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Som ni säkert alla har märkt så
har starten på säsongen 2000
slagit alla rekord. Vi har haft
ett tryck på banan av både
medlemmar och gäster som
nästan inte går att beskriva.
Vissa dagar har telefonen på
kansliet ringt oavbrutet från
ättapä morgonen till klockan
fem då vi stänger. Och visst kan
man förstå att alla vill spel a pä
Ryu. Banan harju varit i ett
utmärkt skick under hela
våren. Under en period kommenterades det stora antalet
maskrosor som fanns i ruff och
på fairway. Detta år ett problem som vi är väl medvetna
om, problemet är dock att det
krävs tillstånd för att besprura
maskrosorna, och tillstånd är
något som Helsingborgs kommun är mycket restriktiv att ge.
Vi hoppas att tillstånd ges så atr
vi får spruta under hösten.

Nils Banning

ordförande
Anders Forssell vice ordförande
Liselotte Schlasberg ledamot
IngvarJönsson
le damot
Mats Malrnsjö

ledamot
Lars Christiansson suppleant
Alf Karlsson
suppleant

10 juli, styrelsemöte
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augusti, styrelsemöte
september,styrelsemöte
oktober, styrelsemöte

Tävlingssäsongen är i full gåtg
och som ni ser i reportagen i
tidningen så har det varit stora
startfält och goda resultat. Nu
är det inte lång tid kvar till
Ryaveckan, något som många
medlemmar ser fram emot.
Jag hoppas att säsongen fortsätter som den börjat, många
golfspelare, bra bana och ett
vackert och skönt somm arvåder.
Swinga lugnt
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är då 2000-talets första
golfsäsorg i gårg på riktigt och
vilken väderstart vi fick i samband med påskent Är dock inte
säker pä att Einar och hans
banpersonal i alla avseenden
varit lika för{usta i en månads
tidigarelagt sommarväder som
vi golfutövare varit. När detta
skrivs är vi tillbaka i normala
banor igen med omväxlande
sol och regn men hoppas detta
bara är ett kort mellanspel.
Först vill jag på mina och
övriga styrelsemedlemmars
vägnar tacka för det förnyade
förtroendet vi fick i samband
med årsmötet i mars. Jag vill
också tacka Lars Christiansson
för hans engagemang i styrelsen som han nu lämnatpä
egen begäran. Samtidigt vill jag
hälsa Kristina Din6 välkommen
som ny suppleant i styrelsen
och ser fram emot att fä dra
nytta av hennes kunskaper bl.a.
som ekonom / controller förutom att hon förstärker den
kvinnliga sidan i styrelsen och
klubbens verksamhet.
Vad har då styrelsen för arbetsplan inför det kommande eller
rättare sagt det innevarande
verksamhetsåret? I samband
med Captain-s Cup informerade jag de inbjudna och
närvarande kommitt6Så
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representanterna om våra
tankar och fick stöd för desamma. Vår arbetsplan omfattar fö! ande hur,.udpunkter:
. Andring av valperiod för
styrelsen till kalenderår med
åtfölj ande stadgeändring (val
vid novembermötet istället för
marsmötet) . Valperioden
följ er då verksamhetsåret.
. Uppföljning av 5-årsplanen
som antogs vid novembermötet.
o Uppföljning av arbetet med
fastställande av detaljplan för
Rya Golfbana.
o Se över och utveckla
sponsorverksamheten till än
större glädje och nytta för
båda parter.
o Uppföljning, utveckling och
inte grering av samarbetet
med vära arrendatorer.
o Mål och inriktning för
idrottsverksamheten inom
klubben.
o Utveckla informationsfunktionen inom klubben
såväl mellan styrelse, kansli
och kommitt6er som till
medlemmar, detta inkluderar
bl.a. utnyt{andet av Internet
och "enkätinstrumentet".
o Till ovanstående kommer
naturligtvis vårt stadgeenliga
ansvar om uppföljning av den
dagliga verksamheten
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Genom välvilligt inställda
kontakter till vår bankommitte
har vi, som du säkert sett, blivit
med ett antal träd som bildar
all6 vid infarten (även 5:e hålet
har fått sin beskårda del) till
vår klubb. Klubben bugar och
tackar varmt. Detta liksom nya
teeskyltar och informationstavlor vid p-platsen ingår som
ett led t att hoja det allmänna
intrycket när man anländer till
Ryu Golfklubb och förstärka
kvalitetsstämpeln på vår bana.
Jag vill också ta tillfället i akt att
gratulera Cecilia Sjöblom och
Joakim Bäckström till deras
segrar och framgångar i
säsongsstarten.

Med förhoppning om ett bra
väder önskar j ag aIIa en trevlig
golfsommar och
Vi ses på Rya
lr{ils

Banning

S
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-\rets säsongupptakt har präglats av fina framgångar för
några av vära bästa spelare.
Redan i årets första stortävling,
Flommens öppna skrällde vårt
nförvärv Cecilia Sjöblom med
att sätta flertalet av våra Europa- tour spelare på plats och
vann tävlingen på 227 slag över
54här.
Segermarginalen kunde skrivas
till hela fem slag före Nina
Karlsson, Lidhem som i sin tur
var ett slag före vår tidigare
medlem, Marie Hedberg och
Filippa Helmersson, Falsterbo.
Cecilia som tidigare tillhört
landslagstruppen, gjorde nu
inte bara debut för sin nya
hemmaklubb, utan också
debut som pro- spelare och
kunde därmed kvittera ut sin
första prischeck. Segern inne-
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bar också att Cecilia fick
komma med i Europatourtåvlingen, Chrysler Open i
Halmstad. Ett stort gratris!!
Äu"r ett annat nföivärv debuterade för oss i Flommen,
nämligen Mikael Lundberg,
som belade andraplatsen i
herrtävlingen efter Kalle Brink,
Vasatorp.
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Lundberg har fortsatt med att
övertyga med bra spel på
Challengetouren, där han när
jag skriver dessa rader intar en
nionde plats. Hans främsta
framgång hittills år l4:e placeringen på Europatouren,
Marocko Open i slutet av april.
Mikael har varit nåra riktiga
topplaceringar vid ett par
tillfällen, men har inte haft

lyckan med sig under den
tredje av de \ru ronderna. I
Costa Blanca Challenge avancerade Ryu- spelaren från 2B:e
till 10:e plats under slutvarvet.

#wws&dms

8m

Joachim Bäckström fick en
fullträff då årets Telia Tour
inleddes på Fågelbro golfklubb
utanför Stockholm. Detta var
22- ärrge Bäckströms första
seger som pro- spelare. Efter
att tidigare tillhört amatörlandslagstruppen gick han över
till pro- sidan i mitten av förra
säsongen. Med resultatet 139
slag över de två rondern a var
Joachim två slag före Johan
Bjerkhag, Vetlanda.
Lennart Andersson
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1957 tog Lennart Andersson
sin första inteckning i
vandringspriset, Captain -s
Crp. I är, 43 år senare var det
dags igen. Nu gäller det inte
samma vandringspris, det
första som var don erat av
klubbens förste ordförande
Theodor Ankarcrona, erövrades för alltid under 7}-talet av
någon spelare som då hade tre
inteckningar.
Arets tävling vanns av Lennart
på 36 poäng, ett före Curt
Palmaer, med Anita Lindberg
som trea med 34 poäng.
Kommittepriset vanns av
marknadskommittdn som med
laget Curt Palmaer, Hans
Ohlsson samt Staffan Andersson fick sin första inteckning i
detta vandringspris som finns
att beskåda i klubbrummet.
Efter avslutad tävling lämnade
styrelsens ordförande Nils
Bannins information om vilka

frågor som främst skall stå på
dagordningen under detta år.
Där finns bland annat uppföljning av femårsplanen, detaljplanen for Rya golfbana,
sponsorverksamheten, idrottsverksamheten, uppfölj ning av
avtalen med vära arrendatorer,
information samt eventuell
stadgeändring till höstmötet.

Lennart Andersson t,h, tog sin andra
inteckning i Captain's Cup,

Klubbens ordförande, Nils Banning, informerar om viktiga frågor som styrelsen skall
behandla under året.
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Precis hemkommen från vårputsens välför{ änta ärtsoppa
efter snålblåst och lite snö-

resenärer hade vi fått mycket
lovande rapporter om såväl
väder som banornas kondition.
Stämningen var på topp.
Vål framme kunde Peter, som
mitt i natten talmodigt våntade
på oss, berättz att dagen bjudit
på lite moln, men att det skulle
fixa sig till morgondagen. Detta
trots att vissa, från {olåret regn\lana personer ingick i truppen.
Redan nu visade Peter sin
enorma organisationsörmåga,
han lyckades få in allt bagage i
de små taxibilar som mött upp
för att hämta oss. Vi var mycket
glada, speciellt med tanke pä att
det inte q,ntes en extra taxi på
mils avstand.

blandat regn drömmerjag mig
tillbaka till Portugals flödande
sol över en värmande punschdrink. Den tjänar två sften, dels
att mjuka upp de leder som
känns allt stelare efter räfsandet
runt tees och greener, dels att
påminna om den *irgförändring som Peter rekommenderade på stora
uppvärmningstouren. Ja, inte
bara den utan en mängd andra
påpekanden, sor,n skall göra
mig till årets golfare alla kategorier. Undrarjust om punschkontot klarar det?
Dags alltså att rapportera från
€##
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en av Peters och Ryas veckor i
Peter hade denna gång valt en
Portugal. Ryaspelarna är verkliav golfens absoluta golfkuster. I
gen en fröjd för ogat enligt
området finns inte mindre än 14
röster
från
de
samstämmiga
golfbanor av mycket hög kvalitet
olika klubbarna. Vad de nu kan
och med fler snabbt uppväxmena med det, jag bad inte om
ande.
Faktum är att området
någon närmare konkretisering
utnämndes till Worldwide Golf
av uttalandet.
Destination av Hertz InternatioEfter att under årets första
nal Travel Awards på rekommånader sagt en massa fula ord
mendation av ett antal
om Väderleks{änstens ovilja att
i detalj beskriva vädret på
Algarvekusten drog ett
förhoppningsfullt gäng
Ryaspelare med sina fina
"Lester Golf'- resefodral
mot Kastrup. Kände oss
nästan som landslaget
med den uppmärksamhet vi fick av danska
medresenärer. Att man
var irriterad över bagagemängden förstod vi inte.
Bron harju inte öppnat
ännu, så
språkförbistringen är
den vanliga. Av föregåPeter övertygar startern offt v,
ende omgång Ryukompetens

Vart tog den vägen Elof? Den som

undrar är makan Thea Wiklund.

golfexperter, researrangörer
samt golf- och reseskribenter.
Runt Rya-hö gkvartere t,

Vilamoura, finns inte mindre än
7 banor på bekvämt
shuttleavstand. Av dessa skulle
tyafä äran att besökas av helsingborgare.
Vilamoura år ett relatir,t nybyggt
center ör turism, uppbyggt
ktirg en marina med stolta
furtyg av alla klasser med de
lokala fiskebåtarna gömda längst
bort från alla krogar och stoj. Ett
kasino, ett stenkast från vårt
hotell, erbjuder något högre
penningspel än det som normalt
förekommer bland garvade
Ryaspelare. De som provade såg
långa ut i ansiktet och lämnade
inga kommentarer.
Trots Mondäniteterna kan man
faktiskt finna ruinerna av en
gammal romersk borg med
såväl bad som mosaik inom
stadens hank och stör. För
kulturella upplevelser rekommenderas emellertid den lilla
staden Albufeira, som nås rned
buss på mindre än en timme,
med hyrbil längst kusten 20
minuter. Gammal romersk stad
vid namn Baltum som under
det muslimska väldet fick namnet Al-Buhera. Tillsammans

med Faro, Ossonoba på romerska tiden, var Albufeira en
av de viktigaste handelsstäderna
i kontakten med Nordafrika.
Fick sina stadsrättigheter 7504
av kung Manuel. Väl värt ett
besök om man nu skulle vilja
uppleva något annat än golf,
föga troligt förstås.
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Alla dagar följde samma
schema, upp tidigt, en stärkande frukost och så iväg till ett
träningspass, för att efter en
stärkande lunch pegga upp för
1 B underhållande golfhåI.

bara träning. Verkligen vad vi
behöver, suckade de flesta. Villa
Sol Golf Academy stod till vårt
förfogande med obegränsat
antal bollar att vifta ut över en
spännande drivingrange med
tråd, kullar och bunkrar.
Bunkerslag, pitchar, chippar
och puttar växlande med nya
wingstilar. Timme efter timme
gav Peter oss uppmuntrande och korrigerande

under kvällens suberba
kycklingmiddag.

ffads&

#g

Fräscha, spelsugna och $zllda av
tillörsikt slog vi några träningsbollar på Vila Sol. Allt satt som
det skulle, ja, lite slicar och
hookar var väl bara att räkna
med, fixar sig efter lunch.

tillrop.
"Men Goran, I told you
förra året att du skulle ta
upp armerna, venda och
slou igenom, do gorju så
har..." och så följde en av

Första dagen ägnades åt Laguna, vilket är en barta, som namnet antyder, med en hel del
vatten. Faktiskt så mycket vatten, att flera av oss undertecknad inkluderad, undrade om vi
inre tagit lite för lite bollar med

de bästa kroppssketcher
många av oss sett.Jo visst
kändejag igen mig.
Nästa dag spelade de
flesta av oss på samma
boll hela rundan på

OSS.

Pinhal,jatomsamma

Första hålet, vi startade från hål
10, är ett par fyrahäI som verkat

Vad skall du i min damm och göra"
peg! Lattbana? Sällan,
massor av träd att träffa,
vilket undertecknad gj orde
Första riktiga tåvlingen, bettmen med bra studs på rätt håll.
ingen i full gång, nu skall di få
Vatten finns också i tämligen
se på di svenske. . . . Föga anade
riklig mängd, t ex på {ärde
vi vad som komma skulle.
hålet. Här kommer en liten rjö i På Vila Sol spelades Portugese
spel på mitt andra slag, första
Open 1992 och -93 och man
slaget för den jag gick med.
fick European Golf
Klarade vattnet, men oj vilken
fusociation's "Green Flag" 1996
green, snabb och ondulerad
för sina förnämliga miljösom håret på en nfriserad
arbeten. Som tidigare startade
pinuppa. N.j, lätt var det inte,
vi från hål 10 och det gick väl
det var vi alla överens om. Det
hyfsat för de flesta till en början,
var naturligtvis träningen som
men nu var det ännu fler träd
givit resultat. Vårlden var vår
att inte tråffa.Jag träffade
många, för
att inte säga
de flesta
som finns
att tråffa r
fairways
omedelbara
närhet. Nu
studsade

nog så enkelt, men inspelet
vaktas av bunkrar och väl på
green så lutar den åt alla möjliga håll som gör det verkligt
svårt att hitta linjen. Gjorde jag
inte! Peter menade att banan
var relativt lätt, öppen och bred
utan några pinjeträd som
fångade upp snedskotten.
Första hålen gick väl hyfsat.,
men så kom ett par tre hål med
178 meter över en sjö som den
närmsta vägen. Två bollar borta
för många av oss och en behövlig vilopaus under vandringen
till nästa tee. Det 14:e var en
annan mardröm. Ett bra utslag,
just vid sidan av ett litet vatten,
ett bra andraslag som landade
precis framför ett nytt vatten
och så en till synes smal
strimma av land att landa pä
framför green. Blevju vatten,
inte bara en gång utan wå och
en ny avkopplande vandring till
nästa tee. Gissa om snacket gick
under kvällens kulinariska

njutningar.
Så var det dags för en hel dac'

bollarna
inte min
väg! Sjätte
Va' då, träning? Ebbe och Margaretha Gustafson stappar
tillsammans med Thea Wiklund och Margit Haugen

och $unde
hålen är
fantastiska

med vatten som fångar upp
andraslaget på sjätte och som
bevakar green på det följande
par tre hålet. Bevakade greener
gjorde också två svanar som inte
gillade att vi slog bollar i deras
pö1.

N.j, vi var inte lika nöjda efter
denna rundan! Inte många
höjdarresultat, faktiskt. Peter
var smått förwivlad. Träningen,
solen och den goda maten
började ta ut sin rätt. Spelet

Smalt, smalt så väldigt smalt

gick långsammare och långsammare trots att de första golfbilarna nu kommit till användning. Peter nästan somnade
efter de förstaUra hålen och
funderade på om han eventuellt kunde förse oss med rollerblades. Hans största problem
var emellertid hur han skulle
sätta ihop morgondagens bollar
då vi skulle spela bästboll.
Sedan varju handicapen ett
litet problem också. Tydliga
restriktioner råder på The Old
Course, herrar 24 och damer 28
samt krage på s\jortan! Var det
också på Vila Sol och tillsägelser
på första tee förklarade resultaten.
Så dags för avslutningsrundan
på den absolut förnämstabanan och nu fick vi starta från
hål 1. Peter hade gömt några av
handicapkorten i fickan och
alla fick spela. När vi bad att fä
dem tillbaka undrade han om
det verkligen behövdes. Skulle
vi inte börja om från början
med Grönt Kort? Vårldens

doppingsnack. Vi spelade som de stora grabbarna och {ejerna. Låg
på handicap efter de
första nio hålen lika
med me dspelarrra, vilka
dessvärre drog ifrån
under de sista nio. Själv
fickjag ett antal inte
bara trädträffar utan
också bänk- och
Nu tjejer driver vi ut gubbarna, säger Marianne
papperskorgdito som
Kvist, Anita Löndahl och Margit Haugen.
menligt påverkade
resultatet. Var
emellertid mycket
med trevliga och glada klubbtrevligt attfä gå i en
kamrater. Ett unikt tillfälle attfä
boll där medtävlarna
traffa och umgås med gamla
ledde i klubbhuset på
vänner och få lära känna :nya
hela 38 poäng.
som man bara hejat på vid
Förfriskningarna satt
tidigare tillfällen. Det var liksom
bra och man kånde sig förra året en härlig vecka av
som delaktig, hade ju
gemenskap som gav en än
hejat fram dem med
starkare känsla av klubbglada tillrop. Så kom
samhörighet. Peters suveräna,
då Peters lag med hela
lugna och trevliga ledarskap gav
40 poäng och knep
inte bara nya insikter i den ädla
segern.Ja, inte lär det
golfsporten utan också i hög
ha varit hans för{änst, nej en
grad en känsla för vad klubbvältränad medspelare gjorde
livet kan innebära i form av
förstås susen. Lite hjälp hade de
nöje, diskussion och vänskap.
säkert av Marcus Lester som är
Peter och hela hans familj har
en mästare att läsa puttlinjen.
verkligen, enligt mitt och mina
medresenärers tycke, lyckats
sffiö s
skapa något mycket åtråvärt for
ffimmmm
alla medlemmarna i vår klubb Allt sammantaget, det var som
en plats på nästa års resor ör
tidigare en fantastisk upplevelse
attbyta *itg eller bara föratt fä lämna vinterkylan, plastbättra den. Men mest av allt för
mattor på fairway och provisoatt ha trevligt, spela golf och äta
riska greener för sol, värme och
god mat. Lesters har näsa ör
härliga golfbanor tillsammans
god mat förutom golfkunnande.
Svaret på rubrikens fräga år
naturligtvis, för att man lärt sig
något nytt och fått goda råd.
Skall bli spännande att se om
något sitter kvar i morgon då
det är dags för stora städgolfen.
Helsingborg i regn o rusk
2000-03-25
Cöran Löndahl

Närminnet är kort, men
längst därinne i knoppen finns
det. Konsten årbara att överföra det till resten av kroppen.
PS.

Winner of the week - Peter Lester,

Vinnare och sponsorer i Omegaslaget: fr,v Nils Banning, som framförde Ryas tack, sponsorerna Håkan och Monica
Daxberg, Lars Carlsson Ur & Present AB, Mats Brandt, Omega, samt segrarparet Anders Sandgren och Anders
Hofuander,

När Omegaslaget i år avgjordes för 31:a gången var det
rutinerade Anders Sandgren
från Eslöv och Barsebäcks
golfklubb som höll i dirigentstaven.

Anders som spelade sin första
Omega-tåvling redan 7977 fick
nu belöning för lång och
trogen tjänst. Den här gången
hade han valt Anders Hofvander som partner. Segermarginalen för Barsebäcksparet blev endast ett slag till
klubbkompisarna Henrik
Stenson{esper Björklund och
Falkenbergs-pare t Kristoffer
Sve nsso n / T obras Josefsson.
Trots bästa tänkbara yttre
betingelser, så fick vi det här
äret inte uppleva någon rond
på eller under par.
Ryabanan anses av många som
kort och lättspelad. De fick
åter en chans att revidera sina
uppfattningar.
Under Ramlösa Open-åren
gjordes en statistik över
banorn a pä SGT:touren, här
tillhörde alltid Rya en av de

mest svår-scorade.
Nu kom segerresultatet att
stanna på 148 slag, vilket är
hela sex slag över pvr, ett till
synes ganska om inte mycket
mediokert resultat, då flera av
paren kunde stoltsera med
handicap +5 eller bättre. Men
foursome är ett svårt spel.
Liksom som så många gånger
tidigare spelade rutinen en
avgörande faktor.
Bäst av Rya- spelarna klarade
sig inte oväntat nyförvärvet
Mikael Lundberg som hade
Andreaz Lindberg, Ryfors som
partner. Paret fick nu nöja sig
med delad {ärdeplats, där de
förstörde chanserna till topplacering med en avslutande
77- rond Qa+77) .
En fin prestation svarade Olof
Samuelsson och Jan Sandberg
för genom en delad 11:e
placering, fem slag efter

vinnareparet.
Att foursome- spelet kan bjuda
på en del nya upplevelser fick
bland annat vår medlem Jouchim Bäckström tillsammans

Mikael Lundberg som blev bäste

med Robert Larsson vara med
om.
Paret var ute och botaniserade
ordentligt på det femte hålet,
där de upptäckte nytt spelområde i skogsdungen till
höger. Näu det gick till slut att
ta sig ur, men sex slag för att
nå green är kanske ändå i
mesta laget.
Aven det strävsamma paret
Claes Kinell/Gösta Ignell var
ute på lite äventyr. Paret hade
tydligen fått för sig att runda
kiosken i ivern att ta sig till
nionde green. Nu lyckades
man få in bollen på den gröna
plattan på femte
försöket. . . och genom en
enputt rädda en dubbelbogey.
Resultat där övriga Ryaspelare
var inblandade: John Grant/
Jens Magnusson, 158, Mats
Kinberg /Jdnan Henckel, 160,
Joachim Bäckström/ Robert
Larsson , 163, Kalle Lindberg/
Johan Dahlgren, 164, Oskar
Malmsj ö / David Johansson,
167 . Totalt deltog 72 par.
Lennart Andersson

|

7.a-spelare

Rya-paret Jan Sandberg och Olof Samuelsson
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Den som säger detta är vår nye
assistant pro, Tomas
Ahrreman, som fått en flygande start på Rya med fint
väder och stort intresse för
gruppträning bland nybörj are
och knattar. - Hogan var den
förste som förmedlade budskapet att det är kroppen som är
motorn i svingen. Detta har
sedan Leadbetter utvecklat till
anpassade övningar så att
eleven får en motorisk känsla
för hur svingen skall utföras,
säger Tomas Ahrreman som
också understryker vikten av
att tänka rått på banan.
-Jug gick en fortsättningskurs
på PGA med syftet attlära
grunderna för ett rätt tänkesätt
på banan. Lärare var ingen
mindre än Bob Rotella, med
smeknamnet "Doc", psykolog
till professionen och en av fä
med tillstånd att vistas innanför
publikavspärrnin garna på
USA-touren. Det sägs attbara
anblicken av "Doc" gör att hans
adepter känner en stärkt självkänsla som kan vända en dålig
rond.
- Samme Bob Rotella tog
Ballesteros som ett bra exem-

pel på en spelare med fel
mental inställning. Sedan
Ballesteros kommit i otakt efter
många framgångsrika år ser
han bara skogsdungar och
parkeringsplatser på näthinnan
innan utslaget. Resultatet blir
också därefter.
I Ballesteros fall är det således
inte svingtekniken som brister
utan här handlar det om felprogrammerad mental inställning inför slagen.
- En bra tränare skall kunna
varva pedagogik med svingteknik. Det gäller att kunna
överföra teknik som passar den
individuelle eleven och göra
det på ett sådant sätt att han
förstår vad jag menar, säger
Tomas Ahrreman som trots sin
relativa ungdom har en låno
tränarkarriär bakom sig i
Sverige och Norge.
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Tomas Ahrreman föddes 1961 i

Stockholm. Namnet Ahrreman
är lika taget som det låter och
fadern hette ursprungligen
Jonsson och kom från Sorsele.
Eftersom praktiskt taget hela
Sorsele heterJonsson beslöt
han sig för att anta släktnamnet Ahrreman. Kuriost
nog registrerades detta samma
dag som de kända namnen
Adrup, Bedrup och Cedrup.
Uppväxttiden tillbrin gade
Tomas i Gävle och hade bl a
Göran Mårtensson som gymnastiklärare. Samme Mårtensson spelade en rond med
Tomas på Gävle golfbana och
fick se sig utskåpad över t hål
då Tomas endast använde B
puttar och en chip direkt i hål.
Den efterfölj ande diskussionen
på parkeringen tydde på att
Mårtensson tydligen hade sett
en ny s{ärna födas.

Tomas Ahrreman,

Sundsvall. Under ungdomsåren hann Tomas pröva på
fotboll, ishockey, badminton
samt brottas A-fyrstads för
ungdomar där han representerade den kända Gåvleklubben
BK Loke.
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1986 då kosan ställdes
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Anledningen till att Tomas
Ahrreman blev golfspelare var
att hans bästa kompisar helt
plötsligt uteblev från fotbollsträningen. - Det blev för tråkigt
attbaravara några stycken på
träningarna såjag tog reda på
vart dom andra tagit vägen och
fick då veta att de spelade golf!
Efter attha stått några timmar
på drivingrangen varjag fast.
Mellan 1975-\982 spelade jag
mig ned på hcp 2.Jug kom i
kontakt med Tommy Björnsson, känd golfprofil på de
nordligare breddgraderna, och
när Tommy frågade om jag
hade intresse av att bli assistant
pro slog jag till. Jag spelade
också några protåvlingar i
Sverige och vann bl a SAAB
Open i Hudiksvall 1984.

'
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I Gåvle stannade Tomas till

ny assistant pro,
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tiden i Gävle hade jag
många duktiga spelkompisar

- Under

som "Kricken" Härdin, numera
på Barsebäck samt tourspelaren Adam Mednick. Golflyftet i
Cävle kom med "Kricken" som
visade att idog träning, givetvis
kombinerad med talang är
nyckeln till framgång.
"Kricken" vände upp och ned
på gamla metoder när han
minutiöst tränade in sina slag
timme efter timme. Samma
gällde senare Adam och flera
andra duktiga spelare som
fostrats i Gävle. Svensk elit
borde låra av "Kricken" och
öka träningsdosen på ett konstruktivt sätt, säger Tomas,
kanske med adress Rya-eliten?
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Tomas {änstgöringslista genom
åren ser ut som följer:
1986-88 Assistant pro till Tommy Björnsson i Sundsvall.

Högre tränarutbildning

(Hru).

1989 N1'utexaminerad och
head pro på Kåbo cK (9 hål) i
Uppsala.
1990-92 Head pro tillsammans
med Olle Hedblom i Flofors.
Fr o m 1992 basade tränarduon
också på Gävle GK.
1993-96 Tog över Hofors 1993
som head pro.
1997-99 Teaching pro på
Hauger GK, Z mil norr om
Oslo.

Här kontrolleras kroppställning och avstånd

till bollen.

-

Du måste vrida runt bättre, säger Tomas
till eleven Rolf Andersson.

När Peter Lester sökte assistant
pro via Internet nappade
Tomas Ahrreman som vid det
laget kände att han åtminstone
ville ta en paus vad beträffar
norsk golf.
- I Norge råder i det närmaste
Klondyke stämning inom
golfsporten. Alla norrmän skall
spela golf. Någon golfkultur
som i Sverige har av förklarliga
skäl ännu inte utvecklats. För
en tränare gäller det att stå på
drivingrangen från kl B på
morgonen till det blir beckmörkt. Det klarar man ett tag
men sedan behöver man
återgå till golfen på det sätt
som man blivit van vid i
Sverige. Fast visst är Norge
intressant och några dörrar har

jag inte stängt för framtiden,
säger Tomas med ett leende.
-Samarbetet med Peter Lester
fungerar mycket bra. Peter är
en kunnig golfpro med allt vad
det innebär och vi har funnit
en bra form för samarbetet.

Säsongsinledningen har varit
mycket intensiv och snart har
vi den återkommande knatteträningen som pågår i nästan
en vecka. Vi har redan diskuteratnya moment som skall göra
träningen ännu intressantare
och skapa trivsam samvaro för
det uppväxande golfsläktet,
avslutar Tomas och hastar iväg
till en grupp väntande nybörjare.
InguarJönsson
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Stora startfält med "cut", ett fantastiskt
prisbord och en härlig tävlingsstärnning har gjort Rukka-slaget
till en av Ryas "majors"

Klassegrare och sponsor i OmegaslaseL Ft,v, Håkan Caffby, Christian Nordstedtt sponsom Roland FalkenÄck, Marla Hägg och Joakim Grimsgåtd,

Till milleniets första Rukkaslag hade ca 200 spelare anmält sig. Genom att C-klassen
tillkommit, och för att få en
jämnare fördelning av pri-

serna, tillämpades klassindelning med lika många spelare i
A, B och C-klasserna. En stor
eloge till Fredrik på kansliet
som slitit hårt med registrering, lottning, utskrivning av
scorekort m.m. samtidigt som
telefonerna gått varma och
greenfee gästern a radat upp
sig vid luckan.
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Efter första dagens kvalspel
hade de ca 100 spelare sorte-

rats ut som skulle göra upp
om placeringarna på finaldagen. Ronden genomfördes i
gediget Rya-väder med sol och
blåst vilket gjorde banan
lagom svår och utslagsgivande.
Efter en full dass slit, första
start 06.30, kunde tävlingsledningen kl 21.00 publicera
startlistorna för söndagen.

Ställning efter en rond:

Elit (open): Richard Steinet
72 slag följd av Olof Samuelsson 79 slag.
Klass A: Joakim Grimsgård 68
slag följd av Christer
Wåhlstedt 69 slag.
Klass B: Thore Johansson 69

slag följd av MatsJönsson 70
slag.
Klass C: Flåkan Carrby 37
poäng följd av Inger Paulsson
35 poäng.

T1värr tvingades tävlingsledningen diskvalificera några
deltagare efter första ronden.
Bland annat hade inte
scorekort signerats och i något
fall hade fel antal slag förts in
på något håI. En bra regel är
att alltid läsa scoren med
markören. Skulle tveksamheter uppstå kontakta då
tävlingsledningen innan kortet lämnas in. Vi i tävlingsledningen tycker alltid att det

är tråkigt att behöva diskvalificera spelare, men golfen har
sina bestämda regler och dessa
måsre vi följa.

ffi
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Finaldagen bjöd på en rejäl
rotblöta. Särskilt drabbad var
Elit-klassen som spelade 36 hål
finaldagen. Genom det ihållande regnet blev ruffarna
tyngre än vanligt att spela ur
och spelare som inte höll
bollen på fairway tappade lätt
slag.

Efter 36 hål var ställningen
jämn i Elit-klassen dår 7 spelare
återfanns inom 4 slags marginal. Ledde efter 36 hål gjorde
Richard Steiner med 149 slag
tätt följd avJoakim Gylling och
Gustav Hägg med 150 slag. På
de sista 18 hålen blixtrade
Christian Nordstedt till med 72
slag, ett kanonresultat under
rådande väderförhållanden,
rrilket totalt gav Chrtstran 224
slag och segern i A-klassen.
Därmed tog Christian
Nordstedt, som numera r epresenterar Söderåsen, sin andra
inteckning i vandringspriset.
Christian vann också tävlingen
om längsta drive med ett utslag
på hål 18 som mätte 255 meter.
En hedrande andraplats i Elit-

ffiffi

klassen togs av Olof Samuelsson som endast slutade ett slag

efter Christian Nordstedt. Olof
spolierade sina segerchanser
genom att notera 79 slag på
andra ronden.

I Klass A höll ledaren från
första ronden, Joakim
Grimsgård, hela vägen och
vann till slut på 137 slag efter
ronderna 68 och 69 slag. En
coming man att satsa på för
Juniorkommitten. Aven Christer Wåhlstedt behöll sin placering från första ronden och tog
andra platsen med totalt 143
slag. I tävlingen närmast hål på
4:an hamnade Jan Pålssons
utslag 5 cm!!! från hålkoppen.
I B-klassen vann Maria FIägg på
148 slag. Det skall noteras att
Maria gjorde en suverän upphämtning efter att ha noterat
78 slag på inledningsronden.
Brajobbat Maria! I C-klassen
segrade Håkan Carrby från
Trelleborgs GK med 73 poäng
efter ronderna 37 respektive 36
poäng.

ffim#ss#wd#ffi
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Först och främst vill jag rikta
ett varmt tack till sponsorn
Roland Falkenbäck som ställde

Nästa är ftrar Rukka-slaget 10
års jubileum vilketjag är överggud om inte kommer att gå
spårlöst forbi. Rukka-slaget är
en mycket uppskattad klubbtävling som ger medlemmarna
känslan av att deltaga i en
stortåvling. Den satsning som
Rukka gör på elit- och breddgolf sprider på ett fint sätt
Rukka-andan inom klubbens
alla kategorier av golfare.
Vi ser med intresse framemot
Rukka-slage t j ubileumsåre t
2001.
Curt Andersson

ffiwww

Elitklassen 54 hål slag open:
1. Christian Nordstedt, Söderåsens GK
2. Olof Samuelsson, Rya GK
3. Richard Steinert, Söderåsens GK
4. Niklas Rosenqvist, Söderåsens GK
5. Mats Kinberg, Rya GK
A-klassen 36 hål slag netto:
1. Joakim Grimsgård, Rya GK
2. Christer Wåhlstedt, Rya GK
3. Anders Eliasson, Rya GK
4. Bo Sperling, Rya GK
5. Cecilia Bengtsson, Rya GK

upp med 10 fantastiska priser
per klass. Det var säkert
mången spelare som under
den regniga finaldagen skärpte
sig lite extra för att vinna ett
regnställ inför nästa rotblöta.
Sedan vill jag också tacka
banpersonalen för det fina
arbete som lagts ned för att
banan skulle bli i topptrim till
tävlingen.
Sist men inte minst vill jag
tacka mina medarbetare i
tävlin gsledningen, Annika
Friberg, Ronny Lilja, Holger
Lund, Christer Söderberg, Lars
Vallentin och Klas Westling,
som slet och stod i från morgon till kväll.

Slag
gga)41

225
227
g9a
23l^

Slag
737

r43
r44
145

t47

B-klassen 36 hål slag netto:
1. Maria Hägg, Rya GK
2. Elsie Engström, Vasatorps GK
3. Annika Friberg, Rya GK
1. Sven-Erik Lind6n, Rya GK
5. MatsJönsson, Rya GK

Slag
148
148

C-klassen 36 hål poiingbogey:
1. Håkan Carrby, Trelleborgs GK
2. Britt Lilja, Rya GK
3. Ronny Sandström, \h.satorps GK
4. Inger Paulsson, Rya GK
5. Mats Ahl, Rya GK

Poäng

r49
151
155

73
69
63
61

60
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Fourcome
Den startade 1990 som en
riksomfattande tävling för
kvinnor och män över 50 år
under namnet Ambassador
Crp. 1995 döptes den om till
Mobitel Trophy och utökades
till att även omfatta spelare i
åldern 35-49 år. 1997 tog Telia
Nära över som sponsor och gav
tävlingen namnet Telia Trophy.
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Telia Trophy spelas
$

i tre steg
med klubbkval, regionfinaler
och riksfinal. För de Rya-spelare
som kvalificerade sig till fortsatt
spel väntar nu regionfinalen för
Ambassadörklassen på Allerumsbanan och för Diplomatklassen på Örestadsbanan.
Tävlingsformen är mixedfoursome poängbogey och
tävlingsdag är 1B augusti. Riksf,rnalen går sedan av stapeln den
2-3 september på Hooks Golfklubb i Småland.
I Ambassadörklassen, öppen för
herrar födda 1945 och tidigare
och för damer födda 1950 och
tidigare, segrade Or,e Andersson med 40 poäng och Lilian

Mara

för

Persson med 39 poäng. Scratchpriserna togs hem av Lennart
Svensson och Ingrid Axelsson,
båda med 79 slag brutto.
Dessa fyra bildar Ryas lag på
grannbanan i Allerum.
I Diplomatklassen, öppen för
herrar födda 7946-65 samt för
damer födda 1957-70, segrade
Lennart Olsson pä 47 poäng
och Marina Ornell på 39 poärg. Elitspelarna Jan Sandberg
och Viveca Hoff vann inte
ovantat
scratch.dm

kombinationer
i foursomespelet. På papperet förefaller
Rya ha stora

chanser till en
framskjuten
placering på

finalerna.
InguarJönsson
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priserna. Med

två säkra låghandicapare
och två duktiga
handicapspelare finns
det utryrnme
för intressanta

Örestadsbanan.
1999 deltog 12.000 golfare
representerande 226 klubbrar i
Diplomatklassen och 227 t
Ambassadörklassen. Årets
tävling har sannolikt slagit detta
rekord inte minst beroende på
att flera nya klubbar har tillkommit. Vi önskar vära representanter lycka till i region-

Erh-slag Resultat
Ambassadör-klassen, herrar
(Antal startand e: 41)
Poäng
1. Ove Andersson
16
40
17
3B
2. Nils Banning
3. Anders Lindlrorg
19
38

4" Lennart Svensson
5. IngvarJönsson

I

12

oE
JI
ct,
JI

24

39

Ambassadör-klassen, damer
(Antal startande: 28)

1. Lilian Persson
2. Margareta Ström
3. Ingrid Axelsson
4. Anne Lindell
5. BirgittaJohansson

2I

oh
JI

B

24
24

36
36
36

30

11

5

3B

1

oh
3t
36
ct/
53

Diplomat-klassen, herrar
(Antal startand e: 23)

1.
2.
3.
4.
5.

Klass- och scratchvinnare

i

Telia Trophy. Ovre raden fr,v,: Jan
Sandberg, Lilian Persson, lngrid Axelsson, Lennart Svensson och
Ove Andersson, Nedre raden: Viveca Hoff och Lennart Olsson.

Le

nnart Olsson

Preben Pedersen
Karel Nlatejka
Jan Sandberg

Olof

Södergren

Diplomat-klassen, damer
(Antal startand e: 7)
1. Marina Ornell
2. Viveca F{off
3. Karin Ohlsson
1. Katarina Pettersson
5. Agneta Lindquist

I
4

q1
2

39
36

30

JD

11
n
I

.1.')

c)t,
clo

31

b
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Undertecknad artikelförfattare vill börja med en förklaring
ilil vartör denna artikel inte publicerats tidigare. Det har att göra med ett tillstånd av chock hos
artikelförtaftaren, och läsaren kommer snart att förstå vartör,

I slutet av september förra året
gick för tredje gången drabbningen mellan Singelklubben
och E16 av stapeln. Efter två
raka segrar för Singelklubben
hade E16:s spelare laddat för
en gruvlig revansch. Hela
försäsongen hade man diskuterat taktik, laguppställning,
strategi, tranat mentalt - "yot
name it". Inget hade lämnats åt
slumpen. Till yttermera visso
fick E16 självt välja spelform för
matchen, och detta stärkte
verkligen laget och skulle lyfta
det fram till seger. Sjähfallet
valde E16 bästboll,/sämstboll,
- en spelform som man r'äl
behärskar. I bästboll/ sämstboll
prövas ju lagandan, och just
den är stark hos E16 - dessutom
gives möjlighet till "psykning"
genom att man kan tala både
till och om motståndarna för
att underminera stridsmoralen.
Eftersom medlemmarna i E16
är mycket duktiga på att snacka
(upplärda av lagets nestor,
Birger Boreson) r'ar man helt
segerviss innan start. Singelklubben som accepterat spelformen erbjöd dessutom E16
att fritt disponera sina spelare,
d.v.s. ej sätta ihop paren genom
lottning. Detta erbjudande
förkastades dock av E16:s lagledare OlleJohansson. E16 ärju
kända för god etikett samt för
attvara noga med att spelet
fortgår strikt efter reglerna,
därför ville man inte tillskansa
sig någon ytterligare fördel.
Som seden bjuder spelades en
uppvärming över I hål (ingår i
matchen), och efter dessa
inledande hål var ställningen
delad. En match ör{änar

Förbrödning före det stora slaget, Artikelförfattaren Stig Collin fyra fr.v, i nedre raden,

särskilt omnämnande - Fick sig
nämligen Singelklubbens klippu
Björn Flinck tilsammans med
FlinckJr en rejåil omgång av
Roland Falkenbäck och artikelförfattaren Stig Collin (matchen
var slut redan efter 8:an). Det
delade resultatet föreföll båda
parter vara nöjda med. I va{e
fall intogs under sällskapliga
former en delikat lunch, tillagad av Ryas eminente krögare
Hugo & Co. Till lunchen intogs, som sig bör, sportdryck i
immiga glas samt kaffe med

Fredrik (tillfiilligt inlånad som
förstärkning av Singelklubben)
Resultatet i de övriga matcherna för{änar inga vidare kommentarer utan är historia, och
just denna historia är anledningen till artikelförfattarens
långvariga chock-tillstånd . . .. ..
Kvällens middag betalades i vart
fall av medlemmarna i E16, och
vandringspokalen, den behöll
Singelklubben.

C_C.

vässa

Efter lunchen skulle sedan
Singelklubben krossas, det var
medlemmarna i E 16 helt inställda på... Första paret ut för
El6, Herrar CH Ristman & P.
Idman sopade banan med
Herrar Matejka och Kansliets

.

Inför drabbningen till hösten
(nr. 4) har E16 redan börjat
vapnen och slipa formen.
Singelklubben skall ingalunda
tro att det blir en {ärde raka...

Ja visstj a - Grattis Singel-

klubben!!
För El6
Stig Collin
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Från och med i år gäller reduktion med 50 kr för gäst som
spelar med medlem. Medlem
och gäst skall spela i samma
boll.
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Följande ärenden har satts i
fokus för styrelsearbetet under
året:
Uppfölj ning av 5-årsplanen.
Detaljplan för Rya golfbana.
Sponsorverksamheten.
Idrottsverksamheten.
Arrendatorernas verksamhet
och avtal.
&ms
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Många har undrat varför vi
inte har tidsbeställning via
internet. För att kunna det
måste ett ganska stort antal
tider vara bokningsbara på
nätet. Vidare är detta förenat
med en kostnad på 10 kronor
per bokning. Vi awaktar tills
det blir ett bättre och billigare
system.
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Våra elitspelare slår allt längre
och bollar hamnar numera
ofta utanför staketet i bakändan på drivingrangen. Detta
ställer till bekymmer för Peter
Lester och för lantbrukare
Nilsson som riskerar få sin sådd
nedtrampad. Styrelsen har
därför beslutat att 32.000 kr får
disponeras för höjning av
staketet.
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Under vårens
lopp har vi fått
många bevis
på att Rya
är en av
Sveriges

dmffm

En trädall6 har planterats längs
vår infartsväg. Det är lönnar
som planterats.

S
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absolut
bästa golfbanor.
Spontana tack har

framförts från
greenfeespelare som
uppskattat det trevliga bemötande man
fått såväl vid tidsbokning som på
första tee av vår starter
Gunnar Nilsson.
Banans layout och
kondition har också fått
mycket beröm vilket
glädjer både styrelse och
vår greenkeeper Ejnar
Petersen med personal.
Många gäster har märkt
ut Rya för återkommande besök
år för år.

tr
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Vi har under hela våren haft
problem med vår ansltttning
till internet. I vissa fall har det
varit omöjligt att komma in pa
nätet, i andra fall har vi kommit in för att sedan omedelbart
sparkas ut. Vi har nu beställt ny'
telefonledning samt nytt modem och hoppas därmed att
uppdateringen av hemsidan
skall kunna ske

smidigare.

För Ryas elittrupp började
säsongsupptakten 2000 redan i
mitten avjanuari med träning
på Golf Academy i Barsebäck
och nådde sitt klimax i och
med träningslägret i Vilamoura
på Algarve kusten i Portugal.
Under veckan i Portugal fick vi
bekanta oss med följande tre
banor av skiftande karaktär,
Laguna, Pinhal samt The Old
Course. Laguna som bäst
beskrivs, om vatten inte gör dig
nervös, är det här en bana för
dig. Dessutom finns det många
bunkrar, men ä andra sidan är
fairways generöst tilltagna.
Pinhal år av en helt annan
karaktär än Laguna, större
delen av banan slingrar sig
under plymlika pinjeträd i en
småkullig terräng. Det som

främst utmärker banan är de
små greenerna som tvingar dig
att slå dina slag med stor precision, vilket vi tränat flitigt på
under vintern.
The Old Course är den äldsta
och bästa av de tre Vilamourabanorna. En mogen bana som
delvis påminner om södra
Englands skogsbanor och som
kräver långa raka utslag och
taktisk planering. Men det är
dock greenerna som bör l1{tas
fram, mjuka, gröna och super-

varje klubba går med kUälp utav
en laser / radar som Peter har
till förfogande.
När jag summerar veckan i
Portugal kan jag med my'cket
gott samvete rekommendera
Vilamoura till samtliga medlemmar på Rya GK.
Med de förberedelser vi nu har
i bagen är det min fulla överrygelse att vi kommer att skörda
många och stora framgångar
under säsongen 2000.
Ett stort tack skall riktas till Rya
GK, Peter Lester, Mats Malmsjö.Jan Sandberg och Björn
Flinck.

snabba.
Under veckan fick vi åven
tillfälle att under en hel dag
träna på Vila Sol Golf Academy. En helt fantastisk anläggning där vi dels fick träna
närspel övervakade av Peter
Lester, samt mäta hur långt

Johan Henckel
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