Medlemstidnine för Rya Golfklubb

Jesper Carlsson, 5 år, räds inte bunkern på övningsfättet,

Ur innehållet:
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När detta skrivs den 1 oktober
2000 vet vi att säsongen lider
mot sitt slut. Det är svårt attfatta
med tanke pä att det är över 20
grader ute och ett helt underbart sensommarväder. En liten
summering kan dock vara pä
sin plats med tanke på alla
sportsliga framgångar som vi
haft under säsongen. Vi har ett
ruffen är lika självklart som att
elitdamlag som genom en verkhan någon minut senare delar
lig kämpainsats vann division
ut ett gult kort för långsamt
1, och följaktligen spelar om
spel, och allt görs med den
lag-SM nästa år. Det kommer att speciella glimten i ögat. Tusen
krävas en hel del för att stanna
tack för den gångna säsongen
kvar i den serien, men inget
Gunnar.
verkarju omöjligt för våra elitArbetet med att förbereda nästa
damerjust nu.
säsong är nu i full gång och som
Elitherrarrta kan glädja sig åt
det ser ut är det nog Kalle Larsen bra avslutning på säsongen.
son i fastighetskommitten som
Något avancemang blev det inte får dra det tyngsta lasset under
i år men vi kanske behöver
kommande säsong.
några år på oss att spela in ett
Med förhoppning om en fortantal nyajuniorer i laget.
satt härlig höst
På juniorsidan har framgångSwinga lugnt!
arr'a som vanligt varit stora
med vinster i bland annat Femklubbsserien, Juniorserien och
Merkantildata Junior Tour. Det
är en ganska fantastisk verksamhet som bedrivs av alla ledare
och föräldrar som engagerar sig
i juniorverksamheten.
På bansidan kan vi konstatera
att vi i år haft en bana i
toppklass. Ni är många medlemmar och gästspelare som lyriskt
beskrivit hur bra banan varit
och hur roligt d.et har varit att
spela på Rya. Ta ät er Einar,
Mats,Johnny och Emma, det är
ni som skapar förutsättningarna
för dessa lyriska beskrivningar.
Apropå saker och företeelser
som är roliga så kan man ju
inte skriva en summering av
säsongen utan att nämna vår
starter Gunnar Nilsson. Han
gör en fantastiskt fin PR för
vår klubb och han har alltid ert
skämt eller en rolig historia tillhands. Att han hjälper medlemmar och gäster att leta bollar i

ffi
Så har vi nu lagt seklets första
golfsommar till handlingarna.
LIr semester- och badsynpunkt
har det väl funnits bättre
somrar men i en golfares
ögon har den ju varit ganska
acceptabel. Det inledande höstvädret har dessutom inbjudit
till sköna golfrundor - själv
tyckerjag hösten är den bästa
golftiden på året med den
höga friska luften, färgskiftningarna i naturen samt inte
minst lugnet och harmonin på
banan.
Från tävlingssäsongen minns vi
mest vära damers fantastiska
prestation att spela upp sig i
högsta divisionen - GRATTIS
och TACK! Hoppas nu bara att
vi får behålla laget intakt tills
det är dags att försvaravär ranking nästa år. Herrlaeet nådde
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tryärr inte ända fram men
här är värt att nämna juniorernas starka insats i laget vilket
skapar positiva förväntningar
inför nästa år. Klubbens GRAITIS också till Mikael Lundberg
och hans mycket meriterande
2:a-placering på E uropatouren.
Styrelsen gläder sig mycket åt
alla de framgångar, nämnda
och inte nämnda, som våra
junior- och elitspelare når i
olika tävlingssammanhang. Vi
gläder oss dels för deras egen
skull, dels för de positiva effekter dessahar för klubbens och
banans anseende samt dels för
att de uppmuntrar oss och alla
engagerade i klubben till att
i ett totalperspektiv göra Rya
Golfklubb allt bättre.
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Detta föranleder mig att redan
nu påminna om höstens årsmöte torsdagen den 23 november. En viktig fråga på detta årsmöte år att styrelsen, som tidigare aviserats om, föreslår en
stadgeändring innebärande att
val
- av styrelse skall ske på årsmötet i november istället för
på vårmötet d.v.s. att ny styrelse
tillträder l januari och sirter
kalenderårsvis. Vi tycker detta
är bättre då mandatperioden
därmed sammanfaller med
budget- och räkenskapsperioden - denna förändring
har f.ö. också Golfförbundet
genomfört. Ändrin gsförslage t
kommer i god tid att finnas tillgängligt på kansliet.
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Den andra stora frågan på
mötet är naturligtvis verksamhetsplanen och därtill hörande
budget. Vi har haft besök av
Brandskyddet och Miljö- och
Hälsovårdsmyndiqhe ten, vilka
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lämnat efter sig ett antal förelägganden, som måste åtgärdas
inom viss tid, bl.a. vad gäller
personal- och hygienutrymmen
för restaurangen och banpersonalen. Detta innebär att vi stoppat upp igångsättandet av en
stor del av tänkta ombyggnadsarbeten avseende maskinhall
och personalutrymmen. Som
en följd av detta har vi beslutat
att göra en total översyn av
Ryas lokalbehov och åtföljande
ev. till- och ombyggnadsarbeten. Vår intention är att presentera detta vid novembermötet och hur det påverkar budgeten samt liggande 5-årsplan,
där det säkert blir nödvändigt
med en del omprioriteringar
och omdisponeringar.
Slutligen vill jag till Mats Björk,
som nu lämnat sin anställning
hos oss, framföra klubbens tack
för hans insatser på och för
Rya samt önska honom lycka
till i framtiden och med de
nya utmaningarna i vårt broderland Danmark.
Som sagt, passa på och njut av
höstgolfen samt boka in höstårsmötet i almanackan.
Vi ses på Rya.

l{ils Banning

Jerry Nilön och Ulf Tyrön
hete r å rets lta I ie n rese nä re r
som med knapp marginal blev
klassegrare i Cup ltalia och
därmed lade beslag på resorna
som sponsrats av ltalia Travel,

Italien kommer starkt som ett
nytt attraktivt golfmål på de
sydligare breddgraderna. Allt
fler golfbanor byggr med sikte
pä att locka nordeuropeer till
för- och eftersäsongsspel vid
behagliga temperaturer i natursköna omgivningar. En fördel
med golfspel i Italien år att
man kan spela utan den trängsel som man dessvärre idag
upplever i Spanien. De mera
kända italienska golfbanorna
ligger ännu så länge i landets
norra delar men golfboomen
börjar nu också få fäste längre
söderut. Arets slutspel för Cup
Italia-vinnarna kommer därför
att flyttas söderut till en bana
som sponsorrepresentanten
Christer Axengard dock inte
namngav. Han lovade att en
intressant bana kommer att
väljas,, vilket tillsammans med
god mat och goda viner
kommer att göra veckan minnesrik för våra klassvinnare.
trffiffi'# ffiffi#ffi
Efter tävlingen som genomfördes med start på både hål 1
och 10 serverades en läcker rtaliensk buffe som Flugo & Co
hade lagat till. På bordet fanns
allt från pasta, parmaskinka till
gorgonzolan. Ett gott råd till
Hugo är kanske att ibland varva
husmanskosten med lite internationella rätter. Tillredningstalangen saknas ju inte.
I årets upplaga av Golf Crp
Italia kom 90 spelare till start.
Ötr. gränsen hade tävlingsledaren Curt Andersson satt till
100 spelare som är maximalt
antal som det går attfä runt

med tanke på att starten sker
på två håI. Den italienska flaggan vajade stolt i den inte alltför starka vinden och eftersom
solen bröt igenom de fåtaliga
molnen kunde deltagarna glädjas åt att spela golf under i
det närmaste italienska förhållanden. Några grader varmare
hade dock inte skadat.
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1. Jerry Nil6n
2. Göran Hansson
3. Per Ornell
4. Viveca Hoff
5. Göran Mårtensson
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12 67
13 67
15 68
369
11 69
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I A-klassen kunde Jerry Nilen ägare av en egen drivingrange
vid Laröd! - ta hem segern på
lägre hcp än Göran Hansson.
Båda noterade 67 slag netto.
Segraren i B-klassen, Ulf Tyren,
verkade minst sagt lika överraskad som glad över framgången.
Ulf noterades för 39 poäng och
förpassade därmed Anne Lindell till andraplatsen med 1
poäng. Det äf b ara attgratulera segrarna och Italienresenärerna som säkerligen kommer
att ha en hel del att berätta
om när de kommer hem. Vi ser
framemot en fyllig redogörelse
i Drivern.
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1. Ulf Tyren
2. Anne Lindell
3. BirgittaJohansson
4. Klas Westling
5. Ylwa Miller

eg

22
24
24
25

39
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19 36

Enligt sponsorrepresentanten Christer Axengard
kommer Italia Travel att upprepa tävlingen nästa år, vilket
säkert gladde alla som mött
upp till prisutdelningen, där
Curt Andersson som vanligt
delade ut fina vinster på scorekorten.

InguarJönsson
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Christer Axengard omgiven av Ulf Tyrön och Jerry Nilön

Dam m
Sval, solfattig och regnig

är väl vad vi tänker om
denna sommar. lnget kul för
soldyrkarel som vill tillbringa
semestern på stranden,

Men tack och lov attjag en
gång tvingade mig att spela
golf. Det gjorde jag för att
kunna "hänga med" familjen.
Till en Mors dag fickjag en blå
bag och ett halvt set klubbor.
Jag blev inte alls glad då. Så
småningom komjag igång med
golfen och tycker nu, att Rya
är som mitt andra hem. Vi har
trots vädret genomfört alla planerade tävlingar. För- och eftersäsong har vi kunnat spela 9
eller 18 håI. Det tycks vara
omtyckt av de som arbetar eller
har något annat viktigt att göra
under dagen. Många damer
har deltagit i våra aktiviteter,
både vära egna spelare och
greenfee-gäster.
Vi har spelat Triss lady, där
MariannePetzvann på 36 p,
Viveca Hoff vann scratchpriset.
Nationella damdagarna i juni
spelades av 95 damer. A-klassen
vanns av Maret Remmelgas

Kitty Gullstrand låter sig väl smaka av laxbuffön,

ort

på 68 slag. Foursome
vanns av Vasatorpspelare. Skåneserien, efter
$ru omgångar kom Rya
på 1B:e plats av 21 lag.
Foursomeslaget: Guldmedalj till Ingrid Axelsson, Viveca Hoff, Ir6ne
Kruuse, Agneta Lindqvist och Maret Remmelgas.
Oldgirlserien: Silvermedalj till Ingrid Axelsson,
Irene Kruuse, Maret
Remmelgas.
Nyu poängiakten,
matchspel, som gått
över hela säsongen, 1:a

Birgit Han6rus,2:a
Annika Karlsson och 3:a
Thea Wiklund. Baksidan: Kerstin Edlund.
Kittys äpple, slaggolf
vanns i år av Eva Lid6n
pä 70 slag.
Triangelträffen på Rya
den 25 juli spelades
av damer från Söderåsen, Landskrona och
Ryu. Vinnare blev Landskrona.
Eclectictävling har spe-

Doris Peters

Kaj Svensson och Tullan Carlsson

lats sju gånger, 1:a Kerstin
Edlund, 2:a Mona Lindborg och 3:aJudith

Areskough.
Stora Damdagen den I
augusti spelades i regn
mest hela dagen. Individuellt på förmiddagen, där
Firma Brothers Symaskiner skänkte en symaskin och ett fint vandringspris. Tullan Carlsson vann
sy.maskinen på 35 p. På
eftermiddagen spelade vi i
lag där det bästa och det
sämsta resultatet räknades.
PETAB hade skänkt "ett
hav" av blommor och alla
lagen fick pris.
Match mot Bastad spelades den 5 september och
Båstad vann tillbaka "Flickan
från Backafall".
Tråining för Peter Lester har vi
haft vid 3 olika tillfällen. Der har
varit mycket omtyckt. Kanske
vi kan få flera övningstillfällen
nästa år.
Vi gratulerar Ir6ne Kruuse till
den femte SM-segern (D50),
då mästerskapen avgjordes på
Hooks golfklubb i Småland.

Yvonne Malmsjö och Lisbeth Bergström,

Vi gjorde ett försök med nybörjarsatsning i våras. Till första
speldagen kom 9 dameq som
allavar mycket glada attfä tåvla
nio hål med "sakkunnig" ledning. Längre fram på sommaren hade intresset svalnat,
så det blev bara tre mötestilfällen. I damkommitt6n slutar
nu Annika Karlsson, som även
är med i tävlingskommitt6n.
Annika har varit sekreterare och

Kerstin Edlund, Lisbeth Bergström, Mona Lindborg och Agneta Nilsson.

(@

tävlingsledare. Hon har alltid
kommit med trevliga och glada
förslag på våra möten. Lycka till
i fortsättningen!
På höstavslutningen hade vi

bjudit in ett SAlsA-dansande
par, som underhöll oss. Vi fick
även själva lära oss grundstegen
till SALSA. Mycket roligt hade vi
alla.

Damkommitten
Mona Lindborg

Under 3 intensiva dagar
intogs Rya-banan av morgondagens golfare, Hård träning
varvad med glass och
hamburgare gjorde att alla
stormtrivdes - trots det
kalla badvattnet!
Tiänarteamet Peter Lester och
Tomas Ahrreman kan känna
sig nöjda. Åre$ Golfskola samlade inte mindre än 70 deltagare som efter tre intensiva
dagar hade trimmats i allt från
utslag till puttning och bunkerslag. Fördelningen 40 killar
och 30 {ejer ger också en
balanserad återväxt och mojlighet att bygga upp framtida
knatte- och juniorlag både på
pojk- och flicksidan. Programmet tog sikte på att både öka
spelskickligheten och skapa
trivsel bland ungdomarna.

Lunchen hos Hugo med
korv, köttbullar och hamburgare smakade j ättegott
efter morgonpasset och
glasspausen på eftermiddagen var det heller ingen
som missade. Bad hör
till ett knatteläger och
många hoppade i trots
det något kyliga vattnet.
Enligt Tomas var det flest
flickor som badade. Skärpning killar!!
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För att ge deltagarna en
föraning om vad som
väntar dem som eventuellt
siktar på tourspel undervisade Mikael Lundberg,
framgångsrik Rya-spelare
på Challenge Touren,
under en av dagarna. Det
var beundrande knattar som
fick se Micke slå de
olika slag som en
proffsspelare måste
behärska.
Äu"tr Ryas egna
ungdomar ställde
upp som assissterande instruktörer
till Peter Lester
och Tomas Ahrreman. Med B stationer behövdes
flera hjälpredor
som höll ihop
undervisningen
och de som ställde
upp var:Joakim
Flinck, Anders
Ekman, Viktor
Karlsson, Christopher Stigson,
Christopher Herre,
Joakim Grimsgård
Erik Holm, Viva
Schlasberg, Emma
Malmsjö, Sofie

Berg och Maria Hägg. Dessa
samlades en halvtimme innan
övningarna startade för genomgåtg av dagens olika moment.
Aven föräldrar ställde upp och
då särskilt Tommy Ekman och
Sofi Aru. Ett varmt tack vill
Peter och Tomas också rikta
till Tullan Carlsson som ställde
upp som badvakt.
ffitr

När så unga spelare tas om
hand på läger är det viktigt att
alla känner sig välkomna och
att bredden premieras. Därför
fanns också priser till alla efter
den avslutande tävlingen. Priserna hade välvilligt skänkts av
föräldrarrra, sade Peteq som
sade sig ha sett många talang-

fulla spelare med stora utvecklingsmöj ligheter. Tomas Ahrreman gladde sig också åt intresset för fortsättningskursen i
höst där redan ZO-spelare tecknat sig. - Det är viktigt att vi
tar tag i den fortsatta utbild-

ningen

av de knattar som fångats av
golfen. Det får
inte bli ett gap
efter Colfskolan
för då är det lätt
att andra intressen
tar över, avslutar
Tomas som drar
ett stort lass på
ungdomssidan.
Det är glädjande
att se de många
ungdomsgrupper
som numera syns på övningsfältet.
#w$w
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i Rya Golfklubb. Det finns
redan talanger i juniorleden
som väntar på sina genombrott.
Kanske ser vi snart en svensk
mästare eller mästarinna fostrad
inom de egna leden. Vi som
har några är på nacken minns
ju när vårt stora s{ärnskott på
B0-talet, Göran Knutsson från
Råå, sopade banan med Severiano Ballesteros och Floward
Clark, en minnesrik kväll i Bokskogen. Samt att han senare
tog ett antal SM-tecken innan
han övergick till instruktörssysslan med stationering på
Frösön, utanför Ostersund.
Tiger Woods blir
väl svår att locka
till Sverige med
tanke på den astronomiska ersättning som han
kräver för att ställa
upp.Men det
kommer flera
s{ärnskott att sikta
in sig på. Finns det
någon som antar
utmaningen?
InguarJönsson
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Med den fina insats somJuniorkommitten gör för att inspirera ungdomar att satsa på
golf, det intresse som föräldrar
visar genom att bl a ställa upp
som markörer under sommar'tävlingen, samt sist men inte
minst, initiativ som Golfskolan
och annan gruppundervisning
som tränarteamet Peter och
Tomas arrangerar, gör att vi
kan se positivt på återväxten

Prospelaren Mikael Lundberg lär ut grunderna i puttning,

n
902 startande
och nya kreativa grepp
innebär att Rya kan ge ett
viktigt tillskott tiil
cancerforskningen.
Årets insamling till Cancerfonden överstiger fiolårets med
hela 17 .295 kronor. En fantastiskt fin ökning som både

Tävl i ngsl

edare Lars Va I le nti n.

den kreativa Tävlingskommitt6n, sponsorerna och sist men
inte minst alla deltagare skall
ha all heder av. Om det räcker
till fortsatt finalspel får de närmaste veckorna utvisa då landets alla klubbar redovisar sina
bidrag.
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Att böta är inte roligt. Därför
repeterade TK det något
annorlunda affärskoncepte t,
nämligen att man kunde försäkra sig mot böter som utföll
med 10 kr vid varje bunkeroch vattenbesök. Kostnaden för
försäkringen var 50 kr per spelare. Enligt Anita Lindberg och
Annika Karlsson gick försäljningen strålande, och det var
säkert många som vågade lite
extra när det gällde att gå
över vattenhål och bunkrar väl

medvetna om att försäkringen
täckte in eventuella misstag.
Kanske ett koncept för If och
Ttygg Flansa att lansera. En
" Golfdrulle-försäkring" låter j u
inte helt omöjlig att marknadsföra.
Med eller utan försäkring så
var det ingen som klagade.
Att böta till cancerforskninsen
gjorde man med glädje.
Fråga artikelförfattaren
som oförsäkrad fick
punga upp med 70
kronor. Andra viktiga
inkomstkällor var parkeringsavgift med 20
kronor. Nästa år kommer
förmodligen samåkning
att förbjudas! Närmast
hål på 4:e och 16:e
hålen samt puttningsoch chippningstävlingar
spädde ytterligare på i
kassan utöver startavgifterna som ju är en
tung post när intäkterna
summeras. Och som någon
uttryckte det: "Skall man rånas
på pengar skall det vara för
den goda sakens skull och
något bättre än Cancerfonden
är svårt atthitta".

#
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Hasse Ohlsson och Curt
Palmaer svarade för
grovgörat att kontakta
alla Rya-sponsorer
beträffande priser till
tävlingen och lotterierna. Responsen var
fantastisk och borden
formligen dignade av
priser som välvilliga
sponsorer skänkt. Prisutdelningen var som sig
bör också mycket välbesökt och tåvlingsledaren Lars Vallentin fick
klättra upp på en stol

för att kunna göra sig hörd
och sedd i både klubbrum och
matsal. Tiettiotre (33) priser
delade Lars ut och detta inom
ramen av sex slag. Vinnarparet

Mästerputtare Fredrik Nicander,

hade 43 poång och paret på
33:e plats 37 poåne. Jämnt så
det förslog och i många fall fick
lägst antal erhållna slag avgöra.
Huruvida Ryas bidrag räcker
till finalspel återstår att se. I
{ol deltog 100 klubbar och de
17 klubbar som kvalificerade
sig till finalspelet hade till-

Hans Olsson och Curt Palmaer fixade ett fint prisbord,

i
sammans samlat in 930.000
kronor. En siffra som säkerligen kommer att överträffas i år.
Med 202 deltagare är Can-

- 40,49
1. Christopher Herre/Gusrav Wallin
2. Thomas Holm/Erik Flolm
3. Mårten Jönsson / Oscar Jönsson
4. AndersJohansson/F,ncJohansson
5. Christer Wåhlstedt/Joachim Wåhlstedt

4Z p
42 p
a2 p
47 p
Ip
6 IngvarJönsson/LenaJönsson
4I p
7. Kristian Schiren /Joinan Lindberg
l0 p
B. Karel Matejka /Olof Södergren (vinnare 1999) 40 p
9. Johan Henckel/Caroline Flenckel
40 p
10. Mikael Friberg /Lars-Olle Nilsson
0p
-

4:e
16:e

o

Sa
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Tommy Ekman
Christian Dine
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Segrarparet Christopher Herre och Gustav
Wall in flankerar prisutdelaren Lars

Judith Areskoug
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Fredrik Nicander

Wallentin,

cerfonden en av Ryas största
tävlingar. Det är trevligt när
nytta kan förenas med nöje och
klubben ser framemot nya kreativa id6er till nästa års tävling.
För Cancerfonden är en satsning som berör oss alla och
den kommer att stödjas av Sveriges golfare i månea år framö\rer.

Ingua,r.lönsson

Crafordska stiftelsen, Lindells, Pharmacia Animal Health, BT Tiuck, Hjort Conveyor AB,
Flotel Kärnan, Öt"t.,t dskraft, Wallenstam, Ramlösa Hälsobrunn AB, ASG,
F{otel Marina Plaza, F{olst &Co, Din-X, Svalöv Weibull, Ryu Golfklubb, TNT, Carl Lamm,
Fraktarna, Lesters Golf, Hugo restaurang & krog, FörsäkringsbolagetZurich,
Pharmacia/Nikorette, HSB, Stinas blommor, Scandic Hotel, Skanska,
Verkstadsservice, ETAB, Tiibon Solution AB, Ekbergs.
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Spel dygnet runt på
sammetsgreener, tngen iäkt på
starttider och ingen greenfee
under Golfueckan, Betagande
natur, fast det exotiska diurlivet
lyste med sin frånvaro, Detta
är Norrland som Börie Åkesson
såg det med golfarens ögon,

Hur i hela fridens namn
kommer man på tanken att åka
till Norrland och spela golf,
redaktörens anmärkning. - Ja,
det frågade faktiskt norrlänningarna mig också, säger en
minst sagt begeistrad Börje
Akesson, som under en sexdagars resa hann med att spela på
fyra golfbanor:
Haparande, Kalix, Luleå och
Boden. Namn som klingar
bekanta, fast då i skidsammanhang!
- Min hustru Britt har en
syster som bor tre mil utanför
Kiruna vilket var en av orsakerna till Norrlandsäventyret.
Den andra var attjag läste i
Svensk Golf om möjligheten att
spela en golfrond där hålen
låg i både Sverige och Finland,

ochbo i

säger Börje, och det hörs på
rösten att det är något fantastiskt som han upplevt. - Avstånden i Norrland är helt otroliga.

Kan du tänka dig attjag fick
köra 7 km på skogsvägar för
att hämta morgontidningen. Så
att köra 30 mil för att spela på
en "närliggande" bana är inget
märkvärdigt.

ffi#ffi$ffiffi

minst genom att man kunde
spela dygnet runt. I övre Norrland har man ffru månaders
säsong mellan mitten på maj
och mitten av september. Det
gör också att banorna får en
naturlig vila, inte minst då
snön ligger meter{ock.
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- När vi landade i Luleå var
det 28 grader varmt. Och
på den vägen fortsatte vädret
under hela Norrlandsvistelserr.
Lyssnade man på väderleksnyheterna fick man lätt den uppfattningen att hela Norrland
låg under vatten. Problemen
hade man i nedre Norrland ca
70 mil söder om där vi befann
oss, medan jag kunde spela på
banor som jag definitivt inte
trodde existerade på så nordliga breddgrader. Anledningen
till de fina greenerna och fairways är de ljusa nätterna som
gör att gräset växer under 24
timmar. Sedan är spelfrekvensen inte i klass med den på

Haparandas teetavlor hade både finsk och svensk numrering, Hål nummer
sidan, nummer 18 om man slagit ut i Sverige, är som sig bör finsksponsrat.

Ryu, men de banor jag besökte
var onekligen väl belagda, inte

1

på finska

ffi,a$ wmsrm#sffim

För det mesta kunde Börje
göra sig förstådd men när han
sökte efter 9:e hålet i Haparanda stötte han på en finländare som inte kunde ett
ord svenska, långt mindre
skånska. Med engelskans {älp
fick Borje en kompassriktning
genom skogen och kunde så
småningen slå ut på 9:e hålet
som var första hålet om man
startade på den finska sidan
istället för i Haparanda.
Hänger ni med? Förklaringen
är ganska enkel när man fattat
att banan delas mellan en
svensk och en finsk klubb.
Därför finns också olika numreringar på teetavlorna vilka
för säkerhets skull förstärkts
med en s\-ensk respektive finsk
flagga r-id respektive hålnummer. I praktiken betyder detta
att man spelar både i Finland
och i Sverige. Täck och lov
upphörde ju passkontrollen för
åtskilliga år sedan och den
enda visering som behövs är
medlemsskap i någon av klubbarna eller giltig greenfeelapp.
På 1B:e hålet, svensk numrering, slog man ut i Finland
och puttade ut i Sverige cirka I
timme och 10 minuter efter det
att driven slogs. Förklaringen
ligger i tidsskillnaden och inte
i att hålet var speciellt svårt,
skrattar Börje, som dock
medgav att prons råd att ta

med 20 bollar på ronden inte
var helt överdrivet. -Jag satte
7 bollar i Torne älv som formligen slök bollar. Naturen kring
älvdeltat var helt fantastisk, fast
några renar som lapparna fångade in med lasso sågjag inte

veckan, som talande nog gick
under benämningen Stålslaget
och sponsrades av Norrbottens
Jernverk. FIär hamnade Bö5e
utanför prislistan, men kunde
istället glädja sig åt atr han
och övriga gäster under veckan
slapp att betala
greenfee. tsörje
kunde också
glädja sig åt att
banan var mera
öppen till sin
karaktär när rru
bollförrådet började bli på upp-

hällningen.
Fast allra bäst
betyg kvalitetsmässigt ger Börje
banan i Boderr.

Onekligen en av
de bästa banor
som jag spelat på
i Sverige, menar
Börje, som vet vad
han talar om efter
många års intensivt spel runt om i
landet.

Börje Åkesson på bron som förbinder Sverige och Finland.
Kanske inte så imponerande som Öresundsbron men den
fyller samma funktion,

till, sade Börje, som dock till
slut fick syn på en kanin. Fast
kaniner har vi ju själva gott om
på Rya.
I Kalix fick Börje rådet attläta
drivern stanna kvar i bagen.
FIär handlade det om en skogsbana med smala fairways där
de sista tre hålen gick längs
Kalix-älven. Det senare skickade förmodligen kalla kårar
längs ryggen på Börje som
vis av skadan spelade en solid
'j ärnrond". Kalix-banan är
mycket naturskön och konditionen var förträfflig.
Andra anhalten var Luleå, där
Börje deltog i en tävlinq i Golf-

I Boden ställde
jug ,pp i en Four-

some-tävling och
fick nöj e t att spela
med Sofia
Öh-an, j uniorredaktör hos
Svensk Golf, och en av fyra
ungdomar i Sverige som deltagit 5 gånger i Föreningsbankens Cup:s Riksfinal. Den
bedriften delar hon med så
kända namn somJesper Parnevik, Anders Forsbrand och
Ryas Jocke Bäckström. Efter
en något trevande inledning
hamnade vi på sjätte plars.
Tävlingen sponsrades ut Öt."

Norrlands Mj ölktransportöreq
som med tanke på avstånden
och därmed fraktintäkterna
förmodligen är en solid sponsor.

I Boden hade man infört
ett system som skulle stimulera
medlemmarna att arbeta mera

för klubben. Medlemmen fick
nämligen betala årsavgift plus
300 kronor som sedan räknades av mot de timmar som ställdes till klubbens förfogande
för olika sysslor. Såvittjag förstod var det många medlemmar som ställde upp och som
senare fick tillbaka den deponerade extraavgiften.
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Norrland kan bli
ett intressant komplement för
ett kortare besök under sommaren. Jag har sedan flera år
tillbaka tillbringat några vinterveckor i Torreviej a-området
och det kommerjag även att
göra i fortsättningen. Fast det
vore intressant om flera skåningar besöker Norrland, däruppe är vi skåningar onekligen
ett exotiskt inslag med vår
ibland något svårförstådda dialekt. Utöver stockholmare som
söker "kickar" är det inte
många greenfeespelare med
hemortsadress söder om
Sundsvall. Ett undantag noterade dock Börje, nämligen att
en granne på Fjärdingsmansgatan besökt Bodens golfbana
veckan innan. - Det hade onekligen blivit ett sammanträffande om vi lottats i samma
boll. Jag är medveten om att
vi hade extra tur med vädret,
men samtidigt skall man hålla
i minne t att enligt väderleksexperterna har Visby och Luleå
flest soltimmar i landet. Särskilt
dyrt är det heller inte att resa,
bo och spela golf i Norrland.
Med SAS alla sommarrabatter
betalade Britt och jag 1 .350:per person tur och retur. Aven
hotellen hade exrra förmånliga
sommarpriser där dubbelrummen kostade 5 - 600 kronor
per natt inklusive frukost, säger
Börje som på fotbollsspråk kan
sägas ha öppnat Norrlandsfönstret vad gäller golf.
Ingua,rJönsson

golfvecka bjöd på fina resultat
och mestadels på bra golfväder, Nya tävlingsformer
testades men tidigare års
favorittävl i ngar drog återigen
flest deltagare.
Mi I leniets forsta

Semestervädret för de svenskar
som valde att stanna hemma
blev minst sagt en besvikelse.
För golfspelarna blev vädret sisådär. Vi slapp rotblötan som
drabbade Nedre Norrland men
skurarna hängde i luften och
regnsällen fanns nedpackade i
bagarna. Det värsta som kan
drabba en tävlingsledning är
när beslut måste tas om speluppehåll. Särskilt om det handlar om stora startfält som i
flera av Golfveckans tävlingar.
Nu kunde tävlingarna genomföras enligt programmet men
flera prisutdelningar skedde
först sent på kvällarna.
Jämfört med tidigare år blev
köbildningen under de första

sig att årets Golfvecka till slut
drog ungefär lika många deltagare som Golfueckan året

innan. Favorittävlingen framför

spelade tillsammans. En nyhet
för året var också en bästbolltävling med både herr- och
damklass. Framförallt lagtäv-

Samttiga klassegrare i Vivoslaget. Fr. v. Christian Dinö, lröne Kruuse af Verchov, lngrid
Björnör, Karin Ohlsson, Alf Maesel, I mitten Christian Maesel,

alla andra, Ramlösa Wide
Open, blev som vanligt fullte cknad unde r förmiddagstimmarna.
Som vanligt var Lag Ted Olsson
först ut i Golfveckan med startt\d 05.42, hela 1B minuter
senare jämfört med
i {ol. Tiots den
något längre nattsömnen hamnade
laget strax utanför
prislistan. Vann
gjorde istället Lag
Johan Dahlgren
som startade som
andra boll 05.51!!
Det är tydligt att
morgonstund har
guld i mun och förmodligen blir det
slagsmål om de
första starttiderna
till nästa år.
Flitige tävlingsledaren Curt Andersson tillsammans med
Cecitia Bengtsson och Nicklas Walfridsson, segrare i Mixed
IJppläggningen av
Greensome,
Golfveckan bjöd på
en blandning av knallhårt tävanmälnin gstimmarna klart
i form av slagtävlingar
lingsspel
mindre. I flera tåvlingar
netto och open samt av olika
anmälde sig endast ett 30-tal
former av lagtävlingar där oftast
Glädjande
dagen.
första
spelare
äkta makar, sambos och särbos
nog skulle det emellertid visa

lingarna drog stora startfält
med favoriter som den tidigare
nämnda Ramlösa Wide Open,
Hackers & Duffers, med en
mycket kul spelform, Mixed
Greensome, som kan betraktas
som en förövning till Scandlines
Foursome samt din-X Ladies'
Invitation med efterfölj ande
avslutningsfest. Det är alltid
trevligt med nya tävlingsinslag
och vid den kommande
uwärderingen av Golfveckan
kommer Tävlingskommitten
säkert att fundera över nya spelformer som kan hålla Ryas stora
tävlingsintresse vid liv.
Slutligen skall noteras att 14 tåvlingsledare var i elden. Flitigast
var Börje Akesson som ansvarade för 4 av veckans 7 tävlingar.
Börje vill via Drivern framföra
ett speciellt varmt tack till sina
kvinnliga medarbetare Annika
Friberg, Annika Karlsson samt
Anita Lindberg som på kort tid
uwecklats till duktiga tävlingsledare som behärskar dataprogrammet till fullo. En nog så
viktig detalj i vår alltmer ITstyrda tillvaro.
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spelare. Lägsta nettoscore noterade också B-klassaren Jimmy
Stigson med 64 slag.

ningen. Skall tävlingen upprepas rekommenderas dock
något färre klasser.

Klass A

A (+4,0 - 6,1) Slag brutto
Irene Kruuse af Verchou 74
Thomas Lööf
71
Cecilia Bengtsson
77
Anders Blomkvist
78

#pmm

Antal startand e: 240
Tävlingen vanns synnerligen
komfortabelt av Lag Johan
Dahlgren med B poängs marginal till närmaste lag. I Lag
Johan Dahlgren ingick Marcus
Carlsson, Markus Hansson och
Christian Jönsson. Andraplatsen togs på lägre sammanlagd
handicap av LagJan Pålsson
före Lag Anders Lindborg.
Ramlösa Wide Open är en särklassig favorit bland Rya-golfarna.
Poäng

LagJohan Dahlgren
LagJan Pålsson
Lag Anders Lindborg
Lag Björn Flinck
Lag Torsten Eriksson
Lag Lisbeth Bergström
Lag Oskar Malmsjö
Lag Sven Persson

127
119
1

19

116
116
116
115
115

tuw#$

Antal startand e: 94
En av veckans utslagsgivande
slagtävlingar med låga vinnarscorer i B-, och C-klasserna.
Som vanligt hade B-klassen
samlat flest deltagare med 48

Slag netto
Christopher Flerre
68
Irene Kruuse af Verchou 69
Olof Södergren
70
Bengt Lundblad, SåGK 7I
Ulf Bergström, RåGK
72

Klass

Klass

B (6,5 - I2,5) Slag brutto

B
Slag netto
Christian Dine
77
Stigson
64
Clara Widerberg
82
Jimmy
Torsten Eriksson
68
Lill Olsson
82
Per Ornell
69
Cöran S Mårtensson
83
Björn Kideborn
7I
7|
Klass C (12,5 - 18,4) Slag brutto
Jörgen Eriksson
Alf Maesel
BB
Klass C
Slag netto
Magnus Byström, VaGK 89
Linda Wennerström
65
Leif Du Flane, SåGK
Bg
Marina Ornell
69
Nils Banning
Bg
Klass

Zanna Metzer
Cunvor Leghammar
Ulla-Britt Karterud
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Antal deltagare: 90
Slagtävling open i sex klasser
och ny för året. Tunga startfält
i mellanklasserna medan det
var tunnsått med deltagare i
den lägsta hcp-klassen och i
de båda högsta. Resulraten
tyder på att tävlingsledningen
lyckats med handicapindel-

D (18,5 - 24,4) Slag brutto
Ingrid Björnör
97

Klass

Karin Wessman
Jörgen E riksson
Sven-Ingvar

Nilsson

98
98
1

01

Klass F. (24,5 - 30,1) Slag brutto
Karin Ohlsson
r04
Gunvor Leghammar
106
Flans-Arne Quist
II7
Loredana Petrini
118
Klass F (30,5 - 36,0) Slag brutto

Christian Maesel
Marianne Peetz

Il1

1

18
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Antal deltagare:
Herrklassen 62 spelare
Damklassen 24 spelare

Tävlingen, också denna ny för
äret, spelades som Fyrboll Bästboll poängbogey i en Herroch en Damklass. En trevlig
tävlingsform som sannolikt har
kommit för att stanna i Golfveckan.

I herrklassen visade elitparet
Jocke Bäckström och Olof SamChristopher Herre, Linda Wennerström, Jimmy Stigson

uelsson sin klass och spelade
stundtals bländande golf.

Herrklassen
Joachim Bäckström/

erfara att det inte är så lätt
att spela från röd tee som man
Olof Samuelsson
43 poang ibland låter göra gällande vid
Anders Eliasson/
Scandlines s.k äktenskapsprov
Karel Matejka
40 poäng senare på sommaren. TävlingChristian Dtne /
ens stora överraskning var
Billy Dind
40 poäng paret Ronny och Hans Ohlsson
Stefan Kallenb erg/
som knep andraplatsen. All
Lars Wahlström
39 poäng den friska luft som Flans får
Holger Lund/
när han tillsammur, -.JÄi..
Curt Andersson
37 poäng Alden{ord på ett för{änstfullt
sätt håller ordning och reda
Damklassen
kring klubbhuset, gör honom
Anita Degler,z
tydligen gott.
BirgittaJohansson 37 poäng
Slag netto
Irene Kruuse af Verchou/
Nicklas Walfridsson/
Birgitta Bergsten
35 poäng
Cecilia Bengtsson
65,0
Er,y Hindemith/
Hans Olsson/
Anita Carlsson
35 poäng Ronny Olsson
69,7
Lisbeth Ekberg/
Custav Hägg/
Lena Ahl
35 poäng Maria Hägg
70,7
Anita Lindberg/
Ted Olsson,/
Annika Karlsson
33 poäng Matilda Malmsjö
70,5
Arne Ström/
Margareta Ström
70,6
DavidJohansson/
Sara Olsson
71,0
Lars Nilsson/
Catja Nilsson
77,0
Lennart Svensson/
Cun-Lis Rosberg
77,r

ffimffitrs
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Antal startande: 168
En mycket populär tävling som
spelades som slaggolf från röd
tee. Många herrar fick säkert

Antal startand e: 152
En mycket kul tävling med
individuell poängbogey, bäsrboll och foursome som alltid
drar stora startfält. För andra
året i rad blev vinnarresultatet
55 poäng.

Poäng
Marcus Carlsson/
Christian Jönsson
55
Anders Ekman,/
52
Joakim Flinck
Christian Drne /
Cun Dine
51
Bengt Selm6n /Eva Selm6n 50
Hans Ohlsson/
Curt Palmaer
50
Ri ckard Karte ru d / IJ lla-B ri tt

Karterud

49

Alf Maesel/Christian Maesel 49
48
Jan Lilj a/Harnet Lilja
-tr
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Antal startand e: I42
Den givna finalen på Golfveckan som alltid samlar fullt
startfält. Höga resultat krävs för
att hamna i prislistan.
Poäng

Karin Ohlsson/
Bo Sjunnesson
Mona Wallmark/ Jan Lilj a
Gunilla I{rttel / Lars Nilsson
Britt Lilj a/ Sven-E rik Liden
Annika Friberg/
Thomas Holm
Johanna Widerberg
Mikael Friberg
Tina Malmrup,/
Erik Oddershede-Nielsen
Karin Friberg /IJII Olsson

3B
ctn
JI

36
36
36
35

InguarJönsson
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Arets Rya-mästerskap (KM)
fortfarande kan bjuda klubblev i herrsklassen en överlägbens bästa stången bevisade
sen seger för klubbens etta,
inte minst H 45-segraren Claes
Bäckström,
som efter
Kinell, som också slutade på
Joachim
rondern a 73, 7I , 69 och 72 var
tredje plats i hur,udtävlingen,
hela 15 slag före tvåan, nförefter Joachim Bäckström och
r-ärvet, Custav Hägg. Gustav
Custav Hägg.
som var trög i starten med ronI I{ 55-klassen öppnade både
derna 77 och 80, kom igen
Anders Eliasson och Christer
starkt och var bäst av alla under Wåhlstedt starkt med var sin
slutvarvet som han awerkade
76-rond. De kunde inte upppä 77 slag.
repa sitt fina spel på slutvarvet,
där Anders avgjorde till sin
Joachim har gjort en fin
säsong, genom att inleda med
fördel med 81 mor 83 slag.
seger i årets första SGT-tävling,
Bra gjort av Anders att stå disCula Sidornas Grand Open.
tansen ut med tanke på att han
har
den
här
säsongen
nyligen genomgått en höftopeJoachim
spelat 14 tävlingar på Telia
ration.
Touren och klarat12 kval. I
Den på hemmabana, alltid
Telia Tour-finalen (Challenge
säkre Curt Andersson, kunde
Touren) i Ljunghusen blev
med ett slag tillbakavisa Sven
det en 22.a placering, som
Mårtensson i klassen för
gav 10.000 kronor i utdelning.
Knatte-veteraner (H 65). 83
Totalt harJoachim spelar ihop
mot 84 slag.
lite över 80.000 kronor under
Bland de fullr,uxna pojkarna
året.
(H 75) var Arne Bowall bäst
Damernas KM som avgjordes
med sina 87 slag.
över tre ronder var Louise Friberg i topp efter två roner
&esm#fu mffiwd
pä76 slag och därmed kunde
ffw ffiffi
#mmw
Louise segermarginal skrivas
I slutet av september avgjordes
till fyra slag. Storasyster FriKM i Foursome, som hemförberg, Michaela, klarade bronsdes av paret Mikael Lundberg/
platsen. Som vanligt var det ett Johan Flenckel med resultatet
tunt startfält, som ställde upp
148 efter ronderna 73 och 7b.
i damklassen med endast nio
Segermarginalen blev sju slae
spelare. Än sämre var d.et
bland flickjuniorerna, där man
endast kunde mönstra fem del-

KM mästare herrar: Joachim Bäckström,
KM mästare damer; Louise Friberg,

till de båda yngre oldboysspelarna Olof Södergr en/Jan
Sandberg. Bronspengen kunde
far och son FIägg (Flans Ivar
och Gustav) kamma hem två
slag efter Södergren/
Sandberg. Samma resultat som
Häggs nådde också Patrik
Bäckbom / Iktstran Schiren.
Lennart Ander.sson

tagare.
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Det krävdes särspel för att
kora mästaren i pojkarnas juniorklass. Nicklas Walfridsson
Johan Dahlgren och Oskar
Malmsjö slutade alla på 151
slag efter 36 håI. I det följande
särspelet visade det sig att
Oskar besitter de bästa nerverna.
Att de yngre subbarna (H 45)

KM-mästare 2000, fr. v, bakre raden: Curt A
Anders Eliasson och Arne Bowall. Främre raden: Louise Friberg och Oskar Matmsjö,

Seniortävlingar är en
snabbt växande gren inom
golfsporten, Till Ryaslaget
anmälde sig inte mindre
än 207 spelare, Fast den
omgången satte vädret

stopp for!
Onsdagen den 2 augusti var
r-äderguden på sitt allra sämsta
humör. Efter att ha sljutit
1tå starten i två timmar, och
rned regnet ösande ned, avlyste
tär4ingsledaren Börj e Åk.rrot
Ryaslaget. För att hindra sent
startande att i onödan ta sig till
Rva gick meddelande ut i såväl
Radio Malmöhus som i Radio
Lristianstad. Tiots detta strömrnade deltagare in i det allt
i-ackrare vädret. Tävlingsledningen tog då beslutet att de
som så önskade kunde få spela
för samma greenfee som de
skulle ha betalat i tävlingen. En
gest som uppfattades mycket
positivt och som gav Rya både
extraintäkter och en stor por-

tion PR.

Segraren i A-klassen Anders Gullander, Båstad GK, får sitt vätförtjänta pris av
tävl i ngsledare n Börje Åkesson,

Ssw
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Det är inte bara bron i söder
som främjar det internationella
utbytet, åven Ryaslaget har
öppnat dörren för ert utbyte
med i första hand danska klub-

ffi

bar. Enligt Bo{e Åkesson hade
inbjudan sänts till 15 danska
klubbar, 5 nordtyska och 3
norska klubbar. Till den
inställda tävlingen anmälde sig
25 danska och 2 norska spelare.
Flera av danskarna fanns bland
de ca 150 spelare som återkom
när tävlingen slutligen genomfördes. Totalt fanns spelare från
28 klubbar i startfältet.
- 200 deltagare är ett stort startfält, och förmodligen kommer vi
att reducera antalet deltagare till
150 nästa är, säger Börje Akesson, ordförande i Ryas Oldboyskommitte, och initiativtagare till
Ryaslaget.

#mw

Christer Armtoft t,h, blev bäste Ryaspelare i A-klassen med en 2:a plats, i bakgrunden
kl

ubbkamraten Stephan Hindemith,

Den särklassigt bästa prestationen stod Båstads Anders Gullander för då han noterade utomordentli ga 7 1 slag brutto. Detta
innebar också en klockren seger
i A-klassen med 67 slag netto,
S,ra slag bättre än Ryas Christer

Armtoft, som konserverat
formen från veckan innan då
han blev bäste Rya-spelare i Bokskogens seniortävling. Från och
med i år tåvlar alla Rya-spelare
om "Ryttmästarens Vandringsffiw$ww$w
Klass A - 18 hål slagtävling netto

Slag netto

Anders Gullander,
Båstad GK
2. Christer Armtoft,
1.

Rya GK
3. Sune Svensson,
Rya GK
4 Lennart Palm,

Laholms

GK

b'/
^L

7I
72
73

5. Bengt-Åke Johansson,

Allerums

GK

73

6. Otto Hans6n,

Trelleborgs

GK

7

4

Klass B - 18 hål poängbogey
Poäng
1. Christer Ragnartz,
37
Rva GK

rn

Svensson med 83 slag brutto.

pris", ett pris skänkt av ryttmästare Ulf Olsson, tidigare
mångårig ordförande i klubben.
Priset utgår till den spelare
som har lägst bruttoscore och
första inteckningen togs av Sune

Rya GK noterade också en klassseger genom Christer Ragnartz
i B-klassen samt i övrigt en rad
framsljutna placeringar i samtliga klasser.

2. Eivor Svensson,

5.

Finn Dahlgren,

6.

Anita Crubber,

Rya CK
3. Eva Askerlund,

36

Itåvlinge GK

36

4. Cunnel Nymberg,
Rya GK
5. Ingvar Klingberg,

Laholms GK
6.Jan Lindell,Rya GK

Klass C - 18 hål poängbogey
1. Per Hörman,
Vasatorps GK
2. Birgit Hanerus,
Rya GK
3. LenaJönsson,
Rya GK
4. Kerstin Svensson,
Rya CK

Bokskogens
Ikåvlinge

GK

GK

32
31

36

32

Med tanke på det stora startfälte t förrättades prisutdelningen
klassvis. Uppskattade priser var
keramik från Raus Stenkärlsfabrik, matlådor, samt sist men
absolut inte minst de portföljer
med hemligt innehåll, som
skänkts av Rya-medlemmen Erik
Oddershede-Nielsen. E,rik som
är en god PR-man för Rya i Danmark lovade en bredare trupp
från grannlandet till nästa år.

32

InguarJönsson
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Motorvägsansl utn i ngen
mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-22 29 41

Nu f ull sorfe ring fritidsmöbler; trä

- plasf - dynor!

