under avslutnings

middagen,

Prislista Senior-Golfen 1999
ErhåIlna

slag

Genomsn. Spelade
nettoscore ronder
10 omgångar

1. Nils Wahrol6n
2. K-A Sundberg
3. IngvarJönsson
4. Ove Andersson
5. Rickard Karterud
6. Ake Alden{ord
7 . Sune Svensson
B. Torsten Eriksson
9. Billy Dine
10. Sven Mårtensson

L7
15
12
15

16
18
11

L4
19
12

71.4
I L.3

27
28

7t.B

2I

72.L

20

72.3
72.3
72.4
72.4
72,4
72.6

20
25
1B

24
25
26
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Försommaren 1999 återuppstod den sedan några år nedlagda sommarmatchtävlingen.
Efterlängtad av oss, som tycker
om att spela match. Tyrärr fick
vi inte riktigt det startfält vi
hoppats på. Orsaken berodde
till största delen pä, att tåvlingen blev utlyst för sent.
Den stod heller inte med i
tävlingsprogrammet på grund
av att beslut om tåvlingen inte
togs förrän på våren. Dessa
problem är nu lösta.
Alltnog tävling blev det och en
mycket bra sådan. Det har
under sommaren spelats
många bra och spännande
matcher. Undertecknad åkte ut
mot Ake Skagmo i första omgången. Det var inte bra för
självkänslan men så är matchspel. Dagsformen är väldigt
avgörande för utgången.
Fyra spelare, som tydligen hade
bra dagsform kom till semifinal. Dessa var Agneta
Lindquist, Mats Kinberg, Mats

TIII
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Malmsjö och Johan Lindberg.
I den första semifinalen möttes
Mats Malmsjö och Mats
Kinberg. Vår eminente elitspelare Herr Kinberg fick sig
en riktig omgång. Han var inte
jättelycklig efterät. 2/ I blev det
till Mats Malmsjö.
I den andra semifinalen möttes
Agneta Lindquist och Johan
Lindberg. Agneta kämpade
hårt men fick till slut ge sig för
Johan, som är mycket svårslagen i match.
I finalen möttes följaktligen
Mats Malmsjö ochJohan Lindberg.
Vi hade förutspått en hård
match men att den skulle bli så
hård hade väl ingen trott.
Efter 16 hål var Mats dormie.
Mats gjorde par på 17, ockt
birdie på 18, somJohan följde
upp med en boll out på 19:e
hålet. Det skall påpekas att det
blåste ordentligt. Mats säkrade
sitt par och matchen var över.
En värdig vinnare av första

Sommarmatchtävlin gen.

Vi hoppas på en riktigt stor
uppslutning till den första
tävlingen på 2000 talet. Håll
utkik på anslagstavlan efter
anmälningslista.
Biörn Flinck

Mats Malmsjö

KILLBERGS

& BJERNES

kompletta kontonsuaruhus

Muskötgatan 10, Box 22075, 250 22 Helsingborg, Tel. 042-25 44 00, Fax 042-15 49 87
Volframgatan 6, 213 64 Malmö, Tel, 040-94 94 23, Fax 040-94 86 94
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Två minnesvärda episoder/ som
inträffade under våra båda SM tävlingar i matchspel 1959 och 1964,
bor räddas till eftervärlden,

1959 spelades en dramatisk

final mellan Rune Karlfeldt,
Stockholm GK och Göran
Lindeblad, Göteborgs GK.
Inför de det 1B:e hålet var
Karlfeldt ett upp och uttalade
sig om hur han upplevde
avslutningshålet.
-Jag kunde från tee se att min
drive i medvinden hamnat 4- 5
meter från hålet, 285 meter
långt.
Särnre än delning och vinst av
matchen kunde det knappast
bli. Men Görans utslag stannade endast 75 cn från hålet .
Göran vann hålet på eagle och
gjorde birdie 19:e på.
Göran förlorade sedan den

längsta finalen i SM- historien,
som var avsedd att omfatta 36
håI. Avgörandet kom först på
det 39:e med Bengt Möller,
Cöteborgs GK, som segrare.

Aven l961blev det en dramatisk semifinal, nu mellanJohan
Jöhncke, Linköping och Lennart Leinborn, Lidingö. Den
senare var ett under par efter
10 hål men var fem ner.Johan
hade spelat drömgolf och var
här sju slag under par med
bl.a. två eagles. När spelarna
kom till 10:e (nuvarande B:e),
skulle Jöhncke försöka nå
green med andraslaget men
slicade bollen out- of- bounds.

Sedan vann Leinborn samtliga
hål och matchen med 2/7.
Leinborn vann också finalen
mot P OJohansson, Flalmstad.
Som tröst lyckades Johan
Jöhncke sedan ta hem två SMtitlar, 1965 och 1967.

Lennart Andersson

lnternqtionell
verksfodskoncern med
stqrko posifioner
Cardo har en ledande position på marknaderna för industriportar, centrifugal-

pumpar och bromssystem for järnvägsfordon.
Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar, Cardo Pump

är en av Europas störsra 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 24 Malmö.
Telefon o4o-lt 04 oo.
Telefax o4o-97 64 4o.
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Rya Golfklubb skall vara en av Sveriges bästa golfklubbar. Detta innefattar
en bana av svensk toppstandard, samt att förutsättningar skapas så att medlemmarnas
golfkunnande och spelskicklighet ytterligare kan utvecklas, Långtidsplanen fastslår också att
klubben skall ha en positiv och trevlig atmosfär medlemmar emellan samt i
umgänget med gästande spelare,

Inför 69 närvarande medlemmar kunde klubbens ordförande Nils Banning fastställa
Långtidsplanen, som skall
vägleda kommitteer och övriga
befattningshavare under de
kommande fem åren. Långtidsplanen skall ses som en färdriktning för klubben medan
verksamhetsplaner och årliga
budgets slutgiltigt fastställer de
åtgärder och projekt, som skall
genomföras. Investeringsplanen som presenterades skall
därför ses som en preliminär
bedömning av de investeringar,
som kommer att bli nödvändiga för att möta behoven som
presenterats i Långtidsplanen.
Den verbala beskrivningen av
Långtidsplanen har tidigare
presenterats i Drivern nr 4/99.
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Om hur,'udvision och övergripande mål och riktlinjer rådde
det stor samstämmighet hos de
69 närvarande medlemrl.arrra,
en siffra som borde kunnat ha
varit betydligt högre med tanke
på vikten av att klubben får en
långsiktig färdriktning som så
många som möjligt står bakom.
Dessvärre måste man konstatera att de yngre medlemfrrarrra, som ställer krav på en
progressiv utveckling av klubben, återigen var underrepresenterade. Det är något
förvånande att man inte tar
tillfållet i akt och uttrycker sina

synpunkter och önskemål vid
klubbens ordinarie årsmöten,
som ju är rätt forum för debatt
om eventuella strukturförändringar ( texbanombyggnad, service etc) och
därmed sammanhängande
investeringar.
En styrelses uppgift ärju att på
bästa sätt tillvarata samtliga
medlemskate goriers intressen,
en mycket svår balansgång i en
klubb där medlemmarna
representerar allt från elitspel
till några ronders sällskapsspel
under sommaren. Denna
hetenogena sammansättning av
medlemskåren gör det omöjligt att driva föreningen fullt ut
i en riktning som t ex HIF gör,
vars fullständigt solklara målsättning är hög elitnivå och
inget annat.I Ryas målsättning
ingår såväl hög klass på golfspel, vilket påverkar bana och
träningsmöjligheter, som att
skapa så god tillgänglighet till
banan som mojligt för alla
kategorier av golfspelare.
Dessutom måste servicefaciliteterna fungera på ett
sådan sätt att trivsel och umgänge inom klubben kan
bibehållas på hög nivå och att
vi får nöjda gästspelare som
gärna återkommer till Rya.
Detta är en grannlaga uppgift
för styrelsen, vilket kråver nära
kontakt med engagerade kommitteer, med arrendatorer
samt också att styrelse lyssnar
på konstruktiva id6er från

medlemmarna. Ytterst är det
medlemmarna som bestämmer
färdriktningen för klubben,
vilket gör det viktigt att vi får
en så bred och välförankrad
debatt som möjligt innan
större förändringar beslutas.
Forum för denna debatt år
klubbens ordinarie årsmöten.
Vi välkomnar därför ett större
engagemang från medlemskategorier som idag till stor del
lyser med sin frånvaro på
klubbens årsmöten. Det skulle
kännas bra om debatten kunde
breddas, så att den också också
fördes medlemskategorierna
emellan och inte som nu ensidigt med styrelsen.
Föryngring är viktigt och på
det temat undrade Göran
Eriksson om inte styrelsen
borde utökas med några yngre
förmågor. Styrelsens svarade att
klubben valt att arbeta med en
mindre styrelse istället för som
tidigare med full kommitterepresentation, vilket i dagsläget inte gör det aktuellt med
en utökning av antalet
styrelsemedlemmar. Däremot
välkomnas yngre medlemmar
med öppen famn i klubbens
olika kommitt6er där det
genomgående finns behov av
föryngring. Kommitt6ern a år
de drivande kuggarna i klubbens maskineri, vilket innebär
att yngre förmågor därmed
också har stora möjligheter att
den vägen påverka klubbens
verksamhet och utveckling.

Kommitt6erna är också bra
plantskolor för framtida
styrelseledamöter och har då
stor fördel av att ha gjort sina
lärospån i det verkliga klubblivet. Sven Persson, ordförande
i Valberedningen, underströk
problemet med att rekrytera
styrelseme dlemm ar frän
kommitteerna eftersom dessa
ofta står och faller med några
nyckelpersoner. Han höll med
styrelsen om behovet av återväxt i kommitteerna.

dffi
Banan, som tidigare tagit upp
en stor del av diskussionstiden,
fick den här gången väsentligt
mindre utrymme. Förändringar och förbättringar som
genomförs uppskattas av medlemmarna, som också visat
klubbens nya greenkeeper
Ejnar Petersen stort förtroende. Samverkan med grannklubbarna när det gäller maskiner, som sällan användes föreslogs liksom inhyrning av
maskiner vid behov. 150 meters
markeringarna vill en majoritet
ha tillbaka och vissa medlemmar tycker att dammarna skall
ha en blank vattenspegel.
När det gäller byggnader och
fastigheter vill man renovera

herrarnas omklädningsrum
samt ser en fördel t att flytta
kiosken till 10:ans tee där också
nya toalettutrymmen bör
byggas. Framtida bagskåp bör
projekteras med hänsyn till
eldrivna bagvagnar, som kråver
både utrymme och laddningsmojligheter. Behovet av elbilar
och scooters bör också ses över
i samband med projekteringen
av ett nytt baghus. Curt Andersson påpekade att klubben har
en stor kapacitetsreserv i pensionerade yrkesmän och andra,
som gärna ställer upp och tar
ett handtag i samband med
utbyggnader och
reparationer,vilket kan sänka
klubbens kostnader.

Femklubbssamarbetet
diskuterades dar nya
regler med ökad
greenfee kommer
att gälla den kommande säsongen.
Frågan ställdes
också om medlemmarna verkligen
vill ha
greenfeeutbytet.
Uppfattningen var
också att nya
informationskanaler
bättre skall utnyt{as, t ex
klubbens fina hemsida samt email, som klubbens medlemmar i ökande grad förfogar
över.
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Vid genomgång av klubbens
budget för 2000 framfördes
synpunkter på klubbens allmänna kostnadsutveckling.
Klas Westling påpekade att
kostnaderna för Elit- och
Juniorverksamheten samt för
marknadskommittdn ökat
dramatiskt jämfört med den
plan som presenterades för
några år sedan. ThoreJohansson hänvisade till att klubben
vida överskridit den kostnadsutveckling som konsumentprisindex haft under motsvarande
period. Styrelsen rekommenderades också att göra kostnadsjämförelser med grannklubbarna. Anders Forssell
förklarade att kostnaderna för
Elit- och Juniorverksamheten
tidigare nettoförts, vilket nu
ändrats, samt att viss förändring av klubbens verksamhet
genomförts, som när den
tidigare prelimära kostnadsberäkningen presenterades,
inte kunnat förutses och heller
inte kunnat beräknas med den
noggrannhet som vi kan idag.
Anders Forssell menade också
att konsumentprisindex speglar en variabel men att det inte
täcker in kvalitetshöjande
faktorer.

Mening arna beträffande klubbens kostnadsläge var något
delade då några medlemmar
påpekade nödvändigheten av
attha medel till förfogande för
klubbens framtida utveckling,
vilket innebär att vi inte får
Yara främmande för höjda
medlemsavgifter, alternativt att
öka klubbens upplåning. Nils
Banning förklarade att kostnaderna avspeglar den standard,
som medlemmarna vill ha på
klubben, men att styrelsen
givetvis noggrant följer kostnadsutvecklingen och kommer
att göra de kostnadsjämförelser
som går att göra på basis av det
material vi förfogar över.
Efter en lång och konstruktiv
debatt fastställdes medlemsavgifterna för år 2000, där avgiften för en alldagsmedlem blir
3.800 kr, en ökning med 300
kr.
På medlemmarnas vägnar
tackade Lennart Andersson
styrelsen för ett förtjänstfullt
arbete. Nils Banning tackade
för förtroendet som styrelsen
fätt att leda klubben in på
200O-talet.
InguarJönsson

Gott Nytt Är och välkomna till
en ny golfsäsong. När jag skriver
dessa rader harjagjust avslutat
den första mycket lyckade
golfireckan med några av klubbens medlemmar här i
Vilamoura, Portugal. En vecka
med fantastiskt väder, golfbanor
i perfekt kondition och en
grupp som uppskattade hård
träning varvat med inspirerande tåvlingar på banorna.
Den lilla gruppen gjorde det
möjligt för mig att arbeta utifrån varje deltagares speciella
behov av instruktion, samtidigt
som solbrännan fick allt bättre
fäste. Portugal är verkligen den
ratta platsen när man vill slipa
formen inför säsongsstarten i
Sverige.
Under mitt uppehåll har jag
bland annat använt tiden till att
vidareutbilda mig i de nya
undervisningsmetoder som
världens ledande tränare nu
använder. Den mest intressante
förebilden idag är Butch Harmon, som anlitas av den framgångsrikaste spelaren av dem
alla, Tiger Woods.Jag försöker
också ta tillvara varje möjlighet
att bygga upp mitt eget spel på
de fantastiska banorna i
Algarve. Varje grupp spelar 4 ä
5 gånger i veckan, vilket gett
mig möjligh et att spela med
många medlemrnar, som jug på
grund av den intensiva säsongen
därhemma inte haft mojlighet
att spela med tidigare. Veckorna
i Portugal hjälper mig att bygga
upp viktiga relationer med
medlemmarna, somjag har
möjlighet att umgås med både
på och utanför banan. Jag ser
framemot de kommande veckorna dåjag fär tråffa nya Ryaspelare som jag förhoppningwis
skall kunna 15älpa till en bra
start på säsongen.
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Säsongsupptakten på Rya
börjar med vår sedvanliga
Grand Opening som i år äger
rum i veckoslutet I - zApril.
Som vanligt kommer vi att visa
upp många nya spännande
nyheter varvade med attraktiva
priserbjudanden.
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Den här säsongen kan medlemmarna välja bland ett stort
utbud av paketerade eller
enskilda lektioner. Det ger
möjligh et att ingående träna
just de detaljer som behöver
korrigeras alternativt att få en
vidare genomlysning av golfspelet på banan. Och kom
ihåg:"It-s better late than
never!".
Vi kommer bland annat att
inleda med de traditionella
grupplektionerna för damer
respektive för oldboysteamen.
Mera om detta kommer att
publiceras på anslagstavlan.
Förjuniorerna har vi valt att
vänta till april då utomhusträningen kör igång för fullt.
Under de senaste tre åren har
vi haft inomhusträning på
Sundsgården där spel arrra

Peter Lester

slagit bollar mot ett nät, vilket
varit kostbart och tagit en stor
del av budgeten för träning,
plus det faktum att spelarna
inte kunnat träna mellan lektionerna. Vi har därför i år valt
att satsa mera på träningsläger
samt på coaching avjuniorerna
på de olika tävlingarna. Jag ser
verkligen framemot att fä
hjälpa vära unga spelare att
utveckla sina talanger. Det
finns många lovande ämnen
som med målmedveten satsning kan gå mycket långt.
På elitsidan har vi säsongstart
med träningslägret i Portugal.
Under försäsongen har spelarna slipat svingen på
Barsebäcks Golf Academy och
det skall bli kul att se om vi kan
producera några nya löften ur
de egna leden som kan komplettera den något tunna
elittruppen. Jag hoppas sj älr,fallet ocksä attvi kan få hem vära
tre flickor som studerar vid
College i USA för att förstärka
damtruppen i sommar.
ffisfl#ffi

Drivingrangen komme r att
öppna så snart vädret tillåter
och vi kan maskinplocka bollarna på fältet. Kom också ihåg
att det endast är möjligt att
använda kort och polletter i
automaten. Med tanke på
inbrott och allmän skadegö-

relse, som vi dessvärre drabbas
av på Ryu, har vi valt att inte
längre ha kontanter i
automaten.
Under den första delen av
säsongen kommer vi att arrangera vära populära demo-dagar
där klubbor från ledande
tillverkare kan provslås under
sakkunnig ledning. Som vanligt
har vi också det största urvalet

Ping-klubbor tillgängliga för
test på drivingrangen eller på
banan. Custom fitting (individuell utprovnirg) är vår specialitet och utöver Ping kan också
ett stort sortiment Titleistklubbor testas.
av
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Under april månad kommer vi
attha specialpris på
omgreppning av klubbor. Kolla
därför dina grepp i god tid så
att du vid behov hinn er fä nya
monterade inför säsongen.
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April, september och oktober
Måndag - fredag kl 9.00 - 13.00
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Enskild lektion, 0.5 tim

Enskild lektion, 0.5 tim
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Tvåpersoners lektion, 0.5 tim
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4 enskilda lektioner ä 0.5 tim
1 videolektion, I tim
#

S

9-håls spel på banan med pron
$$#
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6 enskilda lektioner ä 0.5 tim

3videolektionerältim
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Videolektion, I tim 595:Videolektion, 2 personer, I tim
ffi#

Custom fitting
konsultation, 45 min
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46 bollar (1 pollett) 2592 bollar (kort med 2 hinkar)
s@

Kort med 10 hinkar
(460 bollar)
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(lö) Tjejligan
Juniortåvling, 36 hål,
start 08.00
Tävlingsledare : Junior-

ffi
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t1 (sö) Telia Trophy
Ambassadörklassen,
damer och herrar över
50 år.
Diplomatklassen damoch herrar 35-49 år
Kvaltävling för Rya
Gk's medlemmar

Sponsor: Telia
Tävlingsledare: fÅ,
BA, CS
16

lBhpb
Kanonstart.
Tävlingsledare : Kansli

16 (sö) Juniorernas

Supportertävling
För medlemmar i

juniorernas supporterklubb
Tävlingsledare : Juniorkommitt6n

27 (to) Seriespel D3V H65/3
Tävlingsledare:
Seniorkommitten

(ti) Skåneserien Damer
Start 1 - 10.
Tävlingsledare: Damkommitten

(to) Seriespel D2N H65/l
Start 11.00.
Tävlingsledare:
Seniorkommitt6n

20 (lö) Triss Lady
Damtävling, start 08.00
Tävlingsledare:
Damkommittdn
25 (to) Seriespel Dl IJ45
Tävlingsledare:
Seniorkommitt6n
28 (sö) Stina's Flower Crp
Scramble
Sponsor:
Stinas Blommor
Tävlingsledare: LON,
AK, AL, RL
31 (on) Stora Herrdagen
Sponsor: Gammeldansk

01 (må)Omegaslaget
36 hål foursome slag,
se separat inbjudan.
Start hål 1 och 10.
Sponsor: Omega,
Lars Carlsson Ur &
Present
Tåvlingsledare: CA,
JLW LV LON, AF, HL

08 (to) Seriespel DzN H75

Herrar lircp <7,5
Damer hcp <14,5
Öpp"tt för spelare från
LAGK SåGK, MGK
VptGK, Rya"G$
Tävl.led.: IA, AB, FN
15 (to) Nationell Damdag
16 (fr) Nationell Damdag
17 (lö) Anmälan

till

golfveckan 12.00
25 (sö) Golf

Crp Italia

2 klasser: flytande
klassindelning, pb.

Startavglft I251B

kommittegolf

CS

11 (sö) Femklubbstouren

25 (lö) Städdag

ffiprFf
B (1ö) Captain's Cup
Styrelse och

LV AF,JLW KW

kommitten

trs

26 (sö) Vårputstävling
18 h pb 4-mannalag.
3 bästa resultaten
räknas.
Klubbhcp gäller.
Kanonstart
Sponsor: Hugo
Restaurang & Ktog
Tävlingsledare : Kansli

Tåvlingsledare: CA, HL,

I

#

03 (lö) Rukka slaget
04 (sö) Elit 18+36 hål slag
open, A-B 1B+18 hål
slag, spec

klassindelning. 50%
vidare till söndag.
Max 210 delt.
Sponsor: Rukka

inkl. Italiensk Buffe.
Start 1 och 10.
Sponsor:
Hinds Promotion
Tävlingsledare: CA,
SEL, RL, LV

Golfvecka 2 -8 juli
med speciella
arrangemang. Anmälan till tåvlingarna
Från kl 12.00 den
17

juni.

02 (sö) Ramlösa Wide Open
18 hål pb för 4-rnannalag. 3 bästa resultaten
räknas på
varje håI. Max54lag.
Tre spelare med off.
h.p. Spelare med
klubbhcp spelar på
hcp 36.
Sponsor: Ramlösa
Hälsobrunn AB
Tävlingsledare: BÅ,
qEL,HL, AL, AK, RL,

4I,LV
03 (må)HGp:s Ricohboll
18 håI, A-B slag, C

slaggolf
Sponsor: HGp:s
Kontorsservice
Tävl.led.:JLW LÅ, FIL
04

(ti)

Vivo-slaget
6 klasser, slagspel, open
i varje klass.
Sponsor: VfVO och

Rydebäckshallen
Tävlingsledare: SEL,
AF, LON
05 (on) Volvo Crp
2 klasser, herr och
dam. Fyrboll bästboll,
pb.
Sponsor: Bildeve AB
Tävlingsledare: CS, BÅ,
AJ,JLW

06 (to) Mixed Greensome
1B hål, slaggolf. En
klass, alla spelar
från röd tee.
Kanonstart
Sponsor:

25 (t1) Triangeltraff
Damtåvling

ffif$
01 (ti) Stora Damdagen
02 (on) Ryu Slaget
Oldboystävling
03 (to) Merkantildata

Junior Tour

&sr
03 (sö) Scandlines Foursome
Akta rnakar/ sambo 36
hål foursome pb.
Max 72 par, max 15
greenfee. Hcp gräns
50 sammanlagt. Off
h.p. Start hål 1 och 10.
Sponsor: Scandlines
Tåvlingsledare: LÅ, HR

l0

Juniortåvling
05 (lö) KM
06 (sö) Flerrar 72kräl slag,
damer 18+36 hål slag.
Il45 36 hål
slag. H55 36 hål slag.
Juniorer 36 hål slag.
H65 18 hål
slag. H7518 hål slag.
D50 18 hål slag, D60
1B hål slag
Tävlingsledare: LON,

IA, Hi,JLW

(sö

) Åkarebrasan
Open i klasserna
Sponsor:
Swahn's Åkeri
Tåvlingsledare: CA, AF,
LON

14 (to) Seriespel D3N H65/2

15

(fr)

Ryu Tegelugn
Seniortåvling,
greensome
Tävlingsledare:

Seniorkommitt6n

Köttmästarna
Tävlingsledare: CA, LÅ,
CS,

07

(fr)

AK

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

KW AL
OB

(lö) din-X
Ladies' Invitation
18 hål

middagsfoursome, pb.
Dam bjuder in herre.
Ej äkta parlsambo.
Endast seniorer.
Max 75 par.
Kanonstart 11.00.
Avslutningsfest
Sponsor: din-X
Tävlingsled.are : nÅ, Å;,
AL, AF

20 (sö) Ett slag för

Cancerfonden
1B hål bästboll pb.
Tvåmannalag.
Sponsorer: Många
Tåvlingsledare: LV AL,

AK
24 (to) Seriespel
D4NV H55/2
27 (sö) ASG/ERT

Generationstävling
Klass A: 36 hål
foursome slag. Sammanlagd hcp 0-50
Båda off hcp.
Klass B: 18 hål foursome slag. Sammanlagd hcp 0-72. Minst en
spelare med off hcp.
Spelare med klubbhcp
spelar på hcp 36
Sponsor: ASG/ERT
Tävlingsledare: AW

JLW

nr

31 (to) Seriespel D4N }165/4

2a (sö) KM Foursome
Tävlingsledare:
Kansliet
28 (to) Sponsorgolf
Rya Golfklubbs
sponsortävling,
kanonstart.
Tävlingsledare:
Marknadskommitt6n
#w&er
0B (sö) KM Match
Semi- och final
Tävlingsledare:
Kansliet

&sr
04 (lö) Gasatävling
Foursome pb, valfri
partner
Sponsor: Orient Livs
Tävlingsledare: CA,
LON, HR

s#dffisffi#

04 (lö) Senior-tävling
För medlemmar, 55 är
och äldre
29.3 - 31.5 samt
6.9 - 8.1 1
Varje onsdag start
kl 09.00
7 .6 - 30.8
Varje onsdag start
kl 08.00
Anmälan skall ske
personligen senast 15
minuter före ovanstå-

ende tider.
Hcp-kort skall uppvisas.

Allao d,amer är välkomna till

VARSTART
Tisd,agen den 11 april 2000
t hål PB för de som har tid.
Kvällsarrangemang kl 18.30
Då Peter Lester visar sin kollektion.
På tisdagar under hela april och september
samt halva maj kan du välja att spela 9 eller
18 hål. Du måste anmäla detta när du skriver upp dig.

Datum att notera:

Rya's
sommarmatchtävling
Spelas under hela
s.äsongen

Oppen för
medlemmar
i Rya GK med h.p
lägre än 18,5

Träff för nybörjare
och de med hög h.p

Lördagen den 6 -uj kl 15.00

Tiiss Lady

Lördagen den 20 maj

Nationella Damdagar

torsdag 15 och fredag

Stora Damdagen

Tisdagen den 1 augusti

16

juni

D amko mmitt ön / Mo n a

Lin

db

med blommor
\)Å

st
Motorvägsansl utn ngen
i

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-22 29 41

Nu full sorte ring fritidsmöbler; trä - plast

- dynor!
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