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Medlemstidning för Rya Golfklubb

Martin Hansson och Jacob Furuland tillsammans med Henrik Stensson

Ur innehållet:
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Säsongen 2001 har börjat med

en raketstart. Dels har vi ju omoch tillbyggnadsplanerna som ju
ändrades under det extra klubbr
möte vi hade under våren. Vi
får väl se hur den frågan kan
komma att lösas under hösten.
Sedan har vi frågan om prons
roll på en golfklubb. Denna fråga
kommer att belysas på en annan
plats i tidningen. Som vanligt
har givewis all annan verksamhet
nu också kommit igång på fullt
allvar med seriespel, triangelträf
far och allt annat tavlingsspel för
dame4 herrar ochjuniorer.
Under våren har vi på försök
haft startförbud från tee 1 fram
till 07.00 på måndagar, onsdagar och fredagar. Detta har
fungerat bra och vi kommer
att fortsätta med startförbuden
under hela säsongen. I en arttkel i tidningen tar vi än en gång
upp vikten anr att klubbens med-
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lemmar engagerar sig i klubbens verksamhet. Vi har fortfarande inte fått något svar
på uppropet vi gjorde i ett tidigare nummer av tidningen. Jag
hoppas att vi har bättre tur
denna gång.
Så till sist, med tanke pä alla
rykten som sprids på klubben i
än den ena och än den andra
frågan, ta reda på fakta innan ni
sprider ryktena vidare.
Glöm ej att ha en skön golfsommar.
Swinga lugnt!

trffiffi ffiww
stora frågor för Ryas framtid
har engagerat en hel del
av våra medlemmar.
De Is byggfrågorna, dvs,
om byggnade n av restaurangen
och nybyggnaden av baghus
och bantoalett,
dels Prons roll i framtiden,

Två

Dct är naturligwis bra att så
många medlemmar som möjligt engagerar sig i vår gemensamma golfverksamhet. Men
samtidigt tyckerjag det saknas
sr npunkter från vära yngre
nredlemmar, som kanske har en
annorlunda syn på de visioner
Rva bör inrikta sig på i framtiden. Då det gälläi ombyggnaden av restaurangen och
nvbyggnad av baghus och toaiett beklagar jag att vi inte
kunde fullfolja de planer som
presenterades vid klubbmötet
och som också finns beskrivna i
en artikel i denna tidning.
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Att starta upp byggnaden av
baghuset men samtidigt
awakta ytterligare förslag från
en ny arbetsgrupp kostar oss
40.000:- extra.
Vår professionella fastighetskommitte har gjort ett fantastisktjobb under närmare ett
halvår och verkligen penetrerat
allt i detalj. Att därefter med
lösryckta planer och ideer
försöka kompromissa sig till
billigare alternativ är tveksamt.
Men låt oss se vad som kommer
fram.
Vid föregående ombyggnad
drog man över det beslutade
anslaget med ett antal miljoner
samtidigt som en rad misstag
begicks vid ombyggnaden av
restaurangen och dess hygienutrymmen. Det är bl.a. av dessa
skäl vi nu fått wingande föreläggande från myndighe terna.
Vi i styrelsen ansåg det naturligwis självklart att sammankalla
till ett klubbmöte för att redo-

göra för den kostnadsökning vi
fätt, men beklagar att vi inte i
forväg nådde ut med budskapet
med en mer detaljerad kalkylinformation, inklusive det faktum
att merinvesteringen för de
av styrelsen nu aktualiserade
projekten inte förväntas bli
avgiftspåverkande. Lokalen blev
naturligtvis för liten eftersom
det glädjande nog kom så
många engagerade medlemmar.
När man sedan dagen efter
läser i HD att Söderåsen enhälligt beslutat om utbyggnad för
6-8 mkr kan man fråga sig:
Var finns Ryas medlemmars
visioner för framtiden? Det
är därför viktigt att medlemmar, som är intresserade av
att behålla den höga kvaliteten
även i framtiden kommer till
mötena och gör sig hörda. Vi
lovar attvara tydligare i fortsättningen!
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Prons roll har styrelsen utrett i
2 är och då kommit fram till att
det är viktigare att pron engagerar sig i den idrottsliga verksamheten än att han verkar som
säljare i shopen eller driver drivingrangeverksamhet, vilket vi
redogör för på annan plats i
detta nummer av Drivern. Att
prons roll förändras på detta
sätt är helt i enlighet med de
intentioner som SGF och PGA

framfört i skriften "Colfpron
som resurs".
I detta sammanhang måste vi
se till totalkostnaden för våra
medlemmar. En pros verksamhet får inte baravara en social
aktivitet utan också innehålla
en klar inriktning på att vi alla
skall bli bättre golfare- både
elit, junior och tåvlings- och
motionsgolfare. Det är idrott vi
sysslar med, även som sällskapsspelare. Vi måste även förnya
oss som alla andra idrottsverksamheter och naturligtvis se till
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att vi får maximal valuta för
vära kostnader.
Jag ser en framtid där vår expe-

dition, tidbokning, försäljning

av greenfee och shop är en inte-

grerad del på samma sätt som
på många andra svenska och
utländska klubbar idag.
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Till

sist, Aftonbladets bedömning av golfbanor den 25 rnal

var för Rya en mycket trevlig
läsning. En femte plats bakom
bl.a. Tylösand, Barsebäck, Frösåker och Umeå. Motiveringen
för Rya löd bl.a. en anrik svensk
golfbana som håller hög klass,
omväxlande och oftast i gott
skick. Sträck på er E,inar och
hans gäng som sköter banan.
Det är mycket viktigt att vi fortsätter att hoja standarden på
Rya så atr vi tillhör de bästa
banorna i Sverige både vad
avser golfupplevelse och service, samt vad gäller anställdas
engagemang. Men framförallt
genom att vära anläggningar
motsvarar de krav som ställs
och kommer att ställas i framtiden. Att kompromissa sig till
lösningar som innebär negativa
konsekvenser för våra medlemmar, anställda, arrendatorer
och vära gäster är uteslutet om
vi även i framtiden vill tillhöra
de bästa klubbarna i Sverige
och det är vär målsättning!

Alf Karlsson
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Trångt och stormigt är en
bra beskrivning på Ryas Extra
Klubbmöte där styrelsen
framlade sitt förslag till
genomforande av

byggprojektet,
Med facit i hand skulle en
annan lokal valts än Ryas
klubbhus, som ju inte är byggt
för den här typen av möten,
där akustik och möjligheter till
läsbar overheadproj ektering är
viktiga ingredienser.
Ordföranden Alf Karlsson förklarade att de projekt som
presenterades dels hade sitt
ursprung i förelägganden, dels
t, att vissa nya krav från medlemmarna hade framkommit
som t ex garagering av elektriska bagvagnar. Dessutom
skall sophanteringen utföras
enligt godkända normer och
som ett rimligt mått på hygien
och bekvämlighet bör en vattenklosett byggas mellan hål I
och 10.

fande den framtida organisationen. Styrelsens förslag
skulle heller inte innebära
någon höjning av årsavgiften,
eftersom kostnaden för finansieringen av beviljade 2.8 mkr
fanns medtagen i budgeten

för 2001.
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Efter en segsliten diskussion
krävdes votering där styrelsens
förslag ställdes mot förslag
framlagda av Curt Andersson
och Sven Svensson.
De förslag voteringen kom att
handla om var följande:
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Byggnation av nytt baghus.
Utbyggnad av restaurangdel
plus socialutrymmen.
Byggnation av vattenklosett
mellan hål I och 10.
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Pyggttution av nytt baghus.
Aterremittering av övriga proj ekt.
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sin ekonomiska redogörelse Styrelsens förslag med undanatt behov och konstruktioner tag för vattenklosetten.
ytterligare genomlysts sedan Utfallet av voteringen blev att
Klubbmötet i november, vilket Curt Anderssons förslag segrade med 49 röster före styrellett till att de ingående delsens förslag med 36 röster och
Det
anslag
projekten fördyrats.
som beviljades vid höstmötet, Sven Svenssons förslag med 23
röster.
2.8 mkr, skulle komma att
Största delen av diskussionen
överskridas med 384 tkr om
styrelsens förslag godkändes. kom att handla om restaurangombyggnaden där ett flertal
I detta ingår en reserv uppförslag
till omdisponering av
gående till 250 tkr samt det
huset framkom. Någon ansåg
redan färdigställda
maskinhallsprojektet. Däremot attuteserveringen mot Sundet
var en attraktion som borde
hade ombyggnad av gamla
baghuset och av kansliutrym- bevaras och att ovanvåningen
borde kunna utnyt{as bättre.
men tagits bort i awaktan
på ett slutgiltigt beslut beträf- Ett förslag om att restaurang-
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en skulle tilldelas utrymme i
klubbrummet och att klubbrummet skulle flyttas upp på
andra våningen framfördes
också. Vidare återkom förslaget att restaurangpersonalens
omklädningsrum och sanitärutrymmen skulle kunna inredas i den del som tävlingskommitt6n disponerar och att tåvlin gsadministrationen flyttas
till receptionsrummet. Någon
undrade också om man undersökt möjligheten att flytta
damernas omklädningsrum
till ovanvåningen och därmed
friställa damrummet för restaurangen.
Ett förslag från en medlemsgrupp kommer att presenteras Fastighe tskommitt6n
inom den närmaste tiden.
Kvar står dock att Rya inte har
ett överflöd på utrymmen och
att den lösning, som senare
väljes inte får bli en nödlösning, som gör att vi inom
några är pä nytt fär ta itu med
lokalfrågorna. Då är vi tillbaka
i en situation, som sittande styrelse haft som uttalad målsättning att undvika.
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Byggnadskommitten har i ett
brev till styrelsen meddelat att
man ställer sina platser till förfogande. Kommitt6n kommer
dock att stå till förfogande
under byggnationen av det
nya baghuset. Kommitten har
gjort ett mycket för{änstfullt
arbete och offrat mycket fritid
på projektet och styrelsen
beklagar därför att klubben
förlorar viktig kompetens som
ett resultat av beslutet.
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Bakgrunden till klubbmötet var
i korthet att projekteringen av
ombyggnaden av restaurangen
och nybyggnaden av baghus
och bantoaletter nu är klar
och visar på fördyringar jämfört med vad som tidigare visats
för klubbmötet. Dessutom föreligger förelägganden både från
miljö- och häsloskyddsnämnden och brandmyndigheterna:
restaurangen har inte föreskrivna toalettfaciliteter och
elgolfbilar får inte garageras
tillsammans med bensinfordon. Styrelsen begärde nu att
anslagsramen skulle höjas för
dessa redan beslutade projekt
inom ramen för oförändrad
medlemsavgift. Klubbmö tet
avslog detta.

Klubbmötet gav mig personligen en bitter eftersmak. Mot
bakgrund av det mycket stora
arbete som styrelsen och den
professionella fastighetskommitten lagt ned på projektet
blevju klubbmötets beslut ett
rejält slag i ansiktet: "det här
har ni inte begripit rätt".
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Avgång i styrelsen
Mats Malmsjö har på egen
begäran lämnat styrelsen.

Startförbud måndag, onsdag
fredag
För att banpersonalen på ett
säkert sätt skall få sköta vår
bana fortsätter vi med startförbud från tee 1 måndagar, onsdagar och fredagar fram till
07.00.
Start från hål 10 är tillåtet fram
till 07.00 dessa dagar.

Att styrelsen har som mål att
lösa problemen långsiktigt och
seriöst till hela medlemskollektivets förmån fåster man inget
avseende vid, snarare verkar
hela resonemanget vara influerat av Ludvig XIV: det håller
i min tid och "efter mig synda-

floden".

I stället presenterar mötesdeltagarna ett antal lösryckta delförslag, som styrelsen förväntas förverkliga. Det är inte att undra
på att den hårt arbetande
fastighetskommitten nu avgår.
Två dagar senare läser man i
HD om Söderåsens beslut att
radikalt byggu om för 6-8 mkr
med ett enhälligt klubbmöte
bakom beslutet. Det verkar
som om man har ett radikalt
annorlunda synsätt där inför

framtiden.

Vid mötet förespeglades att

relsen har diskuterat ett stort
antal alternativ och lär mänskligt att döma inte kunna prestera något bättre. Budgeterade medel för en ny projekteringsomgång lär inte finnas
heller.
Att tvinga styrelsen att genomföra ett förslag, som inte styrelsen kan stödja gårju inte - då
avgår naturligtvis styrelsen. Om
inte restaurangtoalettfrågan är
löst innan föreläggandet löper
ut måste troligen styrelsen
också avgå för att undgå ansvar.
Jag förutsätter självklart att den
frivilliga arbetsgruppen omedelbart drar igång för att presentera ett komplett alternativförslag för att rädda situationen. Beslutsläget är ju sådant
att situationen är låst: styrelsen
får inte byggu och föreläggandena löper på.
Bantoaletterna är inget större
problem - bäcken finns ju kvar!
Eller vad säger damerna?

en alternativ arbetsgrupp skall
presentera ett förslag. Det
hastar i så fall. Fastighetskommitten (som nu avgått) och sty-
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Visst är det synd att man inte kan använda vägen utan måste köra sin bil
genom planteringen av vårblommor.

Pron
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Prons viktigaste uppgift i en
golfklubb är attlära ut och förbättra medlemmarnas golfspel.
I detta innefattas allt från att
lära ut grunderna till nybörjare
till att finputsa detaljer i elitspelarnas svingar. En viktig del
i golfspelet är också regelkunskap samt att spelarna iakttar
allmänt golfvett på banan.
Här kan pron göra en
stor insats som kursledare
eller på annat sätt medverka till att medlemmarna
får de nödvändiga kunskaperna. Seriespel på elitnivå
samt inte minst i junioroch poj ksammanhang kräver
"coaching" uv en kunnig och
entusiasmerande
pro. Det
finns
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i resonemanget. Flera klubbar
i grannskapet arrenderar t ex
inte längre ut drivingrangen
till pron utan betraktar denna
som en del av infrastrukturen
som handhas av klubben. Vissa
klubbar har också minskat ned
shopverksamheten med

således

mycket
att uträtta
på idrottssidan, som.ju
omfattar alla
medlemmar
från minsta
knatte, alla
medelgolfare som
ställer upp i klubbtåvlingar och i damoch oldboysserier, till
eliten som representerar klubben i seriegolf
och mästerskap.
Inom styrelsen överväger
vi därför att utforma
klubbens profunktion med
större inriktning på idrottsverksamheten, vilket kan leda
till ett annat anställningsförhållande för pron än dagens.
Vi diskuterar en helhetssyn på
funktionen vilket innebär att
drivingrange och shop ingår
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påverkar lönsamheten ne gativt.
Styrelsen anser därför att det
finns anledning att fundera
över shopverksamhetens framtid och omfattning i samband
med den genomgång som nu
görs.

Det finns således ett flertal
parametrar som styrelsen
har att ta ställning till
när den framtida profunktionen diskuteras. Såväl de sportsliga som de ekonomiska konsekvenserna skall noga
utvärderas innan
ett slutgiltigt
beslut fattas. För
att fä
handlingsfrihet
att framgent
kunna genomlöra en eventuell förändring
har arrendeavtalet med
Peter Lester,
omfattande drivingrange och
shop, sagts upp
enligt gällande
regler. Styrelsen
vill understryka
att Peter själr,fallet
är en kandidat när

profunktionen
slutgiltigt utformats och instruktör
motiveringen att konkurrensen blir allt hårdare från
aktiva detaljister, där bland
annat Stadiumj, som numera
äger Edins, gett sig in i leken.
Detta pressar priserna och den
tidigare köptroheten mot den
egna proshopen minskar, vilket

skall tillsättas.
Rykten som gjort gällande att ny tränare anställts
dementeras härmed.
Vi hoppas härmed ha redogjort för det aktuella läget vad
beträffar utvärderingen av profunktionen.
Styrelsen

Numera är Ryas "årsmöte" uppdelat i två avdelningar. Höstmötet, som väler styrelse och
fattar beslut om kommande
investeringar mm.
Vårmötet som har till uppgift
att bl.a. redovisa det gångna
årets räkenskaper.
Vår nye klubbordförande, Alf
Karlsson, hade att klubba
igenom resultat- och balansräkning. Klubbens balanserade
resultat (år 2000) blev
1 .928.48 4,94 kronor och årets
resultat pä 25.949,20 kronor,
totalt 1 .95 4. 43 4,I 4 kronor
För övrigt informerade bankommittdn om årets planerade
åtgärder.
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Under september månad drar
vi igång med att bygga om
1:a tee, som blir något större

och blir inramat med en låg
häck, liksom nuvarande puttinggreen. Gången fram till tee
kommer att beläggas.
Detta för att slutföra "försköningen" av klubbhusområdet.
Pumphuset vid dammen vid
{ärde hålet flyttas till andra
dammen bortom 16:e green.
Äntligen har kom-nnön
kommit med ett positivt besked
om "stensättningen" av
dammen framför B:e green.
Justering av vattenflödet gors
samtidigt.

byggr det nya baghuset och
en ny toalettbyggnad uppförs
mellan nionde och tionde
hålet.
Byggplanerna i övrigt redovisa-

desiDrivernNr4-2000.
Den planerade kontorslokalen
på andra våningen har ar,{örts
från handlingspro grammet.
Vidare informerade ordföranden om att klubben har planer
pä att ta över shop och range
från är 2002. Detta kommer att
påverka ombyggnadsplanerna
för gamla shopen och baghuset.

Slutligen valdes Hans Otto
och Bo Speling som revisorer,
medan valberedningen i år
består av Nils Banning, Agneta
Lindqvist, Sven Persson och
Johan Sederholm (styrelsens
repr.).
Lennart Andersson
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Miljöarbetet på banan framskrider, där målsättningen är
att nå en "miljöcertifiering".
Fastighetskommitt6n redovisade de framtida byggplanerna,
som beslutades på höstmötet.
Under innevarande säsong

med blommor från a

s$
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mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel 042-22 29 41

Nu full sorte ring fritidsmöbler; trä - plast

- dynor!
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Ett mycket nedslående resultat
om vi betänker att det styrelsen
vill säkerställa är dels att verksamheten idag fungerar på ett
tillfredsställande sätt, dels att
återväxten säkras genom att
nya drivande krafter engageras
i olika funktioner inom klub-

ben.
Styrelsen upprepar därför sin
vädjan till dig, som vill vara
med om att göra en bra golfklubb ännu bättre, att ge dig
till känna genom att kontakta
vår klubbchef Åk. Bäckström.
Vi upprepar det vi sade i
förra numret, nämligen att det
genom åren funnits många eldsjälar i Rya Golfklubb, personer
som med stort engagemang
gjort värdefulla insatser inom
styrelser, kommitteer eller på
annat sätt. Det skulle fora för
långt att gå in på enskilda individer. Börjar man med en så
kan listan göras lång, mycket
lång. Därför nöjer vi oss med
ett kollektivt och välfor{änt
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me man

?

svar!

tack till alla som gjort Rya Golfklubb till en av Sveriges populäraste golfklubbar, dokumenterat av bland annat gästande
spelare och press.
Men varken Rya Golfklubb
eller någon annan förening
kan leva på gamla meriter. Det
ar därför viktigt för klubbens
utveckling att Dyv, engagerade
krafter kommer fram och 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 därför vi med detta nya
upprop försöker nå dig, som
yara
känner att du skulle
"iUu
med i något av de team, som är
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kuggarna i Ryas utveckling på
2000-talet. Ar du tämligen ny
och oerfaren som golfare skall
du veta att du alltid kan få
hjälp av erfarna och kunniga
teammedlemmar. Erfarenhe t
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 försökt
understryka att en bra klubb
skapas av aktiva medlemmar.
Ar du en av dessa, man eller
kvinna, kontakta då Åt Bäckström för en diskussion"om hur
dina speciella intressen och
kompetenser kan tas tillvara i
klubbarbetet.
OBS! Tävlingskommitt6n söker
ett antal biträdande tävlingsledare, som kan rycka in och
hjälpa till vid genomförandet
av årets resterande tävlingar.
För styrelsen / Ingu ar Jöns s on
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Söndagen den 19 augusti spelas Ett slag för Cancerfonden på Ryu. Ett av priserna är en
matchtroja skänkt av Henke Larsson. Var med och bjud på tröjan och t{älp till att placera
Rya som ett av finallagen.
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För att snabba upp informationen
i angelägna frågor kommer kansliet att Iagga upp ett register
med medlemmarnas e-mailadresser. E-mail är ett effektivt och billigt sätt att sprida information till
stora grupper mottagare. Vi bedö-

mer att ett stort antal av våra medlemmar redan kommunicerar via
e-mail och att denna skara ständigt växer. E-mail blir därför
ett viktigt komplement till Drivern och till klubbens Hemsida.
Ju fortare vi får in din adress

W.
desto snabbare kan

vi komma

igång med utskicken. Och kom
ihåg att meddela oss om du i
framtiden skulle ändra adress.

Kansliet
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Som jag skrev i forra
numret av Drivern, inledde
H e I si ngcro nas G o lfkl u bb,
1934 sin verksamhet med
en något provisorisk
9-hålsbana på nuvarande
Örby ängar,

Redan två år senare var det
dags att fä till en "riktig" bana.
Men det fordrades då ny mark
och inte minst kapital.
1935 hade klubben blivit erbjuden att arrendera en del av
Rya gård, som ägdes av löjtnant
Wessel. Då klubben inte hade
ekonomi till detta bordlades
frågan.
Dåvarande vice ordföranden,
majoren Åg. Lundström,
kunde förvåna sina styrelsekamrater med att han köpt den
mark, c:a 73 ha6 som löjtnant
Wessel hade erbjudit klubben
att arrendera. I köpet ingick
också byggnader och ett
mindre tegelbruk.
I vår tegelugn brändes den grå-

gula tegel som i viss mån satte
sin prägel på byggnationen på

om cykelstigen till nedanför
backen vid 16:e tee.

Råå.

Se skiss.
Ryas första klubbhus, som var

För en blygsam kostnad lät
Lundström arrendera ut mark
och byggnader till klubben.
Redan 1936 stod den första
riktiga banan klar. Banbyggaren av den första nio-hålsbanan, Carl- Erik Nordgren
fick tillsammans med KarlAxel Bogren svara för projekteringen, med "expert-hj älp"
från Falsterbo.
Banans Bogey (numera par)
blev satt till 70 och totallängd
på drygt 5 000 meter.
Sträckningen på nuvarande
hålen 1, 3 och 4 har hängt med
allt sedan 1936.
Ett hål (B:e), sträckte sig från
nuvarande drivingrange till en
green, som låg kort om björkarna på 17:e hålet. Man spelade således över skogsridån,
som då givetvis bestod av låga
träd.
Ett annat mycket bra och
intressant hål var dåvarande
{ärde, ett par tre- hål på
775 meter, som spelades väster

avbildat i förra Drivern, fick
klubben de första åren dela
med två äldre damer. Denna
byggnad är fortfarande en del
av nuvarande klubbhus.
Gårdens ekonomibyggnad,
som låg mitt på nuvarande parkeringsplats, byggdes om till
shop, maskinverkstad och bagutrymme.
Inför invigningen, den 5 september 1936, bytte klubben
namn från Helsingcrona till
Rya Colfklubb.
Invigningstävlingen spelades
som fyrboll bästboll och vanns
av den kände Helsingborgsprofilen Bertil Gripwall, som
spelade ihop med en engelsk
spelare med +2r handicap.
Den senare hade "mellanlandat" på väg till det öppna
Danska mästerskapet.
1937 återgick Carl- Erik Nordgren som tränare till Viken.
Aret efter anställdes Bertil Ahlström som pro. Han hade fått
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Medlemmar i Rya golfklubb
kallas till årsmöte, lördagen
den 16 november kl. 6 em
/precrs/ på Grand Hotell.
Därefter följer kl. 7 em. subscriberad middag med dans
till ett pris av 9 kronor, där
det ingår förrätt, varmrätt,
dessert, kaffe och 2 sorters
vin.
Klädsel: smoking.
sin golfuppfostran på Flommen-banan i Falsterbo. Ahlström blev klubben trogen i 40
är.
1939 bröt världskriget ut och
1940 invaderades Danmark och
Norge av tyskarna.
Banans utsatta läge vid sundet
blev förbjudet för privatpersoner att beträda. Men klubben erhöll tillsammans med
sitt medlemskort ett glädjande
meddelande.
"Chefen för truppförbandet
vid Rya har varit välvillig nog
att tillåta samtliga medlemmar
att ostört bedriva golfspel. Vi
bifogar en viktig passersedel
för att få tillträde till banan".
Det blev förbjudet att färdas
med bensindrivna bilar i
onödan, därför sände styrelsen
ut en bussturlista till medlemmarna. Med den glada uppmaningen:
,'RYA
COLFBANA KAN IATT
NÅS' OM DE,T BUSSAS,
CYI(IAS ELLER GÄS".
Spårvagn till Råå, därifrån 25
min gångväg, med cykel från
Helsingborg 40-50 min eller ta
bussen (se turlista).
Det blev efter hand allt besvärligare att fä tag i utrustning
som bollar m.m. men man lvckades ändå hålla aktiviteten i

gång under alla krigsåren.
Trots svårigheter att komma ut
till banan, så var det ytterst få
som lämnade klubben under
de svåra åren.
Telefon med nummer Råå
129, inkopplades ijuli \940,
där Herr Ahlstöm (tränaren)
träffades säkrast mellan kl.
1 1 .30-1 2.
Vårens tävlingsprogram 1944
såg ut så här: 2 aprtl, Eclectictåvling. 16 april, Fyrboll bästboll mot bogey. 30 april, Flaggtävling. 7 maj, Greensome slagtävling. 1B maj, Arguskannan.
Den senare tävlingen var det
första vandringspriset i Ryas
unga historia. Priset hade
donerats av Ake Hedbrandh.
Arguskannan spelades över fyra
ronder, med två på våren och
två på hösten, där de två bästa
ronderna räknades.
Tävlingsformen var poängbogey med hcp, högsta handicap
för herrar 24 och damer 30.
Om det blir en herre som
vinner erhåller han en minnesbägare och om det blir damvinst, en minnesbägare plus ett
dussin Argus silkesstrumpor.
Till efterkrigsåren får vi återkomma i nästa nummer.

sffi
Damdagar drogs igång 1,944
av vår dams{ärna Annie
Börjesson, med bö{an den
18 april och därefter varje
tisdag t.o.m. 6 juni. Det blir
olika tävlingsformer varj e
vecka.

Startavgift var 1 krona per
gårg. Ett par Argus silkesstrumpor utdelas varje
vecka till segraren.
Då det finns många nybörjare med 36 i hcp, utdelas
också ett särskilt pris till
dessa, förutsatt att ingen
av dessa vinner strumppriset.

&wW
Där två utslagsplatser å ett
hål finnes, skall den bakre
användas av spelare med
-24, den främre fär användas av spelare med högre
h.p. Förlorad boll far spelas
om utan plikt.

Det stormiga klubbmötet har satt fart på debatten på Rya. Det är många frågor som ventileras,
rykten går och späds på och uppfattningarna varierar beroende på vem man talar med.
Listan nedan ger förhoppningsvis en del av svaren på vad som är Sant eller Falskt,
Frågetecknen lämnas åt Dig att räta ut!
a
a

a
a

a

skuldfritt
Rya ha
kunde
1967-1997
förlorat sin golfbana
Rya har baghuskö
Rya har för låga bagskåp
Rya klarar inte lagens krav
på arkir,rrtrymmen
Bensinfordon fär garageras
med elbilar
Vi har idag en långsiktigt hållbar
19BB var Rya

sophanteringslösning

FALSKT
SANT
SANT
SANT
SANT
FALSKT
FALSKT

Inbrott i spelarbussen
FALSKT
förekommer inte
För en seriös klubb räcker det att
nätt och jämt rppfylla myndighetskraven ??
Myndighetskraven kommer troligen
??
inte att skärpas i framtiden
lite
rätt
Greenfeeintäkter betyder
FALSKT
för medlemsavgifterna
Rya har ett förhållandevis stort antal
äldre spelare
Fler spelare behöver stöd av
elmoppar och elbilar
Klubbhuset har erforderliga
expansionsutrymmen på sikt

SANT

Mikael Lundberg, fortsätter att
sprida ära och berömmelse åt
Rya golfklubb ute i den
stora golfuärlden,
Hans inledning under sitt
första är pä Europatouren har
varit imponerande. På sina 13
tåvlingar har han klarat 9 kval,
därav 3 tio-i-topplaceringar.
I början av säsongen blev det
en femteplacering i South
African Open. Denna placering upprepade Mikael i en
av de riktigt penningstinna tävlingarna, SAP Open i tyska
Heidelberg, där segraren hette
Tiger Woods.

.
.
.
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o
.
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o

o

restauranglokal

FALSKT

En välfungerande restaurang är
en merit för Rya
Den är också en ekonomisk resurs

SANT

SANT
Ryas medlemmar
Restaurangpersonal skall kunna byta om
m m helt avskilt från medlemmarna ??
Ryas spelare vill ha en bättre
SANT
toalettlösning
Shopverksamhet är lönsamt
SANT?
i framtiden
Styrelsen överväger en mera
idrottsinriktad roll för tränaren
SANT
Det finns en ny trånare påtänkt
FALSKT
för Rya
Styrelsen håller dörren öppen
för Peter men även för
SANT
andra alternativ
(dock är inte Leadbetter påtänkt!)
Vi kan utnyt{a läget vid Sundet bättre ??

för

SANT
??
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Vår egen stjärna,

o Vi klarar oss med en mindre
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Särskilt hans närspel har imponerat på expertisen. Här tillhör Mikael redan den översta
världseliten.
Han har en snittscore på 70,76
slag. På de senaste starterna
placeringarna 64- \5- MC- 521- MC. Hans 27:a placering
var vid Volvo PGA Championship på berömda Wentworth,
där den totala prissumman var
30 miljoner kronor.
Totalt i år har vår medlem
spelat ihop drygt 2 miljoner
kronor. Men det är inte guld
allt som glimmar. Det är dryga
avbräck, då inte minst skatten,
där man på vissa kontinenter

direkt tar upp trll50%

av pris-

pengarna.
Mikaels bästa score t är år 64
slag (- 7) i Caltex Singapore
Open. Han ligger på 2B:e plats
på årets Europalista.
Han är noterad som 26:a pä
Asien PGA Tour och som 13:e
på South African Tour.
Drivern gratulerar till framgångarna och följer med
intresse dina fortsatta framträdande i de riktigt stora sammanhangen.

Lennart Anderssort,

ffiffi##
Den startade 1990 som en riksomfattande tävling för kvinnor
och män över 50 år under
namnet Ambassador Crp. 1995
döptes den om till Mobitel
Trophy och utökades till att
även omfatta spelare i åldern
30-19 år. 1997 tog Telia Nära
över som sponsor och gav tävlingen namnet Telia Trophy.

Loredana Petrini samt Karin
Friberg (scratchsegrare). Vågar
vi gissa att Lars spelar med
Loredana,, partners också utanför golfbanan, och Karel med
Karin.
I Ambassadör-klassen blir det
Sven-Erik Liden, som vann en
hård kamp mot Curt Anders-

son och Karl Larsson, Lars

Ekolin (scratchsegrare) samt
Karin Ohlsson och Ingrid
Axelsson (scratchsegrare) . Det
är ingen vågad gissning att tro
att de tävlingsrutinerade spelarna Lars och Ingrid bildar
foursomepar.

tr#$ffi
Telia Trophy spelas i tre steg
med klubbkval, regionfinaler
och riksfinal. För de Rya-spelare, som kvalificerade sig till
fortsatt spel, väntar nu regionfi nalen för Ambassadörklassen
på Ängelholmsbanan, medan
Diplomatklassen spelar i Perstorp. Tävlingsformen är mixedfoursome poängbogey.
Ryas representanter i Diplomat-klassen blir Lars Wahlström, Karel Matejka (scratchsegrare),

Lars Wahlström, Loredana PetfinL Karin Friberg och Karel Matejka,
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Antal startand e: 37

Antal startand e: 22
Erh.

1. Sven-Erik Liden
2. Curt Andersson
3. Karl Larsson
4. Jan Pålsson
5. Lars Ekolin

Slag
12

\2
16
13

I

Erh.
Resultat
39 poäng
39 poäng
39 poäng
38 poäng
35 poäng

Antal startande:23
1. Karin Ohlsson
2. Cunhild Ekolin
3. Cunnel Nymberg
4. IngaJärnum
5. Inga-Mgu Andersson

Slag
1. Lars Wahlström
14
2. Flenrik Rasmussen 9
3. Karel Matejka
1

4. Cöran Karlsson
15
5. Lars C,.hristiansson 5

Antal startande:
2B

20
2B

23
2B

40
35
34
33
33

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

Resultat
38 poäng
37 poäng
36 poäng
36 poäng
35 poäng

3

1. Loredana Petrini
2. Karin Friberg
3. Annika Karlsson

25
18
19

36 poäng
30 poäng
27 poäng
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Det blev en stor dag
för Perstorp/Klippans
golfgymnasium då den 21:a
upplagan av OMEGASLAG ET
avgjordes den 1 maj,

Lennart Larssons elever
nöjde sig inte bara med
segern genom Martin Hansson / Jacob Furuland, utan
även en delad andraplats av
Johannes Andersson / Steven
Jeppesen erövrades av landets
plantskola nummer ett.
Starfältet var som vanligt
av mycket hög klass. Det
hör inte till vanligheterna
att Europatour-spelare ställer
upp i svenska tävlingar, med
undantag för Scandinavian
Masters.

Nu fick den allför fåtaliga
publiken se en blivande E,T:
vinnare visa upp sig på Ryu,
trots att det här inte förekommer några prispengar.
Henrik Stenson, Barsebäck,
fick tydligen en ypperlig uppladdning inför en av de
stora tävlingarna ute i
Europa. Stensons partner,
Mark Montal , var också med
om att vinna {olårets Lag SM
till Barsebäcksklubben. Här
fick paret nöja sig med en
delad andraplats.
En dryg vecka senare stod
Stenson, som förste skåning
som segrare på Europatouren, Benson & Hedges på
"The De Vere Belfry" i England.

Sofiedal, tillsammans med
Christian Silverberg pä 72 slag
(+ 1).
Ett slag efter lågJohannes
Anderss on/ Steven Jeppesen,
Vasatorp och Hudiksvalls- spelarna, Marcus Wernersson,/
Daniel Puunberg.
Endast två par klarade att
spela andraronden på par, det
var segrarrra, Martin Flansson,
Stora Lundby / Jacob Furuland, Mjölby och Barsebäcks
spelarna Stenson,/ Montal.
De senare fick dela andraplatsen med Christian Härdin/
Robert Löfqvist, Skogaby,
Tilmanis/ Silverberg och
Anderss on/ Jeppesen, Vasatorp.
Segerresultatet slutade på fem
slag över par, ett bättre än de
ffru som delade andraplatsen.

De bästa Rya- spelarna fick
dela pä 27:e platsen, Gustav
Hågg/ Oskar Malmsjö, Mats
Kindberg/ Jan Sandberg och
de ärrade veteranerna Claes
Kinell och Cösta Ignell
(Båstad), samtliga 1.3 slag över
par.
Joachim Bäckströrn / Olof
Samuelsson var slaget sämre.
En intressant start gjorde
Richard Fish, numera Vasatorp
tillsammans medJohn Grant.
Fish slutade femma vid Ramlösa Open, på Rya, 1988.
Samma tävling somJesper Parnevik vann sin första seger i
som pro.
Paret kom nu på 47:e plats (+
16) . Ted Olsson/DavidJohansson fick nöja sig med 6B:e plats
av de 70 fullföljande paren.
Lennart Andersson

Str
Som så många gånger förr
visade det sig att Rya-banan
inte är lättscorad, detta trots
ideala yttre förutsättningar.
Under den första ronden var
det ingen av de 72 paren som
klarade par-gränsen.
Ledde gjorde förre Mölle-spelaren,.|an Tilmanis, numera

Segrande foresomepar Martin Hansson och Jacob Furuland,
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I kamp med övervintrande och
semestrande golfare på Costa
Blanca tog Sune Nymberg hem
segern i klassiska"Tre Banors
Cup", som spelades på de välkända banorna Alicante, Bonalba
och Alenda. Till Costa Brava och

Torrevieja-området söker sig en
ökande skara nordiska golfare för
att njuta av sol och värme. Startfältet i tävlingen ökas därfor år
för år och det är numera en stor
prestation att ta hem den prestigefyllda "Tre Banors C,rp".

Sune Nymberg

börjat
marschen mot s{ärnorna. I
en spännande vänskapsmatch
besegrade man Varbergs knattar med 5 - 3. Returmatch
väntar i Varberg i höst. Att bli
så bra som Tiger Woods är
själr,4allet alla knattars måI. Fast
Micke Lundberg, som man sett
på TV, är också en idol att se
upp till. Micke får gärna återkomma och ge knattarna puttningslektioner. Han ärju enligt
Göran Zackrisson en spelare
som har den råtta rullen på
puttarna.

ffiffiffi

På Alicantes 6.057 mlänga och
knixiga bana presterade Sune 65
slag netto - hela 7 slag bättre än
tvåan i tävlingen. Det skulle visa
sig att Sune stod pall för trycket
och kunde i ledarboll på Alendabanan ta hem slutsegern med 3
slags marginal.
Ol db oy s ko mmitt 6n gr atuler ar

Sune för hans fina internationella
insats och ser framemot starka
insatser i H55-serien.

Börje Akesson
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Ryas knattegäng har
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Peter Lester tillsammans med Ryas lag, Övre raden från vänster: Christian Maesel, Marcus
Lester, Pontus Gustafsson, Filip Jevinger, Carl-Johan Kullving, Nedre raden från vänster
victor Turesson, Fredrik Ekman, Sebastian Ahl, Alexander Boltenstern, Rasmus Grimsgård,

KILLBERGS
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Muskötgatan 10, Box 22075, 250 22 Helsingborg, Tel. 042-25 44 00, Fax 042-15 49 87
Volframgatan 6, 213 64 Malmö, Tel. 040-94 94 23, Fax 040-94 86 94
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- årets pop
Knallhård slagtävling över flera
ronder gor Rukka-slaget till
årets stora drabbning på Rya,

Inte mindre än 165 deltagare
gjorde upp om placeringarna
på en bana i absolut toppskick.
Ett stort tack till Roland Falkenbäck för ett som vanligt
jättefint prisbord med Rukkas
kvalitetsprodukter.
Arets tävling genomfördes med
elitklass samt flytande klassindelning mellan A- och B-klasserna. Största antal deltagare
samlade B-klassen med 73 startande följd av A-klassen med
70. I Elit-klassen, som spelades
som scratchtåvling från vit tee,
kom 22 spelare till start.
Smgrmw
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Mats Kinberg tog kommandot
direkt i Elitklassen och kunde
efter 54häl stå som segrare
med 218 slag. Närmast följde
rutinerade Anders Sandgren
från Barsebäck med 22I slag.
Näst bäste Rya-spelare blev
unge, lovande Oskar Malmsjö,
som knep femte platsen med
230 slag. Ett säkert Rya-kort är
Viveca Hoff, som alltid finns
med i toppen. I år blev Viveca
rjru med 233 slag.
I A-klassen, med övre gräns
12 erhållna slag, segrade Olof
Zinn med fina 137 slag. Olof
syns inte så ofta på banan men
är en spelare med talang, som
kan prestera låga scorer när
han håller bollen i spel. Två
slag efter Olof följde Olle
Johansson och Cöran Hansson,
båda spelare som brukar synas
i prislistorna. Bästa rond presterade Patrik Bäckbom (h.p
1, klassens lägsta) med 69 slag
brutto! Tillsammans med en
rond pä 73 slag netto gav detta

te

bhtä

en {ärdeplats
E,fter en inledancle rond,
pä 64 slag netto kunde
Martin Sandgren, Eslövs
CK, bärga segern i
B-klassen med sammanlagt 134 slag. Bra spur-

tande Eric Linden klättrade efter en andra rond
på 65 slag till andraplatsen med137 slag.
Förutom pristagarna och
den generöse sponsorn
finns det också stor
anledning att tacka tävlingskommitten för ett
uppoffrande arbete.
Tack Olle Nilsson,
Annika Karlsson, Holger
Lund, Sven-Eric Liden,
Annika Friberg och Fredrik Nicander, ni slet verkligen från morgon till
kväll för att allt skulle
fungera perfekt.
InguarJönsson

Erh
Klass
1.

Mats Kinberg

Anders Sandgren, Barsebäck
3.Jonas Blomqvist, Söderåsen
4. Niklas Rosenqvist, Söderåsen
5. Oskar Malms.lö
6.Jonas Rosenqvist, Söderåsen
T.Viveca Hoff
1.

Tävlingsledare Lars Olle Nilsson, segraren i
elitklassen Mats Kinberg samt tävlingens sponsor
Roland Falkenbäck,

slas

Rond

1

Elit

2.

Klass

Fr,v, Olof Zinn, Martin Sandgren samt Mats Kinberg,

Rond2 Rond3

scr
scr

72

SCT

scr

72
/5
74

SCT

-q
I .-'

SCT

l5

71
73
74
76
77
81
78

SCT

l.)

75
75
76
78
7e
78
80

Totalt
218

22r
222
227

230

232
233

A

Olof Zinn

OlleJohansson
3. Göran Hansson
4. Patrik Bäckbom
2.

Holger Lund
6.Johan Henckel
7. Olof Södergren
5.

a

o/

70

8

77

6B

I2

72

67

137
139
139

1

6B

/3

r47

6

68

aq
l.)

I4I

o

o

t.J

69

r42

4

68

/5

r43

I7

64

/t)
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19

72

65

137

67
69

Klass B

l.Martin Sandgren,

Eslövs GK

Eric Linden
3. Kerstin Björk-Nilsson
2.

Barsebäck

15

72

22

71

5.Björn Kideborn

T2

70

Lena Pettersson
7. Bengt Lundblad, Söderåsen

16

7T

14

71

4.
6.

Christian Maesel

75
74
75

139

\40

r45
r45
146
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Ur ett som vanligt dignande prisbord och med en alltid lika glad
sponsor fick pristagarna i årets upplaga av Stinas Flower Cup motta
sina vackra blomsterdekorationer.

#s

A-klassen
1. Mats Kinberg
2. Joakim Flinck
3. Joachim Bäckström
4. Kristian Schir6n
5. Katarina Pettersson

39 p
39 p
31 p
37 p
36 p

B-klassen
1. Curt Palmaer
2. Richard Karterud
3. Ebbe Gustafson
4. Marcus Lester
5. Lars Wahlström

37 p
p
36 p
36 p
34 p

C-klassen
1. Karin Ohlsson
2. Gunnel Nymberg
3. Gunn Bengtsson
4. Lisbeth Ekberg
5. Sven-Ingvar Nilsson

En glad Karin Ohlsson

3l

4rp
39p
35p
34p
32p

Mats Kinberg tillsammans med Tävlingssponsor Stina Carlsson,
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Katarina Pettersson, segrare Captain's Cup,

Som traditionen bjuder spelades den årligen åt.rko-mande Captain's Cup den
21 april i år. Tävlingen för sty-

kom

m

i

relse och kommitteer, som dels
spelar den individuella tävlingen om det åtråvärda tennfatet, dels kommitte tävlin gen
där bästa kommitte
koras och får sitt
namn på det imponerande vandringspriset.
I år vanns den individuella tåvlingen
avJuniorkommittens Katarina Pettersson och bästa
kommitte blev

ttö, ld rottskom

m

ittö n,

.|uniorkommitten.

