Nledlemstidning för Rya Golfklubb

Nr 4 o December 2000 . Årgång

ECOSOL-maskinen rattad av Bretton King preparerar här 1e:e Jreen,

Foto: Åke Bäckström
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Jag sitterjust nu och skriver
årets sista "redaktören har
ordet". Det är den 1 december
och ute är det ca 10 grader
varmt och ett perfekt golfväder.
För en norrlänning som jag, är
det i det närmaste ofattbart, att
det kan vara så skönt väder i
december.
Så här i slutet på året brukar
detju vara dags för olika
sammanfattningar av året som
gått. Jag tänker dock inte ägna
så många ord åt den gångna
säsongen. Givetvis skall Flasse
Ohlsson och Åke Alden{ord
ha sina rättmätiga tack för allt
dom gor på klubben. Utan
dessa båda herrar vetjag
inte hur r-i skulle klara allt
arbete som behöver göras med
skyltar, klubbhusområde och
annat som är viktigt för trivseln
på klubben. Ett stort tack för
att ni finns och alltid ställer
Ypp
Ake Skagmo harjobbat med
våra bunkrar så att det nästan
är en fröjd att hamna i dom.
Tack Ake för ettjättefint jobb.
Alf Rodman har lagt ner
en massa tid för att driva
detalj planefrågan. FIur många
timmar du lagt ner på detta
vetjag inte, men jag hoppas
att du känner medlemmarnas
tacksamhet. Hoppas bara att
ärendet tas i kommunfullmäktige den 20 december.
På Klubbmötet togs beslut om
ett antal investeringar i klubbens olika byggnader. Det är av
största vikt att vi kommer igång
med detta arbete så snart som
möjligt. Det är ju självklart att
vi skall ha våra byggnader utformade så, att vi inte får förelägganden från olika myndigheter för att vi bryter mot deras
bestämmelser och normer.
Som ni ser i rapporten från
Klubbmötet, har klubben fått
en ny ordförande, Alf Karlsson.

Välkommen som ordförande
Alf. Samtidigt vill jag tacka Nils
Banning för det fina samarbete
vi haft under dina år som ordförande. Det har hänt mycket
på klubben under dessa år.
Alf Karlsson kommer att presenteras i ett större reportage
i nästa nummer av Drivern
tillsammans med de nya ledamöternaJohan Sederholm och
Lars Vallentin.
Så avslutningsvis, ha ett gott
slut på det gamla året, och ett
riktigt Gott Nytt År!
Suinga Lugnt!
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Så har vi då lagt ytterligare
ett årsmöte till handlingarna
(refereras på annan plats i tidningen), ett årsmöte som fortsättningsvis kommer att kallas
klubbmöte i enlighet med den
förändring av stadgarna som
beslutades. Förändringen innebar också att styrelsens mandatperioder med omgående
r,erkan ändrades till att gälla
kalenderår fortsättningsvis. Då
undertecknad avböj t omval,
valdes Alf Karlsson till ordförande för 2001 och jag
önskar honom innerligt lycka
till med ordförandeuppgiften i
Rya Golfklubb.
Jag vill här passa pä att tacka er
alla för den uppskattning som
visades mig på årsmötet och för
det förtroende samt det stöd
som jag erhållit i mina kom-
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mitteengagemang och under
mina åtta styrelseår, de fyra
senaste såsom ordförande. Det
har varit en rolig, spännande
och mycket stimulerande
period och jag har efter bästa
förmåga försökt lyssna på er för
att kunna leda styrelsen på den
väg vi bedömt vara bäst för Rya
Golfklubb utifrån ett totalperspektiv.

Dåjag tillträdde som ordförande för fyra år sedan
var det bl.a. några punkter
som kändes särskilt angelägna
utöver banan och dess skötsel,
nämligen:
. att etablera och utveckla
arbetsmönstret med "den
lilla styrelsen", klubbchef
och ökat kommitteansvar - vi
har lyckats bra men kan bli
ändå bättre
attfä hela styrelsen attvara
aktiv och engagerad, att vara
ett team - målet uppnått till
700%
att ta fram en 5-årsplan som
grund för fortsatt verksamhet - målet uppnått och det
handlar nu om att följa upp
och rulla den vidare
. attfä skapat ett riktigt redovisningssystem, dessutom lätt
att presentera - målet uppnått men här arbetas hela
tiden på förbättringar
. att förbättra informationsoch kommunikationsrutinerna - vi har blivit bättre
men är långt ifrån nöjda, så
arbetet går vidare med att
vidareutveckla dessa tekniker
Närjag nu avgår som ordförande, görjag det i förvissningen om att vi är på rätt väg
i styrelsearbetet och att vi byggt
upp en kontinuitet och kompetens i styrelsen, som gör
mig övertygad om att den på
ett kvalificerat och tillfredsställande sätt tar tillvara mina och
övriga medlemmars intressen i

Rya Golfklubb.

Till Ryas många sponsorer vill
jag framföra ett varmt tack för
de gångna årens samarbete och
stöd och det är min förhoppning, att den nya styrelsen fortsättningsvis får åtnjuta samma

förmån.
Täck till våra arrendatorer
Hugo och Anki samt Peter och
Claire.
Innerligt tack alla kommitteengagerade för det oegennyttiga
arbete ni lägger ner på vår kära
golfklubb och för det samarbete vi haft under åren.
Täck Åt e Alden{ord. och Hasse
Olsson för ert "hustomteri".
Stort och varmt tack också
till Åke Bäckström och Einar
Petersen med sina personalstyrkor för en positiv och kraftfull
insats under årens lopp liksom
för ett trevligt samarbete.
Sist men inte minst ett MEGATACK till mina styrelsekollegor
för deras lojalitet, uppbackning
och stöd samt för ettjättetrevligt samarbete och stimulerande teamwork.
- Alf, jag överlämnar med tillförsikt och stort förtroende en
kanonstyrelse - lycka tilll!!

CODJUL och ETT LYCKOSAMT 2001 önskarjag er alla
I{ils Banning
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SVrelsen har föreslagit att junior- och elitkommittön skall slås
samman under namnet ldrottskommittön,

ldrottskommittön ansvarar för att nå en bättre kontinuitet samt
att på ett tidigt stadium uppmärksamma och ta hand om lovande
juniorer. Vi kan också använda de tilldelade resurserna på ett
effektivare sätt och därmed nå optimala resultat för klubben,
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För att genomföra de mål klubben satt upp krävs en stor insats
från klubbens anställda, föräldrar och frivilliga. Vi som arbetar med verksamheten upplever ett starkt stöd från både
styrelse, klubbmedlemmar, pro
och kansli. Engagemanget, inte
minst från Peter Lester och
Fredrik Nicander, är grundbultar för att verksamheten skall
bli framgångsrik. Alla de föräldrar och ledare, som hjälper
till, skall ta ät sig av vära framgångar. Om vi ser på återväxten
av duktiga knattar och juniorer, som år pä väg, skulle det
inte vara förvånande, om vi om
några år kommer att kunna
följ a Rya-spelarnas framgångar
ute på någon Tour i världen.
Ungdomsverksamheten är
otroligt väsentlig som motvikt
till den höga medelålder som vi
har inom vår sport. Vi behöver
vara fler engagerade, som kan
hiälpa till med ledarinsatser.
Ar du intresserad att deltaga i
en vinnande verksamhet, så ta
kontakt med Fredrik Nicander
eller undertecknad.
När höstmörkret kommer kan
vi lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss.
När vi för fyra år sedan tog
fram en plan för framtiden,
kunde vi se, att vi var mycket

framgångsrika upp till 16 - 17
åringarna. Sedan har vi svårt
attnä upp till den yttersta
eliten. Vi har med andra ord
svårt att bibehålla intresset i de
övre åldersgrupperna. Vi saknade också {ejer.
Under de senaste åren har vi
på olika sätt arbetat med att
hitta lösningar pä detta. En
har varit en speciell {ejsatsning
med Cia Bengtsson som ledare.
En annan har varit en 'juniorelit" med en mer intensiv tränings-, läger- och tävlingsverksamhet. Det är också möjligt att
vi på olika sätt skall ge spelarna
möjlighet att välja tränare, när
man nått en viss nivå. Detta är
en diskussion som förs inom
kommitt6n. Klart år, att vi har
ett mycket fint samarbete med
Peter Lester och ser man på
utvecklingen under äret, tror
jag de senaste årens arbete
börjar visa sig i form av bättre
resultat.
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Vi avancerade till elitserien
för damer genom en fantastisk
slutdag på Mölle. Detta innebär också, att vi måste satsa
ännu mer för att klara av ett
spel om Lag-SM. Som motståndare där kan vi mycket väl se
flera av vära damproffs. Vilken
utmaning!!
För herrarrra, som spelar i divi-

sion I, är målet att komma upp
i elitserien. Här är kraven stenhårda och konkurrensen benhård. Men om vi ser allt på
sikt och gör en fortsatt satsning
pä nya talangeq som stimuleras
och tycker golf är kul, finns
säkert alla möjligheter.
Vinster i Femklubbsserien och
Merkantildata Junior Tour
samt framskj utna placeringar
i Knatteligan, Juniorserien,
Foursomeligan samt { ejligan
vittnar om fina prestationer.
Var stolta för detta, allajuniorer, ni är absolut bäst i södra
Sverige

!

Vi vill rikta ett särskilt tack till
alla, som bidragit till vår verksamhet. Supporterklubben som
nu har över 400 medlemmar
och till övriga sponsorer. Det är
tack vare era bidrag som vi kan
göra det där lilla extra.
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Nu startar planeringen inför
2001, träning, läger med mera.
Vi ser fram emot nya spännande framgångar där det är
dags för en stor grupp att
blomma ut i bättre resultat,
roliga åventyr på läger och en
god laganda och sammanhållning.
Thorbjörn Widerberg
Ordf. Idrottskommittön
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Vintern -99 komjug i kontakt
med en speciell borrmaskin för
greener. Denna maskin hade
jag sett tidigare på internationella maskinmässor men tänkte
tidigare, att det bara var ytterligare ett sätt att göra hål i
greenerna. Det som nu gjorde
mig intresserad, var att samma
maskin hade förbättrats och
utvecklats så, att nu kunde den,
förutom att borra 30 cm djupa
hål med drillborrar som är 20
mm i diameter, också fylla de
gjorda hålen med sand.
Detta medför att en stabil förbindelse mellan greenytan och
växtbäddens botten kan skapas.
SpmF

För golfspelet kanske det viktigaste är, att det går att spela på
samma green direkt efter det
att arbetet är avslutat. En
kommentar från en spelare
samma dag som arbetet utfördes -"väldigt så mycket olagade

Detalj av borrenheten

Bretton King med Ecosol-maskinen på 19:e green,

nedslagsmärken det var på 9:an
idag".
Behovet av en sådan maskin
och metod föreligger på alla
äldre greener byggda på befintligt, ofta lerigt material, och
som dessutom saknar dränering. Möjlighet skapas på detta
sätt för ytvatten att infiltreras
och dräneras ner till ett större
djrp och fördelas i profilen.
Samtidigt minskas kompaktheten i greenen och inte minst q,re
kan komma ner till rötterna och
koldioxid kan avgå till atmosfären. Ä".n de önskad.e mikroorganismerna, som bland annat
bryter ner thatch (dött organiskt
material), är beroende av syre
och producerar koldioxid, som
måste bort. Greenerna, som
behandlades den 29 september,
var 9:e, 72:e och l8:e.

Sanden som användes var
torkad K70 och vi använde 5
ton sand till de tre greenerna.
Srtr#ffiffi#tr
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Jag år övertygad om, att detta år
ett sätt att hålla liv i gamla så
kallat "hopplösa" greener och
detta till en kostnad pä ca 5%
av vad det kostar att bygga om
en green på samma plats.
Det innebär, att vi nu kan prioritera ombyggnation av greener
inte bara ur skötselteknisk
hänsyn utan kan låta speltekniska hänsyn spela större roll
i prioriteringsprocessen. Av de
nu behandlade greenerna har
jag gott hopp om 9:an och
I2:an, däremot tror jag att
lS:e behöver byggas om och
höjas för att öka möjligheten
att anvånda även den främre
delen av greenen större del av
säsongen.
Maskinen som utförde arbetet
heter ECOSOL och är utvecklad i USA. Största marknaden
för den har dock varit Brittiska
öarna hittills. Entreprenören
kommer från England och
heter Bretton Kirg.Jag hoppas
nu, att en svensk entreprenör
vill satsa på en ECOSOL, så att
vi kan få tillgång till maskinen
efter behov och på ett enklare
sätt i framtiden.
Einctr Petersen
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I hård vind och på snabba

greener avgjordes årets
Generationsgolf ,
De riktigt tåga resultaten
uteblev men kampen om
klassegrarna blev hård,
Ri a är en bana med många

ansikten. När Generationsgolten avgjordes, fick vi se den
Rr a-bana som satt skräck i
bade hemmaspelare och greenfeegäster. Med.hård vind piskande in från Oresund blev t ex
hål nummer B en verklig rysare
for många spelare. Så här i
efterhand kan det tyckas framsvnt, att tävlingens uppskattade
sponsor, ASG/ERT, lagt med
några extra bollar i start-up
paketet, som delades ut till
lagen. Det skulle också visa sig,
att det överlag var lagen med
lägst handicap,, som klarade sig
bäst.

Talande nog var det också
det lägst handicap-satta laget,
Anders och Tommy Ekman,
som vann A-klassen, som spelades som slagspel över 36 håI.
Men kampen blev hård och
segern togs på lika antal nettoslag, 150, som tvåorna Sofie
Bergh och Thomas Nestenius.
Overraskande treor blev Berne
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och Berty Fröberg, som levererade andra rondens bästa resultat med 72 slag netto.
Aven i B-klassen, som spelades
som slagtävling över 1B hål,
var striden om segern hård.
Här skilde endast ett halvt slag
mellan segrarna Magnus och
Sten Wolt och {ärdeplacerade
Eric och EvaJohansson.
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Det är extra trevligt, när en
uppskattad tåvling också får en
fin inramning. Start-up paketet
har tidigare nämnts, men åven
biljetterna med gratis korv och
kaffe i kiosken samt baguette
och dryck i samband med prisutdelningen satt fint efter allt
slit på banan. Sedan skall vi
inte glömma prisbordet med
golfiveekends, bilfemmor etc,
som understryker ASG/ERT:s
internationella verksamhe t.
Lite trist var naturligtvis att
sponsorrepresentanten Alf
Karlsson flaggade för att tävlingen nästa år kan bli beroende av hur ASG/ERT:s nya
ågare, Deutsche Post, ser på
framtida sponsorengagemang.
Det är ytterst sällan att Rya
tappar en bra sponsor, så utgå
ifrån att alla ansträngningar
kommer att
göras, för att
arrangemanget
skall upprepas

till nästa

år.

gjordes detta för att föräldrar
med yngre, mindre rutinerade
telningar skulle kunna delta
samt också äldre föräldrar,
far- och morfäldrar, som inte
orkade spela 36 hål. I årets
B-klass fanns många låghandicapade spelare, som tydligen
valt att växla ned. Går vi kanske
mot att tävlingen bör spelas
över 18 hål? Fast visst är det
väl trevligt att prata taktik
över lunchen och sedan gå ut
med målsättrtingen att göra
det fantomresultat som diskuterats kring frukostbordet veckovis i förväg. Generationstävlingen, Scandlines Foursome
Akta Makar samt Rukka-slaget
är nog för evigt inskrivna som
3G-hålstävlingar. E ller?
InguarJönsson
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1. Anders/
Tommy

Ekman

5,5

150

2. Sofie Bergh/
Thomas

Nestenius

10,5 150

3. Berne/Berty Fröberg 21,0
4. Rebecca Boltenstern,/

UlfJageus

7,0

153

754

5. Christian /Gun Din6 72,0 754
6. Joakim /Björn Flinck 6,0 155
7,5 156
7. Ltll/rJlf olsson
8. Mats/Johan Kinberg 8,0 156
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1. Magnus/StenWolt 18,0 73,0
2. Jesper/Anders Lindquist 7,5 73,5
9,5 73,5
3. Kalle/Bo Lindberg
4. F,rtc/F,vaJohansson I9,5 73,5
5. Eva/Martin Berg
21,5 74,5
6. Olof/
Lars-Olof

Sandström

16,0 75,0

7. EmmaÄvonne Malmsjö 26,5 75,5
B. Arne/Olle Svensson 74,0 76,0

,(@

Fina framgå r Jör
Årets seniorseriespet
avslutades i september med
många fina resultat och med
framför allt många framskjutna
placeringar for Ryas lag,
Fjolårets mindre lyckade resultat gjorde, att man redan från
början bestämde sig för, att
detta skulle bli en engångsföreteelse. I år skulle det kämpas,
även om det skulle kosta blod,
svett och tårar. En bestämd
inställning från lagkaptenernas
sida att alltid ställa upp med
bästa möjliga manskap gjorde
att utav Ryas B olika lag utgick
3 lag som seriesegrare och 2 lag
erövrade hedrande andra placeringar.
H 75-orna med coachen Bertil
Ewald och hans "gubbar" ville
bevisa, att trots man icke fick
den väntade örstärkningen,
skulle serien ändock tagas hem.
Med 1 poängs marginal gentemot Vasatorp, vilket avgjordes
först i sisä spelomgången i
Lund, var serien i hamn och allt
klart för spel i division 1 nästa år.

#w

*d
tr#ffid
resultat preindividuella
Bästa
sterade den till nästa sommar
blivande BO-årige Valter Walefors, som på Vasatorp spelade
runt pä 79 slag. Ingen bland
alla H65-orna gick någon gång i
seriespelet under B0 slag. Sträck
på dig Walter.
H65 lag 1 med Curt Andersson
som coach spetsade sitt lag i
sista spelomgången med H65 /
lag 2:s bäste spelare Christer
Armtoft och tog hem sin serie
med 4 poängs marginal gentemot St. Arild och spelar därför
också i div 1 nästa år. Konkurrensen att hålla sin plats i detta

lag kommer att bli knivskarp
nästa år.
H55 lag 1 vann överlägset sin
serie med 11,5 poäng tillgodo
pä 2:an Vasatorp och blir således vårt 4:e lag i högsta divisionen. Med ffru första placeringar och wå andra kunde
inget annat lag hota Bo Sperlings suveräna lag.
Grattis till er alla och lycka
till. Vem av er tar sin division
1 nästa år? Med eventuellt
några förstärkningar under-

ifrån kommer ni

säke

rt att

lyckas mycket bra. Styrketräning (fråga Arne Bowall,
han vet) och inte mirrst lite

inomhusträning under vintern
kommer att hjälpa igång seriepremiären den 26 aprll.
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seriespel. Hos Hugo avnjöts en
charmant "enkel" måltid (en
eloge till kökspersonalen, då
Hugo o Ann-Christin var på
golfresa). Priser utdelades till
bäste spelare i de olika ålderskategorierna.
Segrare blev Christer Armtoft,
H65-a, som blev bäst både
brutto och netto, B0 respektive
68 slag.
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Våra H45-or skänkte bort sin
seger i Vasatorp, där man
belade sistaplatsen. Vad hände
egentligen? Var det månne
kräftornas fel eller det som serverades till. Alla i laget kollapsade i alla..fall denna 10:e
augustidag. Osterlen utgick i
stället som seriesegrare med
1 poäng tillgodo. Våra H45-or
kunde visserligen inte avancera
i seriesystemet men attfä spela
så kallad Ryder-Cup tävling
även nästa år och försvara sin
titel från i år kunde ha varit
utmanande. Dessutom att få
erhålla fler poäng i det av SGF
uppsatta vandringspriset. I år
spelades denna tåvling i Kristianstad med de bästa lagen i
}{45 från Stockholm, Göteborg
och Skåne inbjudna. Rya segrade. Grattis!!
Seriespelet avslutades den 9
oktober på Rya med en tävling
för alla, som deltagit i årets

med ytterligare
2, ett tredje lag i
H55 samt premiär
för ett lag i H35.
Vidare upplysningar kommer att
lämnas på
anslagstavlan i
början av
nästa år.
Ni som är
intresserade av
att deltaga i
seriespel, håll
er ajour med
dessa informationer och kontakta
lagkaptenerna och
meddela ert intresse. Det
är mycket intressant och stimulerande attfä representera sin
klubb, deltaga i lagspel, spela
på spännande banor, tråffa
nya spelare och inte minst
njuta av denna sociala samvaro
som betyder så mycket.
Här är vi alla kompisar och
goda vänner och spelar golf
medjämnåriga på en nivå som

Passar oss

alla'
Bö(e Åknrro,

ont
Årets Sponsorgotf utgj orde
inget undantag vad gäller
popularitet, Över trettio lag
hade anmält sig, vilket är
rekord för denna tävling, Som
vanligt kunde vi också bjuda
våra sponsorer på ett ganska
hyggligt höstväder, vilket också
bidrog till att höja
trevl ighetsfa ktorn på tävl i nge n,

år 2000

lång tid startfältet skulle ta pä
sig. Men äras den som äras
bör, våra sponsorer spelade sig
runt banan på mindre än ftru
timmar. Kan en bidragande
orsak vara den golfbil som cirkulerade på banan med Hans
Ohlsson bakom ratten och
Curt Palmaer som passagerare.
Dagen avslutades med prisutdelning och en utsökt måltid
inne hos Hugo. Det lag som
svingat klubban bäst denna dag
var lag Holst & co bestående av
Håkan Persson, Peter Andersson och Masnus Holst. På
Barbro Hosch närmast hål på 4:e

Thomas Nestenius, Birgit Rittige och
Christer Rittige

Men för att ta det hela från
början så började dagen med
clinic på rangen med Peter
Lester. Efter detta var det dags
att avnjuta en härlig lunch hos
Hugo. Mätta och belåtna och
utrustade med nya greenlagare
av renhorn gav sig spelarna ut
till de olika hålen. Med nittiotre spelare startande i en "shot
gun" start var vi som ansvarade
för tävlingen oroliga för hur

Vinnande lag - Holst & Co

Roger Hermansson närmast hål på 16:e

en mycket hedrande andraglats placerade sig lag Segers
Akeri AB som representerades
av Stefan Åkerberg, Jim Seger

och Mikael Seger. På tredje
plats återfanns lag BCR mecl
Birgit Rittinge, Christer Rittinge samt Thomas Nestenius.
Thomas ersatte förra årets spelare Fredrik Nicander. Notabelt
är att laget det året inte kom på
prisplats.
Två prickskyttar fick också sina
priser under kvällen. Barbro
Hosch (Frigoscandia Equipment) var närmast hål på hål
4, endast 64 cm från hål. På
hål 16 var Roger Hermansson
(köttcentralen) närmast håI.
o

Ak,e Bäck.ström
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1978 fick hon handicap 36.
22 år senare har hon en
meritlista som saknar
motsAcke i klubbens historia,
l'/öt lröne Kruuse af Verchou
som fortfarande
drommer om en
individuell EM-titel,

ffi

bäst har jag varit nere på hcp
3.2, rnen har nu hcp 3.6.

Jag tycker om att tråna och särskilt närspel och puttning har
jag ägnat mycket tid åt, eftersom detta är nyckeln till de
låga scorerna.

ffmpm
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Vi började spela golf samtidigt
hela familj en Carl-Johan,
Camilla, Eva och jag, säger
Irdne, och minns med glädje
och stolthet många fantastiska
RM Mor och Dotter, där hon
tillsammans med Eva kammat
hem 3 segrar, 2 andraplaceringar och 2 tredjeplaceringar.

-

För att garanteratfä med alla
intressanta placeringar under
året träffade jag Ir6ne en
typisk höstdag på Rya, då löven
samlar sig i drivor och lågtrycken driver in från Själland.
Over en kopp rykande hett
kaffe berättade Irene om sin
fantastiska karriår frän starten
som korpspelare till massor av
landslagsuppdrag och imponerande segrar i internationella
mästerskap på seniornivå.

f
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På frågan om vad som

gjort

det möjligt för Irene att nä
den toppnivå inom seniorgolfen där hon sedan många år
tillbaka är etablerad svarade
hon så här:
- I motsats till många av mina
landslagskamrater har j ag inte
aktivt sysslat med idrott i min
ungdom, mitt bollsinne får väl
betraktas som högst normalt.
Lägger vi därtill attjag började
spela golf vid 34 års ålder,
kunde naturligtvis förutsättningarn a vartt bättre. När j ag
kände att jag ständigt förbättrades ökades mitt intresse för
att tråna rationellare. 1984 blev
ja$ singelhandi capare. Som

Bildtext : lröne Kruuse af Verchou överst i bild tillsammans med sina landslagskamrater,
som deltog iNM 1999 inorska Dröbak, Fr,v.: Christina Nordström, Anette Wärenstam,
Maj-Britt Hedön, Gundi Edgren och Catharina Thott,

den stora talangen
i familjen. Efter några år som
prospelare valde Eva tränarbanan och är nu headpro på golfklubben Bad Hartsburg, nära
Kassel i Tyskland. MakenJohan
Omander tar över som headpro på en närliggande klubb
säsongen 2001. Tiänarbanan
är intressant i Tyskland, där
många nya klubbar växer fram
i takt med att bl ajordbruket
- Eva var

krympes.
ffiffi € p{swa

1993 deltog Ir6ne i sitt första
RM för Damer 50 och vann
helt otippad. Detta skulle leda
till en en fantastisk svit med 5
segrar pä 7 starter! Den senaste

i år.

I
I

Första landslagsuppdrage t
hade Irene 1993 då Sverige
mötte Schweiz. Irene vann
både singeln och bästbollen
tillsammans med Britta Flach.
I landslagssammanhang kan
Irene stoltsera med attllavarit
uttagen till EM-laget varje år
från \994. Tiåkigt nog har det
ännu inte blivit någon vinst för
det svenska laget, men Irene
kan glädja sig ättvä andraplaceringar. I individuella EM för
Senior Ladies har Irene sonr
bäst en 9:e placering från EM i
Flolland 1996. - Ett av mina mål
år att försöka vinna en individuell EM-titel, fast när jag
satt upp fasta måI, har det
oftast inte klaffat, säger Ir6ne,
som noggrant bokfört samtliga
ronder sedan L979.Jag kan ta
fram kurvor som visar hur mitt
spel utvecklats. I första hand
följerjag upp scorer och antal
puttar.

ffiffi

Det har gått bra för Irene i Italien. I Ladies Senior Open har
hon två segrar åren 1998 och
1999 samt dessutom en andraplats. Hon har också deltagit
fem gånger i British Ladies

Senior Open, där den största
framgången är en tredjeplacering i Skottland 1998. Fast 5:e
platsen i Wales 1996 och 6:e
platsen i England året efter
skäms ju inte heller för sig.
I Nordiska Mästerskapen har
Irene också skördat framgångar. I lag har hon tre första
placeringar och i sina två individuella NM-starter har hon en
andraplacering i Lund 1996
och en 4:e placering i årets
tävling som spelades i danska
Rungsted. På frågan om vem
som är den bästa
spelaren som Irene tåvlat mot,
kommer svaret snabbt, Cecilia
Morgue d-Algue född Perslow,
tidigare hemmahörande i
Orebro men numera bosatt i
Frankrike.
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Under perioden 1984-1994
deltog Irene i Ryas elitdamlag
som mestadels höll till i Division 1. Här var Viveca Hoff,
men åven dottern Eva Kruuse
de stora s1järnorna, väl understödda av Irene Vä1", Ingrid
Arelsson, Susanne Sperling
och Maret Remmelgas.
Irene har också startat 9 gånger
i KM för Damer och r,'unnit i
två av dessa.
- I och med attjag

fyllde 50
år sågjag en intressant möjlighet i att försöka etablera
mig inom seniorgolfen. Jag har
därför lagt upp min träning
och mitt spel med sikte på
att kunna hålla mig på topp i
min årskull, vilket ger många
möjligheter till spännande tävlingar utomlands.
Varje säsong startas med ett
träningsläger som fram till
i {ol förlagts till Falsterbo.
Här undervisas vi av Charlotte
Montgomery och Eva Cederwall i framförallt närspel, men
får även goda råd beträffande
den mentala delen av golfspelet. Senast fick vi prova

videoglasögon som projicerade
Annika Sörenstams sving samtidigt sorn vi själv svingade.
Tidigare tyckte jag att Annika
svingade långsamt, men på den
punkten harjag ändrat uppfattning. Annika svingar tämligen snabbt men fantastiskt följsamt och rytmiskt.
trffiffi ffi#

Vem kan förutom Irene stoltsera med attha en caddie, som
varit med sedan slogs de första
grästorvorna på drivingrangen?
Förmodligen ingen som spelat
i så många är som Irene.
Som ni säkerligen räknat ut
heter caddien CarlJohan och
är Irenes make. Liksom vad
gäller Irene har CarlJohan
heller inga speciella idrottsmeriter attfalla tillbaka på. Enligt
Irene har han seglatjolle
och simmat lite i Limhamn.
Med dagens snabba tempo på
banorna har man ju knappast
nytta av dessa erfarenheter,
utan bollar som slås i dammarna fårju på sin höjd fiskas
upp med håv. Carl-Johans främsta uppgift är heller inte att ta
ut puttlinjer eller kommentera
svingen, utan kort och gott att
hålla Irene i god balans under
ronderna. - Detta klarar han
alldeles ypperligt och dessutom
är han bra på att stega avstånd,
säger Ir6ne, som i motsats till
många av tourspelarna inte
avser attbyta caddie den kommande säsongen.
Den nyss avslutade säsongen
inräknad har Irene varit
rankad B år på listan över spelare i kategorin D50. Hon har
toppat listan 4 gånger, varrt2:a
två gånger samt rankats 3:a
respektive 4:a en eång. Ett helt
fantastiskt facit. Vi kan bara
buga och önska lycka till.
Maken till klassresa får man
leta efter.
InguarJönsson

För första gången
kommer Rya att vara
representerat på
Europatouren.
Drivern vill först och främst
fra mfo ra gratu I ati o n e r
till Mikael Lundberg,
som fått sitt stora
genombrott under sitt
första år i vår klubb,

Tydligen har klubbytet varit
hälsosamt för Mikael. Han slutade som totalfyra på 2000 års
Challengetour och spelade in
totalt 733.555 kronor under
säsongen, vilket är dubbelt så
mycket som Lundberg spelat
ihop under något år tidigare.
- I år harjag spelat bra i rätt
tävlingar. Det är framförallt
andraplaceringen på Ruzzgolf
com NW of Nordirland, där jag
slutade på andra plats, som
är årets höjdpunkt. Denna
tävling som ingår på Europatouren fick penningmässigt
också räknas in bland "Challengepengarna". Därmed var
kortet säkrat till E-touren 2001.

Mikael Rya-debuterade med en
andraplats på Flommen Oppna
och avslutade med samma fina
placering i Challengefinalen på

gen lille Lukas kommit till världen.

Cuba.

Mikael, som är 27 åa började
med golfen i tidiga är, dä han
hängde med pappa Lars till

Lundberg hann också med att
spela KM i foursome på sin
nya hemmabana, där det bler'
seger tillsammans medJohan
Henckel.
Ingen skåning, vare sig gej
eller kille, har lyckats nå en
högre placering än en andraplats på Europatouren. Ryaspelaren kan nu sälla sig till det
celebra sällskap med Magnus
Persson, Landskrona, Gabriel
Fljertsedt, Vasatorp och Fredrik
Lindgren, Falsterbo.
ffiWffi#$wwm

Utöver en framgångsrik golfsäsong har det också hänt väsentliga saker i Mikael liv. Han har
tillsammans med sambon Anna
Thomasson blivit radhusägare i
Ramlösa.

Men framförallt har det tillkommit en ny familjemedlem.
För ett halvår sedan har nämli-

tröde

t

Vasatorp.
-Jug var väl 11- 12 är då jag började så smått med golfen. Men
då var det framförallt andra
intressen, som fotboll i Högaborg och handboll i Olympias
ungdomslag, som var de
hur,'r-rdsakli ga syselsättnin garna
utanför skolan.
Mikael skänker också en tacksamhetens tanke till föräldrarrra, som ställt upp till
hundra procent.
- Det var i stort sätt sju dagar
i veckan som jag fick transport
under ungdomsåren. Var det
inte till Vasatorps så var det till

fotboll eller handboll.
Pappa Lars har vid många tillfällen varit en utmärkt caddy,
även under senare år.
- Så utan föräldrarnas kUälp

hade jag inte varit i den här

positionen i dag. Mikael representerade under hela sin amatörtid Vasatorp, där han tillhörde landslagstruppen både
som junior och senior-spelare.
Det blev tvåJEM-segrar innan
det var dags att ta steget över
till de stora pojkarna. FIan
var något av ett ankare i det
svenska \,r[4- laget, som blev
bronsmedaljörer i Paris 7994.
- En smått historisk landskamp
spelade vi på Vasatorp året
innan. Detta var Skottlands
första landskampsförlust någonsin.

För fem år sedan gjorde Lundberg sitt första proffsår och två

år senare, 1997 , var han endast
ett slag från att ta sitt Europa-

tourkort.
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Efter knappt två månaders
tävlingsuppehåll kommer
debuten att ske i Sydafrika,
med tävlingar iJohannesburg
15 - 2l januari och i Easr
London veckan efter.
- Efter nyär drar jag iväg till
Spanien för någon träningsvecka innan det hela drag
igång.

Det är inte helt gratis att spela
på touren. Mikael räknar med
att tävlingsåret kostar i runda
tal 400.000 kronor.
Efter Sydafrika gär Europatouren vidare först till Australien och sedan till Malaysia
och Singapore under februari
månad.
-Jug hoppar över de båda
tävlingarna i Australien, men
räknar med att spela 25 - 27
tävlingar under året.
Vi har bara att önska Mikael ett
gott, framgångsrikt golfår.

Lcn nart Andersson
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Träningsftitige Ove Andersson segrade överraskande iSommarmatchtävlingen, t,h,
n Fre d ri k N i lsso n
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har då andra upplagan
av matchtävlingen genomförts.
Som vanligt är denna tävling
genomsyrad av en massa olika
händelser och incidenter, som
ibland lyfter spelet till oanade
nivåer. Det ger också tävlingsledningen många skratt.
E,n viktig administrativ sak är,
att betala startavgiften innan
första start. Dels för att undvika
arbete med att kräva in avgif-

ten, men framför allt för att
undvika att bli diskvalificerad
om man har lyckats gå vidare i
tåvlingen.
Vi vill gärna se fler kvinnliga
deltagare i tävlingen. Matchspel är lätt och det är kul. Det
finns inga givna favoriter. Detta
årets vinnare är ett levande
bevis pä, att ingen kan känna

Sponsorerna för Rya Sommarmatch har beslutat, att inte
endast sponsra tåvlingen. Vi
samlar också in pengar för att
kunna dela ut till lovande och
ambitiösa Ryaungdomar, som
vi tror skall utvecklas till duktiga elitspelare.
När vi väljer våra stipendiater,
tar vi hänsyn till bland annat
talang, ambition, och uppträ-

dande på och utanför banan.
Vi vill också gärna ha en känsla
av, att ungdomar:na ger det
lilla extra, som skall till för att
utvecklas på rätt sätt.
Dessa stipendier har ingen
koppling till junior- eller elitverksamheten, utan är helt
sponsrat av Rya Sommarmatch.
Till stipendiater år 2000 har vi
utsett Maria Hägg och Anders

Så

s.ig säker.

Arets vinnare heter Ove

Andersson. Han har eliminerat
samtliga låghandicapare inklusive undertecknad. Efter varje
omgång som Ove har r,unnit,
har alla sagt, att i nästa omgång
får han stryk. Men Ove har
visat, att man aldrig skall
undersk atta en motståndare.
En värdig vinnare har korats,
och alla vi, som fick stryk
av Ove, kommer naturligtvis,
att ta en gruvlig revansch på
honom nästa år.
Fredrik Nilsson, som fick ge sig
i finalen, har spelat mycket bra
golf och har all heder av sin
andra placering.
Delade treor blev Oscar Malmsjö och Ted Olsson.
I övrigt har det som vanligt spelats många spännande matcher.
Tyvärr har en del fått spelas i
inte allt för bra väder.
Vi hoppas, att alla har fått
utbyte av tävlingen och vi
önskar er alla välkomna nästa
är.

Björn Flinck

Ekman.
Stipendiaterna får vardera
5 000 kronor. Pengarna skall
användas för att befrämja stipendiaternas vidare golfutveckling. Det ingår också, att stipendiaterna skall skriva en artikel
i Drivern och berätta vad dom
gjort med sina pengar.
Björn Flinck
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Efter några år på sparlåga är
Tegelugnen het igen,
I årets upplaga av Folke M1llers
klassiker kom över 100
seniorer till start, och tävlingen
skatt växa, säger Borje Åkesson,

Det är hausse på marknaden
för seniortävlingar. Aldrig har
startfälten på Rya och i grannklubbarna varit större. Uppsvinget har flera orsaker. Andelen seniorspelare ökar i klubbarna, vilket tillsammans med
en aktiv satsning på seriegolf,
markant ökat intresset för tävlingsspel och därmed startfälten.

jande nog slogs det rekorder
i är" , säger en glädjesstrålande
Börje Akesson som verkligen
lagt ned själ och möda för arr
vidareutveckla tävlingen. "Till
nästa år skall vi marknadsföra
oss ännu bättre hos Skåneklubbarna och årets rekord för tävlingen, 52 par, bör vi kunna slå
med god marginal".
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Tävlingen spelades som greensome poängbogey med flytande klassindelning och med
två prisutdelningar för att pristagarna i A-klassen inte skulle
behöva vänta på att hela tävlingen skulle slutföras innan de
4w w wsw'm$p# #a6
fick sina priser.
Så tänkte Folke Muller, när han
I A-klassen kan man med fog
drog igång tävlingen för ett
tala om att spelskickligheten
tiotal år sedan för att bevara
avgjorde, då fältets lägsr hanminnet av den tegelprodukdicapsatta par, Elsie E ngström/
tion, som en gång ägt rum
Anders Eliasson, vann på fina
39 poäng. Elsie och Anders är
på de marker, som nu omvandlats till golfbana. Rya Tegelugn,
ett samspelt par som r,unnit
som är det sista minnet av
många tävlingar genom åren
en svunnen epok, blev också
både på Rya och Vasatorp.
namnet på tävlingen som spela- Ett annat rutinerat par, Eivor
des som greensome och endast
och Sune Svensson, spelade till
var öppen för seniorer.
sig en mycket hedrande andraFrån början drog tåvlingen för- plats, endast en poäng efter
hållandevis stora startfält mot
Elsie och Anders. När vi ändå
bakgrund av att tävlingsspel för är inne på avdelningen rutineseniorer fortfarande var i sin
rade och samspelta par skall
linda. Intresset mattades dock
också tredjepristagarna Er,y och
och 1998 deltog endast 15 par.
Stephan Hindemith nämnas,
Det var då beslut togs om
vilka knep tredjeplatsen med
en nysatsning med medverkan
37 poäng.
från Seniorkommitten. Genom Segern i B-klassen gick till
intensivare marknadsföring
Marj a Liisa Noresson/Bertil
och ett prisbord som avspegJakobsson på 36 poäng med
lade traktens produktion av
Ann Marie Davis/Sten Flofvenkeramik, livsmedel m.m.
dal, Allerums GK på andra
ökades deltagarantalet till 40
plats med 33 poäng. Samma
resultat noterade tredj epristapar i {olårstävlingen. "Gläd-

J.r,
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garna Lena och IngvarJönsson.
Creensome poängbogey är en
trevlig spelform och som sådan
en lättsam avrundning på en
intensiv tävlingssäsong för seniorgolfarna. Får vi en fin höst
till nästa år, kommer Rya Tegelugn att slå ett nytt deltagarrekord. Ambitionen hos Senior-

kommitten finns där och Börje
Åkerson är en eldsjäI, som
brukar uppnå sina måI. Tegelugnen är tänd och skall så

förbli.
InguarJönsson

-
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1. Elsie Engström/
Anders

Eliasson 7

2. Eivor/Sune

Svensson

13

39
38

3. Er'ylStephan

Hindemith

4. Cisela Pagden /Mats

13

Allerums GK
Agneta/Jan Nilsson
6. Anne/Per Frohlund

5.

37
Berg,,

12 34
15 34
15 34
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1. Marja Liisa NoressonT'
Bertil Jakobsson,
F5 cK
2. Ann Marie Davis/
Sten Flofvendahl

22

36

oc)
Allerums GK
16 OJ)
oo
3. Lena/InwarJönsson 17 33
4. Antta/ Alfred Degler 17 32
5. Britt Leander-Swahn/
Leif Swahn
20 31
6. Sylvie/Stig Svensson,

Orestads

GK

16

29

Efter ätta är i styrelsen och
de $tra senaste som ordförande
avgår Nils Banning som ordförande vid årsskiftet. Banning
valdes till hedersmedlem i klubben vid årsmötet den 23 november efter sina för{änstfulla styrelseår. Det blir Alf Karlsson,
som kommer att svinga ordförandeklubban under 2001. Atf,
som suttit i Rya- styrelsen wä är,
är ett känt namn i Helsingborgs
idrottskretsar, bland annat som
ordförande i Högaborgs Bollklubb under 18 år.
Årsmötet hade att ta ställning
till ett investeringsprogram på
drygt fyra miljoner kronor,
varav fastighe tsinvesteringarna
uppgår till 2,8 miljoner.
De tunga investeringarna blir vi
Wingade att göra på grund av
myndighe tsin gripande. Andra
investeringar, som görs samtidigt, har tidigare tagits på
klubbmöte.

o

Om och tillbyggnad av nuvarande baghus.
Beräknad kostnad:
598.000 kronor.
o

Nytt baghus vid tegelugnen,

inkl soprum.
Beräknad kostnad:
688.000 kronor.

Vidare kommer ombyggnad av
sammanträdesrum till kontorslokal att kosta 124.000 kronor,
samt en ny toalettbyggnad,
kombinerad med kioskfunktion
vid 10:e tee att byggas till en
beräknad kostnad av 313.000
kronor.

slaget tidigare presenterats i bl.a
Drivern.

Mötet beslutade också att medlemsantalet skall bantas till 800
fullbetalande och 250 vardagsmedlemmar.
Av klubbverksamheten framgår
att Rya haft ett bra år på
tävlingssidan, där bl.a. följande
framgångar bör noteras:
o Rya

har fått sin förste Europatourspelare, genom att Mikael
Lundberg fick sitt kort genom
spel på Challengetouren.
Joachim Bäckström vann den
första tävlingen på årets SGT tour (Telia Tour).
o

Inom ramen för fem-årsplanen
ligger också kostnader på banan
för 400.000 kronor som tas i
anspråk.

o

Damlaget tog steget upp i Elitserien.

Hur skall detta nu finansieras?
o

o

De tyngsta investeringarna:

Beräknat överskott (kassaflöde) 2001, på 1,3 miljoner
kronor.

Ir6ne Kruuse af Verchou blev
åter Sverige-etta på Order- ofMerit listan för damer 50.

o

o

Årsmötet beslutade att utöka
styrelsen till 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter.

Om och tillbyggnad av restaurangdelen, där den så kallade
"tältplattan" kommer att bebyggas. Detta med anledning av
att motsvarande utrymme i restaurangen tas i anspråk för
restaurangpersonalens omklädnings- och sanitärutrymmen
( myndigh e tsföreläggande
)
Beräknad kostnad:
373.000 kronor

Befintligt kredit beräknas till
1 miljon kronor under nästa år.

o

Resterande 1,7 miljoner upplånas och skall nedamorteras
under en sjuårsperiod.

Omklädnings- och sanitärutrymmen för banpersonalen
( myndighe tsföreläggande
)
Beräknad kostnad:
528.000 kronor.
.

Alf Karlsson
Liselotte Schlasberg

M

.

o

Rya-styrelsen 2001 får följande
utseende:

ffiffi
Trots investeringarna kommer
medlemsavgiften att bli oförändrad under år 2001.
?..

Arsmötet tog också beslut om
ändrade klubbstadgu., där för-

Johan Sederholm
IngvarJönsson
Mats Malmsjö
Kristina Dine
Anders Forssell
Lars Vallentin

ordförande
vice ordf.
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Lennart Andersson
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Med de sju första paren
inom 3 poängs marginal blev
årets tävling den kanske
jämnaste genom tiderna,

Allra bäst lyckades paretJanet
och Lars Fredrixon som noterade 71 poäng över de 36
hålen, närmast följda av det
låghandicappade paret Katarina Pettersson och Mats Kinbers pä 70 poäng. Paren noterade också tävlinsens båda
bästa rondresultat med 38
poäne, Fredrixons under f-orsta
ronden och Katarina och Mats
trnder den andra.

Till årets tåvlins hade färre par
än tidigare anmält sig. Maxirnalt antal startand e år 72 par,
men då tävlinsen drog igång
på söndagsmorgonen, fanns
endast 19 par anmälda. Visserligen var väderleksprognoserna
något dystra för helgen, men
lite regn harju tidigare inte
nämnvärt påverkat startfältet.
Nu hade vi, som väl var, tur
med vädret och det som på lörclagen såg ut som en i det
närmaste ospelbar bana tork:rcle förr'ånansvärt snabbt upp,
sa att tärlingen kunde genomföras trncler bra förhållanden.
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Kanske är det något sent på
säsongen att genomfora en
36-hå1s tävling?
Någon ansåg också att två
36-hålstävlingar, ASG/ ERT
Cenerationstävling och Scandlines Foursome inte bör
komma veckorna efter varandra. Eftersom deltaqarantalet i

Segrande paret, Janet och Lars Fredrixon, flankeras här av tävtingstedarna Henrik
och Sven-Eric Lidön.

Rasmusson

senerationsgolfens 36 håls täv-

ling också minskade, finns det
kanske skäl att överväga om tävlingarna istället skall spelas 1B
+ 18 håI. Klart är att tenclensen
i båcla fallen är negativ och
att något bör göras för att öka
intresset ör dessa båda klassiker
som så förgänstfullt sponsras av
Scancllines och av ASG/ERT.
Scancllines vandrinespris är av
det magnifikare slaset och
ingen som under året besöker
herrskapet Fredrixon kommer
att undgä att lägga märke till
att något stort har uträttats.
Lars Fredrixon upplyste också
redaktören om att ungdomarna har flyttat hemifrån, så
problem -_e.l utrymmet har
man inte. Aven övriga priser
med bl a skeppsklockor och

barometrar uppskattades av
pristagarna.
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När Generationseolfen och
Äktu Makar/Sarn6o tävlir-rgarna
nu är genomförda läerzrr sis
åter husfriclen hos R,va-golfarna. I svallvågen följer lektioner, besök på drivingransen
och minutiös uppläggning av
träningsprosrammet inför den
kommande golfsäsongen, allt
för att sätta vänner och kompisar på plats när tävlingarna
på nytt arrangeras på Rya. För
visst kommer tävlingarna tillbaka, möjligen i något korrigerad form. Vi talarju här
om klassiker, som berett många
deltagare glädj estunder, både
på banan och vid prisbordet.

Janet Fredrix on/Lars Fredrixon
2. Katarina Pettersson/Mats Kinberg
3. LenaJönsson /IngvarJönsson
4. Inger Larsson /Jörgen Larsson, LaGK
5. Lena Nordegren/Anders Nordegren
6. Eivor Svensson/Sune Svensson
7. Solveig Mårtensson,/Göran Mårtensson
B. Solveig ArwefJäI/ Jan-Erik Arwe{äll
9. Susanne Gullander/Anders Gullander, BGK
10. Kerstin Nicander/tllf Nicander
1.

ffir

InguarJön.sson
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14
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17
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Poång
Rond

Poäng

2 Tot:rlt

Elh. sl:rs

38 33 77
32 38 70
33 37 70
36 33 69
37 32 69
36 33 69
31 37 68
36 30 66
29 37 66
33 33 66
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Segrande lag tillsammans med tävlingssponsorerna, Leif Swahn, Britt LeanderSwahn och Mikael Swahn

31 fyramannalag gjorde i år upp
om segern i swahn-slaget, en
tävling som blir populärare för
varje ny spelform
och nytt namn som lanseras,

När rävlingen startade ör tre år
sedan hette den Höstmörkret.
Detta örmodligen för au deltagarna inte skulle knorra om
höstvädret skulle visa sig från sin
sämsta sida. Då njöt vi av en
av årets finaste golfdagar! Året
efter vågade råvlin gskommi tte n
inte tro på en lika strålande
höstdag och tävlingen lanserades som Akarebr asan. Resultat,
lika fint väder som året innarr.
Det var då sponsorn Leif Swahn
beslöt att vädergarantera tåvlingen, vilket fick råvlingsledningen attfatta det modiga
beslutet att sudda ut alla negativa väderassociationer och döpa
tär lir-rgen till Swahn-slaget. Starkt
jobbat. Det säkrarju också en
bra sponsor!

frå* rebur
lagafuete
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Ar'en tär1ingsfoltnen har ändrats
genom åren. Första tzir,'lingsformen, narrntet har rned all rätt
fallit i glörnska. innebar art spelarna betecknades rned A, B, C
och D och tävlingsfonnen kunde
jämöras med en rebustär'ling i
Kr"p och Knåp. Om A:s boll
valdes och A fick stå över och C
och D inte heller fick slå, vem
fick då slå? Det var inga Iåtta
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uppgifter som spelarna ställdes
inför. Dessutom blev man sysslolös minst en tredjedel av tiden.
Året därpå valdei en minivarianr
på Ramlösa Wide Open, där tre
spelare ingick i laget och de två
bästa resultaten räknades. För de
spelare som deltog första gången
var denna spelform att gå från
ytterlighet till ytterlighet. Därför
besämdes också att årets tävling
skulle fa en mera laginriktad
spelform. Valet föll på Irish
Rumble. För den som inte
deltog tillgår Irish Rumble på
följande sätt Man deltar i 4mannalag. Spelformen är slag netto.
På de första sex hålen räknas de
två bästa nettoresultaten. på öljande sex hål räknas de 3 bästa
nettoresultaten medan samtliga
nettoresultat räknas på de avslutande sex hålen. En genialisk tävlingsform där exempellösa framgångar i början av tävlingen
snabbt äts upp, när allvaret stegras mot slutet.
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När alla 124 spelarna tagit sig i
mål - mycket bra deltagande for
årstiden - visade det sig att rvå lag
bestående av medelhandic apare
placerat sig i toppen. De flesta
spelarna deltar i olika oldboyssammanhang där korten stämplas vid varje tillfälle. Slutsarsen
skulle alltså vara, att spelarna
sannolikt har h.p, som tämligen
väl avspeglar spelkapaciteten,

samt naturligtvis ocksä att man
under spelets gång kompletterat
varandra väI. Bland de sex bästa
lagen fanns också tre låghandicaplag vilket visar, att låghandicapartra, som sig böa håller hög
klass när det gäller slagspel.
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Som alltid sponsrades tävlinsen
på ett fint sått av Swahns Åkåri,
som representerades av Leif
Swahn, hustr-u Britt LeanderSwahn och sonen Mikael Swahn.
Korv och kaffe till alla deltagare
i kiosken och ett fint prisbord
satte en trevlig ram på tåvlingen.
På 6:ans tee hade Swahns placerat en av sina moderna dragbilar,
vilket onekligen gav ert pampigare intryck än när Volvo placerar en SB0 på en flotte. Fast
i motsats till vad några kanske
trodde, så var dragbilen inte ett
hole-in-pris. Det räcker emellertid så väl med allt det andra. Så
tack Swahns och välkomna åter
till nästa år, gärna med samma
tävlingsform.
Inguar Jönsson
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Slag rretto

1.

2.

Lug Göran Hansson
Rickard Karterud
Ebbe Gustafson
Klas Westling
Lug Leif Persson
Christer Armtoft
IngvarJönsson
LenaJönsson
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En bättre start än vad Cecilia Sjöblom fick för sin
nya hemmaklubb, kan man knappast tänka sig.
Seger direkt i Flommens öppna mästerskap, där
Cecilia satte flera Europatourspelare på plats.
Cecilia, som kommer från Sundsvall, har nu
gjort sin första säsong i Rya, vilket blivit en fin
förstärkning för vårt damlag.
- Efter tre år på golfgymnasiet i Perstorp, så
trivdes jag så bra här nere, attjag stannade kvar
och bor numera i Helsingborg, säger Cecilia.
Utöver sin fina säsongstart blev det ytterligare en
seger i Kumla. Till detta kan läggas en femteplacering i Match SM.
Cecilia, som nu gör sitt första år som pro, har
spelat 12 tävlingar på Telia Touren (SGT). Av
dessa har hon klarat kvalet i tio.
-Jug har fått chansen att spela på Europatouren
vid två tillfällen, därjag klarade kvalet, som var
målet, i Österrike och kom där på 40:e plats.
- En av årets höjdpunkter var attvi lyckades ta
oss upp till Elitserien och näs ta är får spela om
Lag SM
Under hösten försökte Cecilia kvala in till Europatouren men misslyckades, så nästa säsong blir
det åter Telia Touren som gäller, och så förståss
Lag SM.
Lennart Andersson

med blommor från
a

Motorvägsansl utn i ngen
mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
29 41
Tel 042-22

Nu full sorfe ring fritidsmöbler;

trä-plast- dynor!

