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\,Iedlemstidning för Rya Gclfklubb

I en serie artiklar kommer Lennaft Andersson att vaska fram

g-håls banan 1934.

guldkom ur

Ryas

historia, Hår första klubbhuset vid invigningen av

Ur innehållet:
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Så är vi då snart inne i en
ny och fin säsong på Rya GK.
Under vintermånadern a ltar
det varit en hel del arbete med
de om- och nybyggnadsplaner
som presenterades på Flöstmötet. Kalle Larsson har haft en
hel del att stå i. Lite längre
fram i tidningen kan Du läsa
mer om dessa planer.
En nyhet för r är år att vi
under högsäsong kommer att
ha startförbud från hål 1 fram
till klockan 07.00 på måndagar,
onsdagar och fredagar Ni som
ändå vill starta tidigt kan gå ut
på hål 10 fram till kl 07.00.
Detta medför att tidsbokning
kommer att gälla från kl 07.00
alla dagan
För övrigt ser det ut som att
denna säsong kommer att bli
minst lika spännande som vanligt på Ryu. Titta bara på vilken
start på säsongen som Mikael

AIf Karlsson
ordftirande
Liselotte Schlasberg vice ordf.

Sederholm ledamot
IngvarJönsson ledamot
Mats Malrnqjö
ledamöt
Kristina DinE
ledamot
Anders Forssell suppleant
Lars Vallentin
suppleant
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t4/5, 18/6,20/g,
24/9,75/10,19/ l1 och
23/ 4,

r0/72

Lundberg har fätt.
Nog kommer det att bli roligt
att föla hans karriär på Europa
Touren.
Vi behöver fler som engagerar
sig i klubbens tävlingsverksamhet, gärna några yngre som
kan ställa upp som biträdande
tävlingsledare. Hör av er till
kansliet om ni är intresserade.
Så till sist, missa inte att läsa om
klubbens historia som börjar
med första avsnittet i detta
nummer.
Swinga lugnt!

Möt Alf Karlsson, 57 , ny ordförande i Rya. En ledargestalt
med meriterande bakgrund
såväl idrottsligt som civilt bland annat har han varit
mångårig ordförande i Helsingborgsklubben Högaborg, styrelseledamot i Skånes Fotbollförbund och koncernchef för
ASG/E RT International.
- Ryu är en av landets finaste
golfklubbar, det här blir en fantastisk utmaning, säger han.

Alf Karlsson trappar ned på
sina uppgifter inom det som
idag heter Danzas/ASG. I
sommar, när han fyller 58,
tackar han för sig efter en lång
karriär, som bland antrtat innefattat konce rnschefsskap för
ASG/ERT International. Fortsättningsvis ska han arbeta
inom företagets styrelse, utöver
det förbåttra sin spelstandard i
golf - och vara ordförande i Rya
Golfklubb.
Det är en aktiv person som tar
sig an uppgiften. Idrotten har
Alf Karlsson haft i blodet alltsedan han som ung påg började
spela fotboll i Högaborg. Han
slutade med fotbollen först när
han fyllt 33 och då hade
han spelat över 700 matcher i
A-laget.

Golf började han med när han
fyllt 50, till en början i Vasatorp
och sedan 1996 i Rya. De
senaste tvä är har Alf Karlsson
suttit med i Ryas styrelse och
vid årsmötet i höstas valdes
han enhälligt att efterträda Nils
Banning som ordförande.
Som framgår av ingressen är
det en styrelsevan person som
träder till. Alf Karlsson ser fram
mot den nya uppgiften med
stor entusiasm, men tycker att
han fortfarande har mycket att
låra om golf.
- Därför tänkerjag till exempel
hälsa på när de olika kommitteerna har möten, för att se och
Iara.
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- Om jag blir en bra ord-

förande så beror det nog på
attjag har en lämplig bakgrund inom såväl idrotten
som näringslivet. ASC är inte
ett varuproducerande företag
utan lever på medarbetarnas
serviceförmåga. Som ledare
måste man med andra ord få
dem med sig för att kunna
uppnå resultat och det ger
ödmjukhet. Men jag tror ändå
mina erfarenheter från idrottslivet väger tyngre. Jag var ord-

förande i arton år i Högaborg
och kan föreningslivet bra inifrån.
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- Absolut, det är det som gör
det här till en så fantastisk
utmaning.Jag har suttit med i
styrelsen i två år och lärt mig
en hel del, bland annat att det
jobbas lite mer professionellt
och med större engagemang
än till exempel i Högaborg.
MY
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-Jug hade bestämt mig för att
böga med golf när jag fyllde
femtio och så blev det. Jag fick
ett golfset i present och satte
igång, till en början i Vasatorp,
och föll som alla andra för
spelet direkt. Jag blev medlem
i Rya 1996 och har idag 75,5
i handicap, vilket helt klart
ska bli bättre. Man ärju tävlingsmänniska, alla rnatcher för
Högaborg sätter sina spår.
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- Ryu är en förstklassig klubb,
inte bara tack vare banan och
vyerna över Sundet utan även

när det gäller servicen på klubben, mot oss medlemmar, vära
greenfeegäster och våra sponsorer. Det är något som vi definitivt ska bygga vidare pä, att
besöka Rya ska på alla sätt och
vis vara en upplevelse.
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jag nämna något så får
det bli den idrottsliga biten. Vi
behör'er satsa mer pä att få in
Måste

trngdomarrra - det ger också en
jämnare åldersstruktur i klubben. När vi investerat färdigt
i de nya byggnaderna är det
dags att satsa vidare på banan
och påjuniorverksamheten.
-Jug var med när
"Henke" Larsson en
gång kom fram i
Högaborg, det skulle
vara fantastiskt att få
vara med när golfens
"Flenke" kommer fram
i Rya. Men det handlar
inte bara om det rent
elitmässigu - det är även
önskvärt att få in yngre
i de olika kommitteerna
och i styrelsen.
- Skriv gärna det, att vi
efterlyser rrya unga krafter i kommitteerna. Att
fler blir delaktiga i klubbarbetet på olika sätt, till exempel genom attjobba med den
här tidningen.
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- Framför allt en sak och det
gäller åven från det civila arbetet, nämligen vikten av information. Där behöver vi bli
bättre i Rya. Jag vet att Simons
Golfklubb på andra sidan
Sundet är väldigt duktig på det.
Klubben skickar ut mejl minst
en gång i veckan till medlemmarna som handlar om banan,
stora och små aktiviteter och
så vidare. Det är någotjag tror
mycket på.
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- Just nu ordförandeskapet
i Svenska Golfförbundet. Vi
måste få en person som är
hundraprocentigt ren, det
måste fungera perfekt uppifrån och ner.Jug känner inte
till alla detaljer kring den
föreslagne Christer Ohrning
och hans omstridda insatser i
Rögle, men väljs han måste det
vara helt vattentätt. Det måste
värnas om demokratin inom
golfen, det får inte toppstyras.
Underlagen för besluten måste
komma underifrån, så att säsa.
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- På sätt och viss är det samma
sak där, styrelsen är till för
medlemmarna. Vi måste alltså
jobba med det vi tror är bäst
för medlemmarna - framför
allt banan, upplevelsen och servicen. Dessutom arbeta med
utbildningen så att spelet
aldrig åventyras. Vidare sätta
fokus på ungdomen så åldersstrukturen inte blir allt för skev.
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att det för det mesta ar pä Ryu.
Det får heller inte bli för bråttom och stressigt, det måste
finnas tolerans åt båda håll.
Men visst är långsamt spel
något vi ska hålla ögonen på till exempel genom utbildning
och information.
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- Att Rya stärker ställningen

som en av landets främsta golfklubbar. Bland annat kanske
genom en utbyggnad av nio
nya håI. Och eftersomjag har
en idrottsbakgrund tycker jag
det vore väldigt roligt om
vi kan få fram den där
"golfens Flenke" som vi
pratade om tidigare.

Apropå det kan vi berätta
att Alf Karlsson har
re gelbundna telefonkontakter med den riktige
"Henke". Och han avslöjar att Helsingborgs
store fotbollss{ ärna noggrant förhört sig om möjligheterna att få en plats
i Rya GK.
- Som motprestation är
han villig attjobba pä
sponsorsidan för klubben. Och han harju
onekligen ett skapligt marknadsvärde. Så det kanske vore
en bra id6 att låta "Henke" tillbringa sina semestermånader
på banan varje sommar.
Visst, för nog ska det väl finnas
plats för stans störste idrottsman i stans bästa golfklubb!
Avslutningsvis - det sägs att man
inte ska lita för mycket på
det första intrycket. Men om
undertecknad ändå får göra
det så blir Alf Karlsson en

utmärkt ordförande för Rya.
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-Jug tycker nog att det furgerar ganska bra på Ryu. En fyrska hinna runt på omkring
timmar
och så uppleverjag
\ru

Vrilkommen som skipper på skutan
- och lycka till.
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\-i fortsätter är'en i år med greenfeeutbytet
mellan R),u, Mölle, Söderåsen Landskrona
och \asatorp. Som medlemmar i Rya GK betalar ni på r'ardagar halv greenfee vid spel på
dessa klubbar och utbytet gäller hela året med
undantag forjuli månad.
Det r-erkar nu som vi får en lösning på den
långslitna frågan om vad som skall göras med
bäcken framför B:ans green. Ett förslag till
utfonnning som åven länsstyrelsen kan godta
kornmer att presenteras under vecka 11. Föriroppningsvis kommer detta att medföra att
stenhögen vid 9:ans tee kommer att försvinna.
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Det här är ett upprop till dig som vill vara med om att
göra en bra golfklubb ännu bättre . Genom åren har det
funnits många eldsjälar i Rya Golfklubb, personer som
med stort engagemang gjort värdefulla insatser inom
styrelser, kommitt6er eller på annat sätt. Det skulle föra
för långt att gä in på enskilda individer, börjar man
med en så kan listan göras lång, mycket lång. Därför
nöjer vi oss med ett kollektiv och välfor{ånt tack till
alla som gjort Rya Golfklubb till en av Sveriges populäraste golfklubbar, clokumenterat av bland annat sästande spelare och press.
Men varken Rya Golfklubb, eller någon annan förening, kan leva på gamla meriter. Det är därfor viktigt
för klubbens utveckling att nya, engagerade krafter
kommer fram som kan ta vid där andra slutar. Vi vet
att dessa medlemmar finns. Medlemmar med kompetenser och kvaliteter som skulle vara till stor nytta på
många områden inom klubbens verksamhet, Men hur
får vi tag i er? Valberedning, styrelse, klubbchef och
kommitt6ordförande försöker alla spåra upp kandidater, och lyckas till en del, men dessvärre inte i den
utsträckning som vi önskar.
Det är därör vi med detta upprop försöker nå dig, som
känner att du skulle vilja vara med i något av de team,
som är kuggarna i Ryas utveckling på 2000-talet. Ar
du tämligen ny och oerfaren som golfare, så skall du
\,eta att du alltid kan få hjälp av erfarna och kunniga
teammedlemmar. Erfarenhet och rutin är det vi minst
saknar på Rya. Däremot skulle all verksamhet må bra
av ett kontinuerligt tillflöde av yngre medlemmar, så att
den hälsosamma spänsten hålles vid liv i klubben.
Med dessa rader har vi forsökt understryka att. en bra
klubb skapas av aktiva medlemmar. Ar du en av dessa,
man eller kvinna, kontakta då Åke Bäckström för en
diskussion om hur dina speciella intressen och kompetenser kan tas tillvara i klubbarbetet. Vi ser framemot
en lång lista med kandidater som ser en utmaning i att
vara med och utveckla vår fina klubb på 2000-talet.
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Jag är född 1944, och
har spelat golf på Rya
GK sedan 1986. Har
för närvarande h.p
10.

Jag har tidigare varit
ordförande i klubbens marknadskommitte samt en flitig
tävlingsledare.
Till vardags arbetarjag som egendomsunderwriter på försäkringsbolaget Zunch.
I styrelsen kommer frågor rörande tävlingsverksamheten och en ökad golfkompetens att
ligga mig varmt om hjärtat. En ökad golfkompetens är en förutsättning för ett snabbare
spel, och det skulle vi alla må bra av. Andra
frågor av intresse är givetvis banans utveckling
samt en fortsatt sund ekonomi.
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Jag är 47 är gammal
och det känns nästan
som jag föddes på
golfbanan. Medlem
sedan 1963, men började flera år tidigare
med lektioner för
Ryas dåvarande tränare Bertil Ahlstrom.
Jag blev aldrig någon s1järna på golfba:na:n
men klarade mig hyggligt åven på vissa elittåvlingar. Främsta merit är klubbmästerskapet
på Rya 1975.

För närvarande harjag h.p. -6,4 och hoppas
på en bättre golfsäsong 2001 än 2000.

Till vardags arbetarjag som advokat med egen
verksamhet på Stortorget i Helsingborg.
jag främst kommer att intressera mig för
i mitt sQrelsearbete är, förutom de rentjuridiska frågor som kommer att uppstå, banans
utveckling och elitverksamheten.
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Mikael Lundberg har inlett sitt
Europatourspel på ett förbluffande suveränt sätt. Han hade
innan februari månads utgång
hunnit med ffru tåvlingar och
klarat kvalet i samtliga. Bara
detta en strong prestation av en
rookie.
Men det har också blivit två
tio-i-topplaceringar, med en
femteplats i South African
Open och en sjundeplacering i
Singapore Masters.

Äu"n om jag är nöjd med de
awerkade tävlingarna, så ärjag
ändå lite missnöjd med Singaporetävlingen, där j ag tappade
fyra placeringar på slutronden,
säger Mikael, då vi talade med
honom under ett speluppehåll
i början av mars.
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Efter attlta presterat tvä 64ronder i föUd var han uppe
på tredje plats och fick gå ut
i ledarebollen under finalron-
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erar också puttningen utmärkt.
Efter fyra år på Challengetouren var det nu dags att ta
steget upp i högsta divisionen.
Vad är den stora skillnaden?

Framförallt är det arrangemangen kring tåvlingarna som
är så mycket större, men när
man väl är ute på banan, så är
det samma sak som gäller.
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Mikael räknar med att årets
kostnader kommer att ligga på
i runt tal 450.000.
Efter tre raka tävlingsveckor var
Mikael hemma i Ramlösa och
hälsade på

familj.r.

inte utan att får lite
hemlängtan, när man ligger
ute så här pass lång tid i sträck..

- Det är
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inte oväsentlig del är givetvis prispengarna som är c:a 10
gånger högre på ET vad som
fallet år pä Challengetouren.
- En

kommer också resor-, hotellkostnader, caddy ffirn, fortsätter Lundberg.

Nu harjag spelat in ett rejält
startkapital under de fyra tävlingarna eller 667 .375 kronor.
- Det talas så mycket om dessa

prispengar, men det ärju också
rejäla avbräck. I Sydafrika och
Australien drar landet direkt
45-50 7o t skatt och till detta

blir så mycket roligare att komma hem och träffa
Anna och sonen Lukas, som nu
hunnit bli nästan nio månader.
- Men det

Efter spel i Sydafrika och
bortre Asien var det dags att
packa och ge sig iväg till andra
sidan jordklotet. Där tävlingar i
Brasilien och Argentina väntar.
Lennart Andersson

den.

Här hade han som parkamrater US Mastersvinnaren Vljay
Singh, Flji och Frankie Minoza.
Den senare är för oss en okänd
storhet, som nått sina framgångar på Asien- touren och
lår vara Filippinernas rikaste
idrottsman.
- Det var intressant att spela

i

en ledareboll i synnerhet med
en majorvinnare som Singh.

Denna sista rond, ( 71 slag)
slogjag några halvdåliga slag
och hade inte samma flyt med
puttningen som under de tidi-

-

gare dagarna.
Rya-spelarens eminenta puttning har till stor del banat väg

för framgångarna.
- I regel

närjag spelar bra fung-

Mikael Lundberg

stort i sin debut på Europa-touren,

NV
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Trångboddhet och
forelägganden åtgärdas nu
genom den byggnadsplan som
fastställdes vid Klubbmötet i
november,
Ny reglementse nlig maski nhal I
och verkstad samt ombyggda
personalutrymmen tas i bruk
inför säsongen,
God ekonomi i banskötseln är
attha rätt maskiner samt att
vårda dessa så att de både
fungerar perfekt och uppnår
lång livstid. Detta
kräver kunnig
personal samt
också möjligheter att utföra service och åtgärda
eventuella fel
med största -öjliga snabbhet.
Egen verkstad
med adekvat
utrustning är
därför en viktig
del av banskötseln. Aven maskinerna förändras genom åren,
vilket var en anledning till
att verkstaden flyttades från
den gamla byggnaden till nya
maskinhallen. De nya högre
klipparna gick helt enkelt inte
in i den gamla, låga verkstadsbyggnaden.
När vi dessutom fick ett föreläggande från Brandinspektionen om att batteriladdning
inte fick förekomma i maskinhallen, där drivmedel och oljor
förvarades, växte beslut fram
om att göra en totalöversyn
av lokalfrågorna. Detta resulterade i att batteriladdningen
flyttades till den garnla,låga
verkstadsbyggnaden och att
verkstad inreddes i den nya
maskinhallen. Personalutrymmena i den gamla verkstadbyggnaden var också i behov

fram

upprustning med bl a en
matsal och ordentliga utrymmen för omklädnad och personlig hygien.
av

Efter ombyggnaden kan Ejnar
Petersen och hans team nu
fungera i en förbättrad miljö,
både vad gäller skötseln av
maskiner och den personliga
trivseln. Därmed vågar vi tro
att en bra bana om möjligt
kommer att bli ännu bättre
innevarande säsong.

klararju bara den tämligen
friske och starke.
Därför har beslut tagits om att
uppföra ett nytt baghus - se ritning - med 212 skåp av vilka 20
från början inreds med eluttag
för förvaring och laddning av
eldrivna golfvagn ar. I baghuset
kommer också milj öanpassad
sophantering att inhysas.
Bygglovshandlingar har lämnats in och förhoppningsvis
kommer byggstart att ske i
april. Går allt i lås kommer det
nya baghuset att
kunna tas i bruk
redan ijuli.
När det gamla
baghuset rymts
ut kommer den
södra delen att
byggas om till
garage för elbilar
och elmopeder.

W

ffi- ffiffifu

#rywwww
Jämfört med nya klubbar som
bygger efter nutidens behov
har vi de senaste åren varit
trångbodda på Rya. Vi saknar

enkla lagerutrymmen för allt
från dokument till trädgårdsmöbler. Ä""tr vära elbilar har
fått ställas in där det för tillfället funnits plats. Och vid
något tillfälle då en elbil lämnats kvar utanför shopen över
natten, återfanns den morgonen därpå i dammen. Vi har
också saknat garageutrymme
för klubbens minibuss som
ställts upp vid BP-macken på
Landskronavägen. I längden är
detta en ohållbar situation,
inte minst när användningen
av elbilar och elmopeder ökar
i den takt som Golfsverige
åldras. Och att släpa en golfmoped fram och tillbaka i bilen

Klubben har
även ett föreläggande om att
inreda separata omklädnadsoch sanitärfaciliteter för restaurangpersonalen. Proj ektgruppen arbetar med frågan och
räknar med att kunna presentera en lösning under våren.
ffin,ffiwr:ww p
I den projektgrupp som arbe-

tar med byggnadsprogrammet
finns både önskvärd bredd
och djupt kunnande inom de
olika specialområdena. Samtliga som ingår i projektgruppen är också medlemmar i Rya.
Ordförande i proj ektgruppen
är Karl Larsson, mångårig konsult hos J & W. I gruppen ingår
också Lotta Schlasberg, arkitekt och idegivare, Sven-Rickard Johansson, erfaren byggchef med tidigare anställningar
hos SIAB och NCC, Karl-Axel
Sundberg, idegivare,

Sr-en-Rickard Johansson, erfaren byggchef med tidigare
anställningar hos SIAB och
\ CC, Karl-Axel Sundberg,
mångårig elkonsult hos Bergman & Co, Gunni Pettersson,
liksom Karl Larsson erfaren

konsult hosJ & W Åt . AldenI ord, expert på WS-frågor,
Ejnar Petersen, som {änstgör
som länk mellan bana och
bvggnation samt slutlige.r Åk"
Bäckström, som i egenskap av

klubbchef adjungerats till projektgruppen.
Projektgruppen har som ett av
sina viktigaste mål att se till att
byggnationen genomförs så att
golfspel och klubbliv störs i så
liten omfattning som mojligt.
Därför kommer till exempel
det gamla baghuset att användas fram till dess att det nya tas
i bruk. Under hösten påbörjas
därefter ombyggnaden av det

gamla baghuset. Andringarna
i klubbhuset kommer först

att påbörjas när golfsäsongen
avslutats. Detta för att i minsta
mojliga mån störa klubbliv och
re s tauran gve rksamh

e

t.

Infras trukturpro gramm e t
kommer fortlöpande att följas
upp i Drivern samt genom
information på anslagstavlan.
Inguar Jönsson

inleddes det
pare, med tre
första protokolaggregat. Till
let i Rya-kluben början fick
(läs
bens
Helman gå fram
singkronas) hismed lie.
toria.
Regnet fick
Mötet leddes av
svara för bevattTheodor
ningen. Med
Ankarcrona,
gödsling grönsom blev klubskade greenbens ordföerna, så man
rande de första
kunde snart
15 åren. Det var
skönja en golfen "utbrytabana.
regrupp" från
Den 22 sepHelsingborgs
tember, 1,934,
Golfklubb i
kunde HelsingViken, med
bland andra
il"irå:fl
Karl Axel
tagande av spe"Lördagen den 28 april, 1934 sammanträdde en del för förverk- lare från HelBogren, Thorligandet av planen på anläggandet av en golfbana söder om Råå" singörs GK.
sten "Trubba"
Olsson och
Banans första hål
Arvid Friberg,
låg beläget norr
som tillsammans med Ankarvält, en handdriven gräsom Listorps Idrottsplats,
klippare. Spadar och räfsor
crona var de drivande krafmedan två av hålen sträckte sig
terna.
ställde medlemmarna upp
en bit in på nuvarande hålen
Interimstyrelsen hade att förmed, kunde Nordgren berätta.
1,2 och 3.
handla med 14 markägare om
En ny motordriven gräsklipMedlemsavgifter I93 4: E,nskild
arrende av marken på Orby
pare inskaffades, med 60 cm
medlem 50 kronor - äkta makar
klippbredd.
ångar, strax norr om vår nuva75 kronor. Juniorer 10 kronor.
"Med dessa verktyg klipptes
rande bana.
Hålen varierade mellan 110 På den tiden hade Flelsinggreener och utslagsplatser
425 neter och totallängden var
borgs GK två tränare, legendirekt på marken. Greener och c:a 4 200 meter ( 18 hål) .
dariske Douglas Brasier och
utslagsplatser dressades många
Hur den fortsatta utvecklingen
assistenten Carl-Erik Pettersson
gånger med sand och blev
framskred för Flelsingkrona
(Nordgren). Det var den
ganskajämna och fina. Något
och sedemera Rya Golfklubb
fick
i
uppdrag att
senare på året köptes en
senare som
återkommer vi till i följande
anlägga de nio hålen. Maskingammal Epa-traktor, modell
nummer av Drivern.
T:Ford samt en ny fairwayklipparken bestod av en begagnad
Lennart Andersson
Så
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fullt sätt under

,\'ar Seniorgolfen
s:artar sista veckan
i mars finns fyra
nya vandringsoriser att tävla om,

l)

&pri!
15 (sö)

Juniorenras
Su pportertävli n u
(iaptain-s Cup
Seriespel Dl H65/ l
Seriespel Dl H55/l

flera

år.

21 (rö)
26 (to)

ffiEglfw

w

28 (rö)

.funiorserien

01 (må)

Oneeaslaget
Sponsor: Onreua,
Lars (larlsson Ur & Pr-esent
Scriespel D I H45

Efter att ha varit
i ledningen under
största delen av {ol-

i- ,f . solri egenhän-

iii{t tillverkat de

årssäsongen snuvades Billy Dine på
segern i allra sista

l-n:r ltriserna, vilka
Litgar till segrarna
inom följande kate3'orier:

omgången. Den
som
svarade för
Sune Svensson, dekorerad
vinnare 2000.
bedriften
var Sune
FfG-FSvensson som nu
under säsongen
sällar
sig
till
tidigare års sensar hr-u'udtävling)
tionsse g rar e, Rickard Karterud
Ve**smw w#w
och Nils Wahroldn, som båda
ifödda 1934 eller tidigare)
hemförde segern med minsta
#&s#w
möjliga marginal efter en övertrnder säsongen
raskande slutrond. I Seniorgolw#
fen
gäller således det välkända
(spelar från röd tee)
golfuttrycket "tävlingen är inte
Tävlingsregler komme r att
över förrän sista putten är i
anslås på anslagstavlan i god tid håI".
före första omgången.
Liksom tidigare är Seniorgolffiww # &wxgw Wffiffiffi
fen öppen för herrar H55, H65 Medelvärde av de 10 bästa netoch FI75. Tävlingen genomförs
toronderna
onsdagar. Under mars-maj sker
1. Sune Svensson 71.20
lottning kl 08.15 och under
Billy Dine
2.
71.30
juni-augusti kl 07 .45. Tiderna
3. Christer Armtoft 71.90
gäller om inget annat medde4.
Curt Linander
72.10
lats av tävlingsledningen.

#'##w

5. Ove Andersson
6. Hans Ohlsson
7 . Rickard Karterud
B. Walter Walefors
9. Göran Hansson
10. Sven

Mårtensson

72.60
72.70
72.70
72.80
73.00
73.30

03 (to)
10 (to)
1.r (so/

l7 (to)

l9

(rö)
20 (sö)
26 (rö)
27 (sir)

D4!I H65/3

Ser^iespel

Seriespel D4\'H5irl2
Telia Tlophl' Sponsor: Telia
Seriespel D3M II35
Triss Ladl Sponsor: Svensk:r spel
Stin:r-s Flou,cr flup
Sponsor: Stirras Blonrror
RLrkka slaget Sponsor: Rrrkka
Rukka slaget Sponsor: Rtrkkr

åcÅ6si

07 (to)

Seriespel D3V H65/? (star t l3 00)

l4 (to)
15 (fi)

Nationell Dam clag, singeJ
tr- ati on ell Darnclag, f oursorr

t7

Anmiikm t.ill

(sö)

17 (sö)
18 (må)
24 (si;)

fwti

R:rnkboker Oup
TjejsatsningeLr
Vo)vo CiLrp Sponsor: Bilcleve AB
(hlfitecha
ng.

m,n

I'rån

0l (s<i)
02

(ntå)

03

(ti)

05 (to)
06 (fi )
07 (lii)
26 (to)

e

12 00

GoLfiter:ka,n.

I

7

juLi ned

slncieLla.

uttangt

iila.n till täulin.gu.rn a
12.00 den 17 juni

An,tn

kl,

\\ iclc ()pt:n
Sponsor: Ran-rlösiL H;ilsct];r uurr AB
Oarl I-anrrr l'trpht
Sportsot: (l:rrl L:rmm
\'ilcl-sl:rsct. Sporsor: \'IVO och
l{r'cle biickslt alIen
l\4ixccl fbrrresonre Sprinsor: I{iitrnråstarra
[I:rckr:rs & l)ullers
din-X L:rclies-lnritatjor Sponsor: dirr X
Jrur ior I'orrr
R:rrnlirs:r

&ug
01
Otl
II

t2
ti

(on)
(on)
(lö)

l\a

Shg-et

KNi H65 och HTII
Krvl

(sar)

(to)
l9 (sö)
J

22

(or)

26

(sö)

30

(to)

Seriespcl t) t H75
Ett slag för (lancellbndel
Sponsorcr': \'[ånoa

Sk:insktindiridrrelltSeniorrlästelskap
FI6r-r. I

6eX fuer
(si;)

02

t)9
14
23
27

(so)
({i)
(sö)
(to)

03

(li;)

I75

Danz.as ,/ AS(i (lernclationstrlllin{
Spernsor: Darrzas / ASC)
Sericspel D4SV I'165/4
Ser iespet D4NI H55,/3

Scancllir.rcs Forrsonre Akta \I:rkar
Sponsor': Scarrdlires
Swahrr sl:ruet Sponsor: Sryahrr-s Åkcri
Rva l'esehran

Kl\I Foursonre
Sponsorgolf

Gåsatärlirrg

Under sornnrar-en:
Scnio r-tär.lirrg

Vi ser nu framemot en
lika spännande säsong i
år, särskilt som det finns
flera nya priser att tävla
om. Tävlingsledningen
ber att få framföra ett
varmt tack till Sven Löf,
som bidragit till att ge tävlingen ett extra lyft.
Avgående tävlingsledare Karl-Axel Sundberg och
Billy Dinö

Städclag

Vårputstär'lirg
Sponsor: Hugo Rcstarrrrrng & Krog

@

,ilittor är Sven

Ansvariga för Seniorgolfen är
Ingvar Jönsson, Gert Jellnor
och Sune Nymberg som tagit
över från Karl-Axel Sundberg
och Billy Dine, som skött tär,lingen på ett mycket för{änst-

(lö)
(sö)

24
25

guarJönsson

För merllenrrn:rr, 55 år och :ilcllc
\/arje onsclag 28.3 30.5 samt i; tl - 7 I I
stzrrt

kl 0B .31)

Varje onsdag 6 6 - 29 B stxrt kl {)8 (X)
Anrrålan sliall sl<e pcrson1iucn
senzrst l5 rlrinlrfer Iilt e ovanst;it'nclc
H, p-k,'r I \l.rll ll)p\i\a\
Tår Iin g..slcr[ale: Serrior]rorlm j ttdu
Rr :r-s Sort rnarnatrirtårline
Spelas turcler lrela säson!1-err.
Oppen 1ör nrccllcntmaL i Rv:r (l.K
ur:d hcp lägre rin 18,5,
r

TK tör-bchåller

sig- riitten .rtt \ idtasi.r linclrinszrr i
tär'lingsprograrn rrr et.
Hcp-inclelning Lau rindtas i sanriict me d tär'lirc..s3r'fangoL

1ir:[cr'

Utan bildbevis hade denna
historia aldrig kunnat berättas,
Efter att tidigare ha sett ett
1)-tal kängurur i Sydneys
Djurpark Taronga, ett
kängurupa r i vi ndistri ktet
Hunter Valley samt två
ihjälkörda kängurur på
moto:ägen mellan Sydney och
Metbourne upplevde vi något
som sällan skall glömmas,
Platsen var Anglesea Golf Club,
belägen ca 10 mil sydväst om
Melbourne på den scenariska
Great Ocen Road. När vi i
kvällsskymningen skulle ta en
titt på golfbanan såg vi ett
50-tal kängurur som löpte fritt
inne på fairway, observerade
av turister utanför staketet, och
som vi tyckte det i vägen för
wå mediokra golfare, som dock
inte tog någon som helst notis
om de exotiska djuren. Förklaringen fick vi av klubbens pro,

Ian Dodgshun.
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Enligt Ian finns det ca 400
kängurur som bosatt sig på
banan. Antalet golfare som vi
såg inskränkte sig till ett dussin.
Någon avskjutning av de till
synes tarna kängururna sker
inte utan när flocken blir för

Det gälter att raska på

för

helt
sonika ut ett lämpligt antal i
stor j agar banpersonalen

den angränsande bushen. Ikångururna är tysta och helt
ofarliga. Den enda olägenheten är att de sprider ar,föring
över hela banan. Golfbanan år
naturligtvis inte den säkraste
platsen för en känguru. En
toppad spoon på fairway kan
ha dödlig utgång om bollen tar
i hur,'udet på djuret. Tar bollen
på kroppen i övrigt brukar
skinnet skydda för allvarligare
skador. När det gäller spelet får
man inte lättnad för hindrande
känguru. Man måste själv fösa
iväg djuret vilket inte alltid är
så lätt. Och på wedgeavstånd
duger det inte att ropa "fore".
Det värsta ur golfsynpunkt är
naturligtvis om ett välawägt,
men kanske för lågt inspel, tar
på en känguru och studsar ned
i greenbunkern. Händer detta
skall bollen spelas som den
ligger. Eftersom kängurun inte
är ett bogråvande djur får man
heller inte lättnad för eventuella fotskrapningar. Träff av
känguru på fairway är en tämligen vanlig företeelse och även
i detta fall gäller regeln att
bollen spelas som den ligger.
I(ångururnas sätt att bete sig
visar med all önskvärd tydtighet

att få en bra plats när ledarbollen slår ut

på

nästa hå\,

att de anser sig ha rätt till
marken där deras förfäder
skuttat omkring i frihet innan
den exploaterades för golfspel.

#m M#&ww
Anglesea's kängurur är en
turistattraktion. I greenfeeboken fanns namn från stora
delar av världen, dock flest
japaner. Stängslet vid bygatan
hade också satts upp förjapanernas skull. Inte för de iupuner som spelar golf, utan för
fototokiga turister som levde
farligt när de utan tanke på
säkerhet rusade in på fairways
för att få en närbild på en känguru. Men även tyskarna har
upptäckt banan. En medelhandicapare från Munchen kom
glad i hågen in med en bruttoscore på 122 slag. -Vem bryr sig
väl om scoren när man har
en video som får golfkompisarna att sätta ölet i vrångstrupen, menade den överlycklige
tysken, som sade sig ha haft en
känguru sittande på sätet i golfbilen när denna parkerats vid
en green.
För en Ryaspelare kändes det
onekligen konstigt att få uppleva en bana där det fanns fler
vilda kängurur spridda över
banan än det finns kaniner på

lJnder publikens jubel och med Lena Jönsson som intresserad åskådare hålar ledarbollen i Kangaroo Open 2000 ut på 18:e,

Ryu. Och dessutom var det tydligen ingen som klagade !
w 6w8mr wffi#wx
#wwmww

Utan att i förväg veta om det
hade vi förlagt vistelsen i Melbourne samtidigt med att Australian Open spelades på den
närliggande Kingston Heath
Golf Club. Vi besökte tävlingen
den första dagen, då det var
förvånansvärt lite folk som letat
sig ut till banan när morgonbollarna startade. Detta
trots att spelare som Creg
Norman, Robert Allenby och
Nick O-Hern spelade i en
publikknipande boll följda av
bl a Nick Faldo,, Jarrod Moseley, Greg Chalmers och Matt
Kuchar. Vi konstaterade efter
3 hål att det inte var den
gamle Greg Norman som tillfälligt återvänt till hemlandet.
Efter ett till synes oinspirerat
spel utan vinnarskårpa slutade
Greg på par efter första
ronden. Efter lunch ökade
publiktrycket och kulminerade
när eftermiddagsbollarna med

bl a Adam Scott, Australiens
svar på Tiger Woods,

{olårssegraren den blott
20-årige Aaron Baddeley, Mark
O-Meara och Stuart Appleby
slog ut. I fortsättningen följde
vi utvecklingen via nyhetssändningarna och kunde vid hem-

färden konstate ra att Aaron
Baddeley hade upprepat sin
seger från 1999 till glädje för
alla hans supporter i staten Victoria där arrangemanget ägde
rum.
Inguar Jönsson

Vilken lycka om det varit sant? Artikelförfattaren i samma boll som Mark O'Meara, Det
är således inte en mirakulös formforbättring som skapat bilden utan den påpassliga
fotografen Lena Jönsson,

'/i i shopen

hälsar er välkomna

till en ny säsong

oss. Missa inte vår testdag söndagen den 22 april
när flera av våra klubbleverantörer besöker oss med
stora delar av sitt sortiment.

produkter och
leverantörer för att forsöka tillgodose allas
önskemå|. Under Grand Opening kommer vi att
hra flera fina erbjudanden, så även om du
Inte skall spela golf under helgen kan ett besök i
shopen vara väl värt besväret.

Du har möjlighet att köpa kort till rangen till specioch fråga oss vad
det innebär.

Det som är stort i shopen är Custom, alltså att
prova ut klubborna innan du köper, med hjälp av
Peter och sedan beställa exakt det som passar dig

att titta på årets kursprogram vad gäller
enskilda lektioner och de populärä gruppträningarna. Boka redan nu.

mred många nyheter.Vi har både nya
nrya

bäst.

Boka tidt

Varje månad under säsongen kommer vi att ha
olika kampanjer men även dess emellan har du
alltid möjlighet att göra en bra affär hos

alpris. Kom på Grand Opening
Passa på

Vi ser fram emot en lång, trevlig och framgångsrik säsong tillsammans med Dig.
Och den börjar nu, med Grand Opening.

Varmt välkomment
Peter och Clare med personal
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Som tidigare förmedlats i detta
blad gjorde vi i samband med
Ryas lokala tävling "ETT SLAG
for Cancerfonden" i augusti
förra året en reiäl satsning, Den
bestod bland annat i kontakt
med samtliga sponsorer som
resulterade i ett magnifikt
prisbord, I samband med
anmälan sålde vi också in
diverse lockvaror som
p - avgifte r, h i n d e rförsä kri nga r,
extra tävlingar, lotter, auktioner
m,m, Allt med syftet att stödia
Cancerforskningen,

Vi lyckades med föresatserna
att dels slå nytt Rya-rekord och
dels kvala in till finalspelet för
de 16 främsta klubbarrra i
Sverige. Resultatet blev 40 480
Kr vilket räckte till en 15:e
plats. I särklass mest lyckades
Ljunghusen samla in rr'ed 270
495 kr därefter kom Laholm
med 720 076 kr och Örkelljunga med 100 751 kr. Vi har
alltså en bit kvar till medaljplats! En ny chans får vi den 19
augusti i år.

Golfklubbarna i Sverige bidrar
årligen med närmare 2 miljo-

ner kr till Cancerfonden vilket
är ett betydande tillskott. Cancerfonden finansierar 75% av
de totalt2Bb miljoner kr som
går till forskningen i Sverige.
I år pågär 423 olika forskningsprojekt.

(i jeans och T:shirt), Hasse
"Kvinnaböske", Sven Strömberg, Gunvor Bergkvist (i
schal), Titti Sjöblom, Jesper
Aspegren (i antik tröja), Bertil
Svensson (med blomma i
knapphålet) m.fl.

MMw w #&ws

Rya-laget förstärktes med TVkocken Rickard Nilsson, en
positiv, optimistisk och vilt
svingande 2 1 -handicapare.

#w

Finalspelet gick av stapeln 10
september på Ljunghusen. S"grarna i klubbtävlingen Christopher Herre ,/ Gustav Wallin
och undertecknad utsågs att
representera Ryu. Ett slagkraftigt lag skulle det visa sig!
Christopher och Custav tog
chansen och spelade in dagen
innan. Själv ville jag inte fördärva eftersmaken av en fin
83:a tidigare på säsongen utan
slipade formen på annat håll.
Kvällen före arrangerades
också en middag med utlottning av "golfande kändisar"
som förstärkning/ försvagning
av lagen. Bland dessa fanns
bland andra; Staffan Lindeborg, Fredrik Belfrage, Loffe
Carlsson (som svarade för
dränghumorn i omklädningsrummet), Svante Thuresson
(med hipp hatt), Totte \A/allin

Framgångsrikt Rya-lag med fr.v: Lars Vallentin, Rickard Nilsson, Gustav Wallin och

Christoffer Herre

wWw#w

Vädret var som det skall på
Näset dvs hård blåst och solsken. Tävlingsformen var 4-boll
bästboll poängbogey, där de två
bästa resultaten per hål räknades. Före kanonstart fick vi
tillfälle att bekanta oss och försågs med bollar, peggar m.m.
\ri hade kanonstart från hål 13
(h.p 1) och juniorerna gjorde
en rivstart med 2 st 3-poängare.
På den vägen fortsatte dom
med den variationen att
3-poängare varvades med
streck. Vår trevlige och sociale
lagkapten tvingades vi dock
alltsom oftast assistera i ljungen
med bolletande och glada tillrop! Själv samlade jag värdefulla 2 och l-poängare till
laget. När vi summerade efter
en lång runda hade vi samlat
ihop 78 poäng och kände oss
sådär. Vi kan också konstatera
att vår kände gourmekock från
Torekov både slafsade i sig
wienerbröd och ostmacka med
kaffe. Och han åt korv med
bröd dock utan ketchup!

Arrangörerna hade inte sparat
någon möda för att ordna det
trevligt för oss deltagare. Prisutdelningen förgylldes av stor
blåsorkester. Prisutdelare var
Liw Wollin assisterad av rePre-

sentanter från Cancerfonden
och ett stort pressuppbåd. S"grade gjorde Falsterbolaget med
Staffan Lindeborg som kapten
rrred 79 poång. Som god tväa,
endast ett poäng efter, kom
r-i. Från det högklassiga prisbordet valde vi var sin OrreforsskåI. "Du kan ha sallad i
den" ropade Jesper Aspegren
till sin TV-kock-kollega. Stellan
Sundahls minnespris till bästa
lagkapten gick till Bempa E,ricsson.

Efter prisutdelningen var det
dags för en superb buffe uppdukad i tält utanför klubbhuset. Ackompanjerade av sprittande toner kunde vi mingla
rned det yppersta av vad vårt
land kan bjuda av "golf-kändisar".

Mätta, belåtna och nöjda med
dagen begav vi oss hemåt med
löftet att även 2001 göra en
så god insats för Cancerfonden
att fler Ryamedlemmar får tillfälle att deltaga i ett så minnesrikt arrangemang.
Lar.s Va,llentin
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Falsterbo
Staffan Lindeborg
I Ryu
Rickard Nilsson
o
.). Wåsby
Gunvor Bergkvist
4. Båstad
Flasse Andersson
1.

5.
6.

Lidhem
Rolf Edling
Ljunghusen
Sven Strömberg
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79
7B

76
li)

74
74
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Med ett färskt stipendium på
5000:- i fickan som grund
fick jag chansen att åka med
familjen Flinck på deras årliga
höstträningsläger

wffi

det dags för lite träning.
Joakim ochjag
tillbringade hela dagen på
träningsakademin, som ligger
ca 10 min körning från
Btarrttz. Där varjätte coolt, det
Lördagen den 30 / g åkte vi till
var hur stort som helst. Man
Brarrrtz i södra Frankrike. Det
kunde träna alla $zper av slag.
ligger vid atlantkusten ända
Runtom själva rangen ligger
nere vid spanska gränsen. När
det en t håls bana. Där finns
vi kom ner ösregnade det, men grästee, mattor och pitchingvi gick runt och tittade lite på
green, puttinggreen m m. Aven
banan och på stan. Vi hann
idag sken solen på oss.
g,värr inte med så mycket träffi.Idag spelade vi på
ning denna första dug.
Brarrttz Le Phare, som inte låg
Idag resnade det lika
lång't från hotellet. Det var en
mycket. Vi skulle
ganska platt bana
spela på Chiberta, vi
och inte många
hade ca 50 m till
kullar. Det regnade
första tee. Hotellet
på förmiddagen,
låg nämligen mitt
men på
på golfbanan. Det
eftermiddagen
var en tung bana
klarnade det upp.
när det regnade,
Efter golfrundan
annars var derr
tog vi ett bad.
mycket fin. Husen
ff. Dags för
låg precis vid banan, Joakim och Björn Flinck och Seignosse igen, nu
t. h, arti kelförfattaren Anders
så skulle man få på
var banan bättre
Ekman
en riktig slice eller
och inte lika blöt
hook så var bollen garanterat
som förra gången. Det var
ute bland husen, vilketjag fick
lättare nu när man kände till
någon gång. Senare gick vi och
banan lite bättre, det rullade
tränade. Rangen låg inte långt
också bättre på greenerna.
från hotellet, ca 100 meter. Det Efter golfrundan åkte vi hem
var en häftig range för man
och tränade.
slog rakt ut i vattnet.
Nu var det dags att
. Spel på Chiberta igen,
åka hem, tryärr. Jag tyckte detta
inte lika mycket regn idag, men tränin gsläger blev j ättebra.
det blåste mycket mer. Det var
Framför allt träningen gav
inte lätt att spela i den vinden,
mycket. Ett träningsläger här
bollen låg inte stilla. Banan
skulle inte vara så dumt, tror
jug.Jug
var annars bättre för det hade
har fått prova många
torkat upp. Efter spel var det
nya banor och fått en hel
dags för. träning.
veckas träning.
. Antligen lite sol! Dags
Jag får tacka Rya Sommaratt spela en ny bana, Seignosse. matchstipendium och Bj orn
E n j ättefin bana layoutmässigr
Flinck för detta fina Stipenmen inte i lika bra skick
dium, som gett mig möjlighet
som Chiberta. Banan 1åg ca
atLfä uppleva allt detta.
en halvtimmes bilfär:d från
An,d,ers Ekm,a,n,
Biarritz. Väl hemma igen var
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För handicapgrupp 2-5 skall
handicapgrundande sällskapsr t,rrd resistreras i förväs i ht'ukortet för att goclkännas för
höjning.
Scorekort från samtliga handic apgrundande sällskapsronder
skall.sparas inför den årliga
fe\'lslonen.
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är gräns till ny handicapgrlrpp passeras vid sänkning
sker sänkning även med ny
koefficient.
Tävlingsrond med valfri starttid
och medtävlare räknas för alla
handicapgrupper.
För handicapgrupp 4-5 räknas
9- och 1B-hålsronder.

Vid lägesförbättrin g j usteras
inte poängen. Ronden räknas
för alla handicapgrupper.

Öt.. gräns för handicapgrupp
I är 1,4.
For handicapgrupp 1 sker höjning vid 34 poäng och lägre.

Höjning i handicapgrupp

4

sker med 0,1.

Koefficient för sänkning i handicapgrupp 5 år 0,5.
Endast efter beslut i handicapkommitten kan spelare höjas
rner ån 2,0 över den lägsta
erakta handicap som noterats
trnder säsongen.
Spelare, som under säsongen
redovisat färre an fyra ronder
eller brutit mot hcp-reglerna
kommer att granskas av handicapkommitten. Sådan spelare
kan åsättas ny handicap av handicapkommitten alternativt förlora sin handicap, vilket innebär tävlingsförbud samt förbud
att gästspela på andra banor
som kräver officiellt hcp.
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Alla hcp-ronder, spelade på
bana med för dagen godkänd
banvärdering, skall registreras i
hcp-kortet.
Flcp-kortet skall alltid stämplas
av tävlingsledaren före start i
tävlingar arrangerade av GK,
GDF eller SGF och spelande
enligt slagspelsregler (slagtävling, poängbogey, slaggolf eller
bogeytävling). Gäller även företagsgolf.

Flcp-kortet bör föras med bläck
eller motsvarande och spelare
är skyldig att s3älvjustera
exakt h.p. Alla resulrar skall
registreras med poäng enlist
poängbogeyberäkni ng.
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Fo, sp.lure med exakt hcp upp
till och med 4,4 gåller endast
tåvlingar arrangerade av GK,
GDF, eller SGF (även företagsgolf), spelade enligt slagspelsregler. Flcp-kortet skall före
start lämnas till tävlingsledaren
som efter genomförd rond signerar resultatet.
Ronder i tävlingar och h.pgrundande sällskapsronder
spelade enligt slagspelsregler.
Hcp-grundande sällskapsrond
(endast grupp 2-5) räknas både
för höjning och sänkning.
Ronden skall registreras i
förväg i hcp-kortet och scorekortet skall sparas inför den
årliga revisionen. Sällskapsronder med 37 poåne eller bättre
som spelats enligt slagspelsregler skall, som tidigare, alltid
registreras och signeras av
markör.
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Erakt hcp sänks efter hcp-rond
med 37 poäng eller merberoende på poäng och hcp-grupp.
Observera att sänkning sker
med ny koefficient när sräns
till ny hcp-erupp passerats.
Tabell för hcp-sänkning över
hcp-gruppgränser finns på
klubbens anslagstavla.
Exakt hcp höjs efter hcp-rond
med resultat sämre än vad resp.
buffertzon anger, med 0,1 eller
0,2 beroende på hcp-grupp.
Endast efter beslut i handicapkommitten kan spelare höjas
mer ån 2,0 över den lägsta
exakta hcp som noterats under

För hcp-grupp 4-5 skall ronden
omfatta antingen 9 eller 1B hå1.
Vid g-håls rond eller avbruten
1B-hålsrond läggs 1B poäng till
resultatet av de första nio.
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Spelarens hemmaklubb ansvarar för spelarens hcp. FI.pkommitten är skyldig att sätta
den hcp som bäst speglar spelarens spelstyrka, även om denna
inte överensstämmer med det
matematiska resultatet av redovisade hcp-ronder.
Spelare skall efter säsongens
slut lämna in hcp-kortet för
årlig revision och kontroll.

sasongen.
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Som medlem i en golfklubb tillhörande SGF erhåller du ett medlemskort i plast. Du kan uppgradera
kortet till MasterCard-kort med frivillig Cash-funktion. Golfklubben beslutar hur kortet skall användas på klubben. Medlemskortet
används alltid tillsammans med hcp-kortet vid gästspel på
andra banor. Vid spel utomlands gäller endast hcp-kortet.
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Ur-rder den tid som jag varit
sreenkeeper på Rya har det
tvr-ärr varit ett antal incidenter.
Bollar som träffar maskiner
under klippning både framifr-ån och bakifrån.jag tror inte
:rtt någon med avsikt slår mot
oss som arbetar på banan, lrren
fler och fler gör missbeclömningar och incidenter uppstår.

arbetsmiljö. Detta är förankrat
både i bankommitte och sryrelse och kommer att gälla
under högsäsong enligt anslag.
Efter säsongen får vi utvärdera
för- och nackdelar för framtiden. Personligen tror-jag detta
är en bra lösning för en säkrare
arbetsmiljö med mycket små
inskränkningar i spelet.
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I ovrigt kommer vi under året

W

Det bästa som jag ser det är
att separera skötsel och spel så
mycket som möjligt. De dagar
r-i klipper mest är måndagar,
onsdagar och fredagar. Dessa
dagar klippes tee, fairway,
foregreener och greener.
Ovriga dagar klipps ruffytorna
samt putsklippning. Greenerna
klipps givetvis varje dag under
högsäsong.

nifi lörslag är att vi under
högsäsong inlör startlörbud

lrån tee 'l fram till klockan
07.00 gällande måndag,
onsdag och fredag.
De som vill spela

tidigt dessa

dagar kan gå ut på 10:e hålet

töre klockan 07,00,
Detta skulle innebära att skötsel av hålen 1 - I kan ske utarr
att spelare behöver bli irriterade över att fä vänta, samtidigt kan de som kör maskinerna känna sig trygga och kan
arbeta mera effektivt. Ett svårt
hål säkerhetsmässigt är fairway
7 i svackan.

Den som går ut 07.00 och därefter får spela på helt nyklippt
bana utan att störas av några
maskiner.
Personalen är väl motiverad att
börja extra tidigt för en säkrare

att renovera/bygga om en del
teeytor som har blivit ojämna
av olika anledningar. Tee nr 1
är prioriterad så att vi får ett
enhetligt utseende från klubbhusområdet fram till och förbi
1:ans tee.

Vidare kommer vi attjobba
extra mycket med fairwayytorna. Inte bara med luftning
utan också med dressning både
vår och höst. Detta kommer
inte att märkas så mycket till
en början, men får vi hålla på
i lern ar konrmer vi utt .rppi"uu
en märkbar skillnad. Torrare,
jämnare yta och mindre lerkladd på skor, klubbor och
bollar.
Creenrenoveringen med Ecosol-metoden som beskrevs i
Drivern nr 4,2000 kommer
att fortsätta när enteprenören
kommer till Sverige nästa gårg.
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Jag skulle gärna vilja köra I2:e
green en gång till samt ytterligare ett par greener.

En ny verkstadslokal har under
vintern inretts i maskinhallens
södra del vilket innebär att
Johnny nu kan serva samtlisa
rnaskiner inomhus. Gamla
"lilla" verkstaden byggs om till
ändamålse nliga personalutrymmen. Förhoppningsvis kommer
det byeget att stå fårdigt till

säsongstarten'
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I hål pb för de som har tid.
Under april kan du välja att
spela 9 eller 1B hål. Resten
av säsongen spelar vi 18 håI.
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00 Skönhetsdemonstration av fabr. "Lady
Racine".
18.30 Äter vi något gott och
pratar tävlingar.
19.30 Visar Peter Lester m fl
vårens golfkläder.
1

B.
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juni

Nationella
Damdagar

augusti Utflykt
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Torsdag 5 april 16.00 - 18.00
Lördag 7 aprtl 10.00 - 12.00
Torsdag 19 april 1 0.00 - 1 2.00
Lördag 2I aprtl 10.00 - 12.00
Torsdag 26 april10.00 - 12.00
Lördag 5
10.00 - 12.00
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Anmälningslistor kommer
att finnas i damrummet.
Da,mkommitten

står inför en ny härlig
golfsäsongl som vi alla har
stora förväntningar på, Låt oss
hjälpas åt att det också blir så
- inte bara resultatmässigt,
Vi

Golfen är unik genom att den
visar stort förtroende för sin
spelare. Den är en av de få
sporter där deltagaren är sin egen

domare. Det betyder att golfen av
tradition ställer höga etiska och
moraliska krav på dig som spelare
och markör. Av den anledningen
är ärligt spel och fair play viktigtinte minst ur säkerhetssynpunkt.
Hela golfens id6 bygger på
spelarens ärlighet och sportmansship.
Säkerheten på banan har vi
ofta tlatat om i dessa spalter.
Detta gäller givetvis på alla
banor - men i synnerhet på
Ryu, med sitt speciellt utsatta
iäge. Vi måste alla hjälpas åt
så att inga onödiga incidenter inträffar. Var extra uppmärksamma nu i säsongsöppningen.
Ser du någon som är på väg
attbryta mot banans säkerhetsbestämmelser, är det din
skyldighet att påpeka detta,
åven om du inte är markör.
Tänk pä att golfboll lämnar
klubbhur,r-rdet med en hastighet av upp till 230 km
i timmen, vilket betyder en livsfarlig projektil. Undvik att slå så
länge minsta risk finns för att
andra spelare, banpersonal, eller
andra personer, är inom räckhåll.
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"släpper igenom". Hur ofta har vi
inte hört uttryck som , "det går
inte fortare om ui skipper er" eller "ai
spelare i ett lagom tempo".
Det handlar inte om att springa
eller stressa, utan med enkla
medel få spelet attflytabättre.
Flur,.udregel: Spela utan dröj smål !
Titta framåt och bakåt. Om ditt
parti inte kan hålla sin plars på
banan är ni skyldiga att släppa
igenom efterfölj ande boll.
Du får spela i vilket tempo du
vill, men tvinga inte andra att göra
det. Säpp igenom!!
Genomsläpp är obligatoriskt i följande fall:

o

När man har ett tomt hål framför sig och bakomvarande väntar.
o

När man spelar långsammare än
partiet bakom. Två- och trebollar
spelar i regel snabbare än fyrbollar.
o

När man inte omedelbart (inom

Allt långsammare spel har blivit
en plåga pä vära golfbano r. 4 7 / 25 timmarsronder har blivit allt
vanligare, i synnerhet under hög-

en halv minut) hittar den boll
man söker. OBS. du får inte fördröja väntande parti i de stipulerade fem minuter du har på dig

säsongen. På St Andrews scorekort står att läsa."En fyrboll behöver inte ta mer ån 3 I/2 ti:mrne".
I Sverige "tillåter" vi fyratimmarsronder, som något av idealtid. Rya

för att leta. Ett vanligt fel!

är en klubb med mycket rutinerade spelare. Låt oss därför inför
den här säsongen krjälpas ät att
hålla ett speltempo som inte överskrider fyra timmar. Det går hur
lätt som helst om vi alla hjälps åt.
Men detta förutsätter att vi också
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Det har skett en väsentlig ändring
av handicapsystemet till den här
säsongen. Du har nu möjlighet att
bli höjd åven vid träningsronder
(gäller ej hcp-grupp 1). Men viktigt är att du meddelar detta
före din start av ronden. De
nya bestämmelserna finns på årets
handicapkort.

Flandicapsystemet är en unik tillgång för vår sport.. T1värr finns
det golfare som missbrukar systemet, spelare som slår vakt om en
högre handicap än spelförmågan
motiverar. "Handicapmygel" är ett
sätt att bryta mot spelets id6.
Om inte alla följer bestämmelserna, förlorar hela handicapsystemet sitt värde.
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De flesta regelbrott som sker på
golfbanan är omedvetna, oftast på
grund av okunnighet om regler.
Det skadar inte om vi tar en titt i
regelboken då och då. Inte minst
i avd. DEFINITIONER. Här
förklaras alla de speciella
ord som används i golfreglerna.
Om du märker att regelbrott
begås, eller på väg att begås,
är det din skyldighet att
ingripa. Detta gäller vare sig
du är markör eller inte. Att
underlåta at-tpätala ett regelbrott är ett regelbrott i sig.
Om du, eller någon annan
i bollen, inte hinner ingripa
innan en spelare brutit mot
någon regel, skall likafullt
regelbrottet påpekas och
pliktslag utdelas.
Regelboken skall alltid medföras på banan.
Tyvärr händer det att spelare
medvetet bryter mot reglerna - fuskar.
Det innebär ofta svåra situationer,
och obehag, för den spelare som
upptäcker ett medvetet regelbrott.
Aven om det för många upplevs
som känsligt är du skyldig att
påtala för vederbörande att hon
eller han brutit mot reglerna.
Det förekommer beklagligtvis allt
fler anmälda fall om fusk och
ovarsamhet på banan än tidigare.
Skånes Golfförbund hade förra
året ett 15- tal bestraffningsärenden att behandla.
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Egentligen går det inte att
besvara, men vi har en del
grundregler som du måste
kunna för att spelet skall furgera. Här följer två väsentliga.

1. Spela bollen som den kgger och
banan som den iir
Du får inte förbcittra bollens lcige,
område för suingen eller spelknjen
genom att bryta eller böja något
fast eller utixande.
Det är OK om grenar böjs undan
(ej brytas) om du tar din naturliga
stans, men går det attta sin stans
utan att grenarna böjs undan skall
man göra det.

I hinder får du inte grunda klubban eller ta bort löst naturföremål.
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Vid lägesförbättring på fairway får
du lyfta och rengöra bollen och
placera den inom ett scorekort,
dock ej närmare hålet.
##
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Om du måste "identifi era" - så gör
det i markörens närvaro- något
som det oftast felas mot. Man får
inte böja undan gräs i ruffen för
identifiering.
Om du blir ombedd att markera
din boll på spelfältet, får bollen
rnte rengoras.

Du släpper givetvis igenom, innan
du börjar leta om det finns ett
parti bakom.
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Man får aldrig spela en provisorisk boll om man ser att den första
går ner i ett vattenhinder.
Man får aldrig fortsätta på den
provisoriska bollen om man hittar
den första på banan i tid.

2. Förlorad boll och prouisorisk
boll. Om du tror alt en boll cir
förlorad eller suårfunnen får du
spela en prouisorisk boll. Dettaför
att spara tid,. Är du osciker, spela
en proaisorish boll.

Du får leta efter den ursprungliga
bollen i fem minuter. Fem minuter och inte längre. Fem minuter
är fem minuter, på samma sätt
som en boll är en decimeter out
of bounds.
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Du måste säga ifrån om du spelare
en provisorisk boll innan den
spelats. I annat fall har du satt en
ny boll i spel.

Du får spela på den provisoriska
bollen tills du kommer i höjd rned
din ursprungliga boll.
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Vad cir skillnaden mellan prouisorish och alternatiu boll?
Se regelboken!

[,ennort Andersson

med blommor från -

Moto rvägsans I utn

i

n

gen

mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tef 042-22 29 41

Nu full sorte ring fritidsmöbler; trä - plast

- dynor!

