Nr 3 . Oktober 2001 . Argånl23

Medlemstidning för Rya Golfklubb
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Arbetet med l:ans tee är nu i
full gång. O- allt går som der
ska beräknas arbetet vara klart i
mitten av oktober. Tee-ytan blir
något större och gången kommer att beläggas efter det att
dammkanten har förstärkts.

Vi har fått bygglov för flyttning
av pumphuset. Huset kommer
att flyttas till en plats söder om
16:de green och gömmas i
buskagen så att det inte kommer att synas.
Emma Aje har beslutat sig för
att sluta sin anställning på Rya
Colfklubb för attr framtiden
ägna sig åt något annat. Vi
önskar Emma lycka till i framtiden.

Efter extra klubbmötet den 20
september skall vi nu sätta
igång med byggandet av ny
kiosk och toaletter på banan
samt en ombyggnad av restaurangen med personalrum och
en ny glasad utbyggnad mor
sundet. Byggandet av kiosk och
toaletter påbör-1as under hösten och ombyggnaden av
restaurangen påbör.; as efter
Hugo's säsongavslutning och
beräknas vara klar till säsonc'starten 2002.

I profrågan har förhandlingar
pågått med Peter Lester. Avtalet med Peter kommer att
förlängas med ett år.
Ett stort antal träd (73 st) har
dött under säsongen. Vi kommer att börja återplanteringen
under november månad.
Vi har haft en hel del stölder
på banan i år. Bland annat har
diseltanken, trots försvårande
åtgärder, tömts på sitt innehåll
vid tre tillfällen. Om någon har
sett något misstänkt så hör av
er till klubben.
Vi behöver mera k1jälp till
redaktionen för Drivern. Ni
som tycker att det skulle vara
trevligt att utforma och skriva i
klubbtidningen kan väl höra av
er till kansliet på tel 220182.
Vi har haft en sponsorträff
med tillhörande lagtävling nu
under september. Segrande
sponsorlag blev Scandlines.
Grattis!
Det är nu inte lång tid kvar
innan vi kan flytta in i det nya
baghuset. Vi hoppas att det
skall vara möjligt i slutet av
oktober.
Vi skall till nästa säsong försöka
sprida mer information från
styrelse, kommitteer och klubbchef via ett lite enklare informationsblad som skall utkomma varje månad. Vi hoppas på detta sätt att klubbens
medlemmar skall hållas informerade om aktuella händelser
på klubben. Samma information skall också finnas på hemsidan rya-gk.com
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Skall vi förhålla oss till
framtiden - eller framhålla

förr i tiden

lite överraskad av det
engagemang, positivt som
negativt, medlemmarna i Rya
har jämfört med det engagemang, som finns i en fotbollsklubb. Positivt så till vida att
medlemmarna har synpunkter
på hur man förbättrar vår
golfverksamhet, såväl vad
gäller bana som anläggningar.
Negativt av de medlemmar
som alltid skall "gnälla" och
finna fel på bana eller anläggningar. Vi har även fått anmärkningar från våra gäster
om att några få av vära medlemmar uppfört sig på ett sätt
som inte är värdigt en Ryumedlem.
Jag år
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Alf Karlsson
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Liselotte Schlasberg vice ordf.
IngvarJönsson

ledamot

Kristina Din6

ledamot

Johan

Sederholm ledamot

Anders Forssell

suppleant

l-:rrs Vallentin

suppleant
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Jag anser att vi i framtiden
måste arbeta med totalkvalite
vad gäller idrott, service och
anläggningar.

Hur skall vi förhålla oss till
Historik, Tiadition och Erfarenhet?
Hur skall vi ge den nya gen erationen möjligheter att förändra
och utveckla och skapa :nya
målsättningar?
Det finns ingen golfklubb i
Skåne, som klarar sig utan
sponsorverksamhet eller
greenfeegäster, speciellt inte
om klubbarna vill investera och
förbättra bana och anläggningar. Ej heller klarar en
golfklubb sig i framtiden om
den inte fär nya generationer
intresserade av attvara med
och utveckla klubben, vilket

även kan innebära förändringar och nya målsättningar.
Den naturliga framväxten av
duktiga golfare ur medlemsleden skall uppmuntras. Med
tanke på ovanstående är det
viktigt att styrelsen kan hantera
balansen mellan olika intressen,

att medlemmarnas behov
kommer i första hand. Detta
måste vi fokusera på i framtiden då vi lagt alla byggprojekt
bakom oss och fått lugn och ro
vad gäller tränarfrågan.
Det är viktigt att styrelse, kommitteer och kansli fortlöpande
förser medlemmarna med gocl
och snabb information om
planer och aktiviteter, vilket till
en del brister idag. Rya ska1l
vara en social knutpunkt, som
kännetecknas av en god klubbanda med ett attraktivt klubbliv. Styrelsen och kommitteerna
har ett avgörande inflytande
över klubbens utveckling och
besluten måste anpassas till
verkligheten. Det är därför
viktigt att vi alla arbetar gemensamt med en vision, som ger
bra beslut, bra struktur och
hog servicenivå och där kvalite
sätts före kvantitet.
så
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Ett välbesökt klubbmöte gav
styrelsen klartecken att
genomföra de föreslagna
byggproj eklen Totalt inklusive

tidigare beslutade och
genomförda investeringar i
maskinhallen samt i nytt baghus
berä knas investeringarna
uppgå till ca 3.1 Mkr.

genomförs

I
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Alf Karlsson öppnade
mötet med att uttrycka sin glädje över
att närmare 200 medlemmar mött upp
till detta viktiga möte. Han beklagade
det något kaotiska mötet i maj, där
Ryas ordförande

såväl

information till mötesdeltagarna

som lokaliteterna inte svarade upp mot

kraven.

Alf Karlsson presenterade också de

Visa av skadan hade styrelsen denna

funderingar, som sqrelsen har beträffande en helhetslösning där bl a kansli
och shop integreras. Eftersom projektet endast är på id6stadiet och förhandlingar pågår om profunktionens

gång producerat ett prospekt, som på
ett klart och överskådligt sätt beskrev
s$zrelsens förslag samt de ekonomiska
konsekvenserna av förslaget. Vidare
hade Hotel Horisont valts som möteslokal, där både bild och ljud gick fram
till samtliga närvarande.
IngvarJönsson gj orde en rekapitulation av styrelsens förslag samt redo-

gjorde också för styrelsens synpunkter
på de av medlemsgruppen inlämnade
förslagen. Speciellt tryckte han på att
ovanvåningen bör bevaras i nuvarande
skick eftersom de nedre lokalerna i sin
layout gör det omöjligt att ha klubbsammankomster där avskildhet krävs.
Dessutom var hans uppfattning att
beläggningen på nedanvåningen
knappast kommer att minska i framtiden, vilket gör det angeläget att
klubben bibehåller nuvarande ytor.
å#$
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Aven medlemsgruppens tredj e förslag
kommenterades där den sammanfattande kommentaren var att ldubberr
inte får mycket för pengarna om man
väljer att göra en rockad mellan
damernas omklädningsrum och
restaurangens förråd. Ingvar Jönsson
fastslog också styrelsens uppfattning att

restaurangdelen får ett lft genom
utbyggnaden mot sundet.
Kioskproj ektets sponso! Christer
Rittinge, presenterade sig också och
bekräftade det som styrelsen meddelat
i prospektet, nämligen att hans

erbjudande endast gäller om
restaurangproj ektet genomörs enligt
styrelsens förslag.

inriktning är det för tidigt att presentera ett slutgiltigt förslag. Sven Svensson menade att det lappats och lagats
allt för mycket på Rya och att man
ibland måste ta radikalare grepp.
em
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Beräknade investeringar i Byggprojektet samt påverkan på driftsresultatet presenterades av Kristina
Din6. Den ökade kostnad som byggprojektet medför kommer att kunna
tas inom nuvarande ekonomiska rarn
och således inte förorsaka någon
höj ning av medlemsavgiften.
CurtAndersson och Lennart Engberg
redogj orde för medlemsgruppens
förslag som presenterats i prospektet.
CurtAndersson menade att om
styrelsen vid det tidigare klubbmötet
presenterat motsvarande information
så hade kanske aldrig detta möte
behövt äga rum. Lennart Engberg

informerade om de förutsättningar
som medlemsgruppen satt upp för
projektet där bl a bevarandet av den
gamla fiskarestugan, nuvarande
klubbrummet, stod högt på listan.
Efter medlemsgruppens presentation
antog Klubbmötet styrelsens förslag
med ett rungande bifall.
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Information gavs också betråffande
profunktionen där förhandlingar
pågår med Peter Lester. Alf Karlsson

dementerade alla rykten om att en ny
tränare skulle vara anställd. Han
meddelade dock att det finns åtskilliga
påringningar från intresserade tränare. Alf Karlsson redogjorde också för
hur de pågående förhandlingarna
förts, där den i mångas ögon allt för
långsamma hanteringen till stor del
berott på Peter Lester och hans
rådgivares almanackor.
Peter Lester har presenterats ett
kontraktsförslag som går ut på att han
erbj uds proj ektanställning, möj lighe

t

till egna intäkter från lektioner som
inte bokats av klubben enligt kontraktet samt arrendering av shopen.
Däremot avser klubben att överta
drivingrangen vars skötsel fått viss
kritik under högsäsongen. E rbjudandet har diskuterats med Peter Lester i
närvaro avjuridisk rådgivare från PGA,
som var av uppfattningen att det är ett
bra erbjudande som Peter Lester fått.
Målet år att komma till en snar lösning
eftersom klubben inför den kommande säsongen måste ha tränar-

frågan ordnad.
Alf Karlsson uttryckte sin örhoppning
om att den tydliga information som
givits på mötet, och de beslut som
fattats, nu skulle göra slut på allt
ryktesspridande, kotterier och onödiga
påhopp, så att valda och utsedda
funktionärer får mojlighet att genomföra beslutade projekt på ett så bra sätt
som möjligt. - Det är viktigt att vi med
detta avstamp blickar framåt och
arbetar med målsättningen att skapa
en framåtinriktad klubb med samnra
goda stämning som genom åren rått
på Rya, avslutade ordföranden.
Lennart Andersson
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Cecilia Sjöblom svarade för en
sul'erän uppvisning då hon
vann landets anrikaste damtär,ling, SM i matchspel, ett
mästerskap som pågått allt
sedan 191 1.
I årets mästerskup,, som avgjorcles i Tomelilla,, vann Cecilia
samtliga sina matcher med
klara siffror, för att i finalen
utklassa sin finalmotståndare,
Gilda Johansson, Falsterbo,
med förkrossande 6/5.
Cecila hade lagom till årets SM
hittat formen. Hennes stabila
spel under detta mästerskap
var av det imponerande slaget.
I samtliga matcher fram till
finalen var hon aldrig i underläge. Tog från början kommandot och släppte sedan ingen
motståndare in på livet.
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Finalspelet var från början av
hög klass. De första nio hålen
spelade Falsterbo-flickan på
par men var ändå tre ner. Här
hade Golda givit sitt bästa och
Cecilia kunde promenera hem
finalen, som var avgjord redan
efter 13 håI.
I finalen presterade jag mitt
bästa spel under turneringen.
Fick grepp om matchen direkt
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vilket betyder så mycket i
matchspel, säger Cecilia efter
att ha satt i matchputten.
SM guldet är givetvis 27-ärtga
Cecilias hittills främsta seger.
Detta var Ryas tredje guld i
damernas Match SM. De båda
tidigare vanns av Marianne
Gripwall-Bergengren, men
daterar sig så långt tillbaka som
1958 och 1959.
Cecilia Sjöblom gör nu sitt
andra år som pro och har i år
hunnit med att spela 1,2 tåvlingar där hon klarat åtta kval.
Säsongen inleddes med seger i
Norberg Open. Sin bästa score
presterade Cecilia på slutvarvet av Ojareds Ladies Open
med en 67- rond (- 5) och en
femteplats i tävlingen. Det har
blivit 6 topp-tio-placeringar i år.
Cecilia kommer ursprungligen
från Sundsvall och efter sina
studier på golfgymnasiet i
Perstorp / I\lippan flyttade hon
i {ol till Råå och Rya golfklubb.
Cecilia har i år spelat ihop
72 077 kronor och ligger på
plats fem på Telia Ranking för

underdivision till den stora
USA- touren.
Hoppas kunna kvala in och
spela där under ett par månader. Sedan åkerjag liksom i år
till Sydafrika för att delta i
deras inhemska damtour, slutar
årets svenska mästarinna.
Drivern har bara attlyfta pä
golfkepsen och gratulera och
önska lycka till.
Lennart Andersson

damer.
rpdns#m

Närmast på programmet står
kval till Futures Tour i USA, en

SM vinnare Cecilia Sjöblom,

KILLBERGS
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N itti ota I ets su ccöve ckor
tycks bli svåra att upprepa,
Trots fina prisbord och
utmärkt golfuäder var flera
tävlingar långt ifrån
fulltecknade,

Bättre förutsättningar för
golfspel än som bjöds under
Golfveckan kan knappast
önskas. Strålande sol och svaga
vindar gjorde banan lättspelad
och trivseln god bland spelarna.Jämfört med tidigare år
var det tävlingsfritt på onsdagen, då banpersonalen fick
fullt spelrum för att klippa och
ställa i ordning fairways och
greener för de återstående
tävlingarna.
Här försvann uppskattningsvis
en potential pä ca 100 starter,
vilket allt lika med tidigare år
teoretiskt skulle inneburit ett
startfält pä 641+ 100 deltagare.
Alltså en bra bit under {olåret
då vi hade närmare 1.000
startande. Går vi längre tillbaka
kan vi notera upp till 1.300
starter då banan i stort sett var
belagd från morgon till sena
kvällen.

"Kärntävlingarna" i topp
Aven i år visade sig de sedan år
tillbaka etablerade tävlingarna
dra flest deltagare. Hackers &
Duffers toppade följd av Ramlösa Wide Open och din-X
Ladies- Invitation.
Baserat på tidigare erfarenheter hade lag- och partävlingar
prioriterats. Tanken med detta
år att öka samvaron under
veckan och därmed skapa
möjligheter för medlemmar att
bättre låra känna varandra.
Prisborden var också synnerligen generösa och tävlingskommitte såväl som styrelse ber
attfä framföra sitt varma tack
till veckans alla sponsorer.

rc?

I sedvanlig ordning avslutades
Golfveckan med en trivsam fest
där vädrets makter visade sig
från sin bästa sida.

linnu bättre Golfvecka
Har du som läser denna artikel
någon synpunkt, som kan göra
Golfveckan ännu attraktivare,
ber vi dig höra av dig till
Tåvlingskommitten. Golfveckan är en fin tradition och

en unik möjlighet att få
tävlingsspela koncentrerat
under några dagar. På så sätt
blir det också tid över för
andra trevliga sommaraktiviteter, som t ex att lata sig
på stranden, ta en tur med
segelbåten, besöka Tivoli eller
varför inte klippa häcken.
InguarJönsson

Pristagare och tävlingsledare i Rya Mixed Foursome, Fr v Holger Lund,
tävlingsledare, Lars-Olle Nilsson med partner Annika Friberg, Eric Johansson och
mamma Eva, lngvar och Lena Jönsson samt Christer Söderberg, tävlingsledare,

Segrarna iVlVO-slaget Anna och Göran Eriksson, Övriga i bild tävlingsledare SvenErik Lidön samt klubbens ordförande Alf Karlsson.
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Ramlösa Wide Open
Tävlingsform: Lagspel poäng,
tre bästa resultaten.
Sponsor: Ramlösa Hälsobrunn
Antal deltagar e: 126
Poäng

1.
2.
3,
+.
5.
6.

LagJohan

Herslow \2I

Lug Mats Malmsjö
Lug Lars-Olle Nilsson
Lag Olle Svensson
Lug Lars Nilsson
Lag Bertil Ohlsson
7 . Lug Rickard Karterud
B. Lug Viveca Hoff

720
1

18

717
1

15

115

I 15

774

Carl Lamm Trophy
Tävlingsform : Slagtävling
netto, A, B, C samtjunior.
Sponsor: Carl Lamm
Antal deltagare: 69
Klass A
Slag nto
1. Johan Lindberg
69
70
2. Sten Wallmark

3. Anders Eliasson
4. Holger Lund
5. Arne G Olehov
6. Leif Flansson, Möre

7I

7l

GK

Klass B
1. Joachim Wåhlstedt
2. Börje Akesson

7I
72

Poäng

1. Anna Eriksson/

Cöran Eriksson
2. Johan Södergren/

Carsten
49

Olof Södergren
48
3. Erik Oddershede-Nielsen/
Birgitta Bergsten

47

Christian Maesel
5. Lennart Jårnum/
Sven

Persson

Lundblad

Mats Malmsjö

45

44

7. Magnus Byström/

Linus Wahlgren
B. Margareta Gustafson,/
Ebbe

Custafson

44
44

Mixed Foursome
Tävlingsform: Mixed foursome,
1B hål slaggolf
Sponsor: Köttmästarna
Antal deltagare: 86
Slag nto
1. EvaJohansson/
Eric Johansson

4.
5.
6. Loredana Petrini

2. Christian Maesel
3. Petter Wahl
VTVO-slaget
Tävlingsform: Mixed fyrboll
bästboll poängbogey
Sponsor: VTVO och
Rydebäckshallen.
Antal deltagare: 96

3. EvaLiden/
Sven-Eric

Lid6n

54

4. LenaJönsson/

IngvarJönsson

53

5. Fredrik Nilsson/
Lars-Olle

Nilsson

51

6. Arne Svensson,/
Olle

67
7

6B

Svensson

51

. Brita Linander /

Curt Linander
B. Erna Haggren/
Lars

69

b'/
69

51

Haggren

51

din-X Ladies' Invitation
Tävlingsform: Mixed
greensome poängbogey
Sponsor: din-X
Antal deltagare: I22

72
72
72
72

Poäng

Klass C
1. Anders Sjöberg, Vasatorp t5
7B
2. Jonas Linn6, Vasatorp
3. Lars Arvidsson,
Storängens GK
7B

Junior
1. Marcus Lester

72.5

Hackers & Duffers
Tävlingsform: Poängbogey, 6
hål single, 6 hål bästboll och 6
hål foursome
Antal deltagare:742
Poäng
1. Helena Aru/
Eric Linden
55
2. Mona Wallmark/
Ylwa Muller
55

66.5

2. Annika Friberg/
Lars-Olle Nilsson
3 LenaJönsson/
IngvarJönsson
4. Eivor Svensson/
Sune Svensson

69

46

6. Lars Lundblad/
Niklas

Bengtsson

6. Ylwa Muller/
E rik Oddershede-Nielsen 70
7. Lena Arrntoft/
Christer Armtoft
70.5
B. Emma Malmsjö/

4. Marcus Lester /

3. Bengt Lundblad,
Söderåsens GK
Bengt Wehlin
Hans Ohlsson

5. Gunn Bengtss on/

1. Ylva Olsson/
Mikael

Friberg

52

2. Anita Löndalfl/
Hans

Ohlsson

46

3. Harriet Lllja/
Sten

74

Wallmark

42

4. Ann-Christine Osterman/
Alf Karlsson
42
5. Ulla Ahnelöv/

'/5
'/b

Jörgen Larsson,

LaGK

47

6. Karin Friberg/
Tävlingsledaren i Hackers & Duffers,
Börje Akesson, omgiven av fr v Mona
Wallmark, Helena Aru, Eric Lindön samt
Ylwa Muller, Det var undomarna som
drog det längsta strået i en knivhård
kamp som avgjordes på lägst hcp,

7

Thorbjörn Widerberg
. Gunn-Lis Rosberg,/

Sune Svensson
B. Margareta Sandström,/

Leif

Eliasson

40
40

40

Strå#amde siffs
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At.n om det är nägra tävlingar
kvaq så har Mikael Lundberc'
g ort väl ifrån sig
under sin första säsong på
Europatouren. Det
brukar ta ett antal är
innan en spelare, som

blir uppflyttad till
högsta divisionen
r'äxer in i sin uppgift.
Vi tycker att Mikael
har tagit för sig rejält,
där första målet, att
kvala vidare till nästa
säsong, uppnåtts med
klar marginal. Mikael är Ryas
förste spelare på
Europatouren. Bara detta ärju
en stor sportsligt framgång för

Gfif
&w
Då damernas EM för seniorer
avgjordes i Schwerzvar Irene
Kruuse af Verchou, framgångsrikast i det svenska laget. Hon
var bäst av de svenska damerna
i kvalet, där Sverige blev fyra.I
semifinalen mot Frankrike,
som Sverige vann med 3/2,
svarade Irene för en av segrarna.I finalen mot England

vår förening. Äu.n om Mikaels
senare tävlingar inte givit lika
mycket i utbyte som tidigare, så
har han ändå visat hög kapacitet genom att avsluta med en
66 -rond i BMW Open
och en 23 e plats. En
66- rond blev det också
på inledningsvarvet av
Tiophy Lancöme.
Mikael har på sina 23
tävlingar klarat 14 kvalmed tre topp-lO-placeringar. Han ligger för
närvarande på 56:e
plats (I14 går vidare till
nästa år) på Europa
Touren, 2001 och 10:e
på PGA Order- ofMerit, Sverige, med inspelade 2
580 01 4 (200r-0e-21) .
Hans snittscore på spelade 70
ronder ar 77,26 slas.
var Ryaspelaren
den enda
som lycka-

vinna
sin match.
Guldet gick
des

till England efter
finalvinst

med 4-7.
Men ett fint silver blev det till
de svenska damerna.

Rra

Annie
Vår hedersmedlem, Annie
Börjesson har lämnat oss. Annie
som blev 89 år var under en lång
föUd av är en förgrundsfigur i Rya
Golfklubb. Då inte enbart som
elitspelare, där hon deltog i
flertalet landskamper, utan
framförallt för det arbete hon
lade ner för klubbens utveckling.
Annie spelade sin första SM- final
mot Nancy Runfelt, Båstad, i
Göteborg 1948. Samma år
spelades också Sveriges första
damlandskamp, mot Danmark,
där Annie var självskriven i laget.
Det blev sedan ytterligare sex
landskamper och ett SM- silver
(1e55).

Annie tillhörde styrelsen under
12 är,1943- 7954, men deltog
ideellt i klubbarbetet i över 30 år.
Det var av naturliga skäl som
damfrågorna kom i första rummet. Hon tog initiativet till
damernas tisdagsgolf i bö{an av
1940- talet, där startavgiften var

en krona och förstapriset ett par
silkesstumpor. Aven tillkomsten
av den nationella damdagen bär
Annies signum.
Utbildningsbiten för damerna var
en hjärtesak, där en del av de
teoretiska träffarna var förlagda
till stranden, nedanför klubbhuset.

Maken Allan hade vid sin bortgång 22 styrelseår bakom sig,
därav som ordförande 7954-

Jmmsfrfsffi frötn
Det har även varit ett bra år för
22- ärtgeJoachim Bäckström,
som spelat på Telia Tour

t962.

Open (67 slag). Han har klarat
12 kval på 15 tävlingar, med en
snittscore på 71,94 slag. 4 topp10- placeringar har det blivit i

(svenska

är.

touren), där

Ä""tr om

han vann
Sundbyholm
Open och
slutade Näa r
Match
Golf.Se/slag.
Sin bästa
score för
året presterade Joachim vid Challengetourtävlingen- Skandia PGA

d.et inte alls är samma
pengar att spela om på den
svenska touren, som exempelvis på ET, så har Bäckström fått
ihop 86 660 kronor i Sverige.
De inspelade pengarna räcker
till 55 plars på PGA Order- ofMerit och en sjunde placering
på Telia Ranking, Herrar.
Joachim var också i högsta grad
med om att föra upp Rya till
Elitserien (lag SM) 2002.

Under Börjessons ledning byggdes bana och klubbhus ut och
1957 stod 18 hål klara att tas

i

bruk.
Här lade även Annie ner ett
ovärderligt arbete med bland
annat inredningen av klubbhuset.
Invigningsdagen, Kristi Himmelfärdsdag 1957, avslutades med
pompa och ståt på Parapeten
med Annie som arrangör och
charmant värdinrra.
Annie spelade sin golf långt upp i
åren, men med tiden tog åldern
ut sin rätt. En av Rya Golfklubbs
stora profiler lämnar ett stort
tomrum efter sig.
Lennart Anderssort

I år har vi varit ännu fler

:

arrangemang i Villamoura, Al
efter svenskspråkig personal, för
sistnämnda är ett under av st
Man sköter all service titt speÅ
och greenfees tiil uthyrning av golfbilt
man ett, speciellt for damernal lock'
fullmatade menyerna på klubbarna:
nästan kan skippa hotellrummet. Solt
hålat ut på 18-de hålet sista dagen.
gäng mysande damer och her

6
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Ryagängen

Inget är som golfsporten! Ingen
annan idrott ger amatörutövarna
en chans att resa ut och pröva på
mästerskapsbanor på egna villkor. Det gäller verkligen att taga
vara på allt det fina, som denna
helt unika idrott erbjuder. Inte
bara det, genom hcp-systemet,
jämlika spelet utan också den
speciella samhörighet golfen
skapar. Den sociala gemenskapen, umgänget över generationsgränserna och den speciella
fostran detta ger de mycket unga

t
g
'so"r upplevt ännu bättre
't.;t rier av krogarna borjar leta
hf,, inte tala om golfshopparna, De
""2r,'ce på alla besokta banor,
l$l'e, från plåster på skoskaven
ar cch taxibeställningar, Dessutom har
qende klädessortiment, Detta och de
ts k,ogar, det fina vädret gor att man
,er sken från det vi anlände till dess vi
Da öppnades kranen och det var ett
'T ar som glatt berättade for ett
t snän hur de haft deL
a', bildbevis på hur ett av

r bade deL

utövarna är ju mycket viktiga
sidofördelar. Detta och det faktum att det inte finns någon
bättre eller trevligare form för
friskvård får man verkligen en
påminnelse om vid de resor, som
några av oss haft turen att få vara
rned på.
Dessutom gör träningen nytta.
Tro det eller ej, men jag har vid
ett flertal tillfällen gått på eller i
närheten av mitt handicap sedan
hemkomsten.
Göran Löndahl

#ffiffi

m*ffiffiw
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Fullt startfält och 40 spelare på
vä ntel istan befäste Rya-slaget
som en av landets populäraste
seniortävlingar,

Det var en glad Börje Åk-son,
instiftare och tävlingsledare för
Rya-slaget, som i sena kvällstimrnen kunde pusta ut efter en
hektisk men mycket väl genomförd tävlingsdug.

- Vi hade skickat ut inbjudan
till 30 klubbar från Abbekås i
söder till Bäckavattnet i norr.
Dessutom hade jag bearbetat
danskar och norrmän under
min vintervistelse i Spanien
och kunde glädja mig ät att
flera av dessa också kom till
start, säger Börje, som dock
tvingades avboja ett 20-tal
anmälningar trots att han
tänjde på startfältet.
8 timmars starttid och efterföljande prisutdelning är vad en
tävlingsledning tål, menar
Börje, som ju tillsammans med
bl a Curt Andersson är en av
klubbens mesta tävlingledare
genom tiderna. Enligt Börje
har kansliet stor del i att tävlingen kunde genomföras på
ett smidigt sätt. Alla önskemål
om samordnade starttider etc
klarade kansliet upp på ett
rnycket för{ änstfullt sätt.

Med fiolårets regndag i minnet, förskjuten start och målgång i den sena skymninger,
r,ar det en dröm att vakna och
få se solen lysa in genom
persiennerna, skrattar Börj e,
som definitivt kommer att
upprepa Rya-slaget till nästa år.
Börje vill också framföra ett

-

tack till företag som skänkte
priser till tävlingen där inriktningen var att många priser
skulle delas ut i de båda klasserna.

en annan av Ryas bästa
seniorer, kom slaget efter.

Fdspmmem e$mrm

I B-klassen noterade Egon
Lindvall skrällresultatet 65 slag
netto medan Sven Lindgren,
Örkellurga, vann C-klassen på

Ingrid Axelsson visade var

mera beskedliga 37 poäng.

skåpet skulle stå i A-klassen där
hon segrade på fina 68 slag
netto (h.p 9). Ingrid tog också
hem Ryttmästare ns Vandringspris, som delas ut till den
spelare som presterar bästa

Startfältet fördelade sig som
följer på de olika klasserna: Aklassen 66 startande, B-klassen
1 05 och C-klasse n 27 startande.

bruttoresultatet. Holger Lund,

InguarJönsson,

Sm
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Klass A
1.

9
o
J.

4.
5.
6.

Slag netto

Rya
Jan Nilsson, Rya
Gert Karlsson, S:t Arild
Anders Gullander, Torekov
Ingrid Axelsson,

68
69
70
70
70

Kerstin Björk-Nilsson, Barsebäck
7l
Jonas Friberg, Ljunghusen

Klass B
1.

,

c,

J.

4.
5.
6.

Klass C
1.

I
c,

J.

4.
5.
6.

Egon Lindvall, Rya
Brita Linander, Rya
Ove Andersson, Rya
Ingrid Andersson, Bjäre
Er,y Flindemith, Rya
Mona Lindborg, Rya
Poäng
Sven Lindgren, Orkellunga
Cecilia Bengtsson, Kävlinge
Berit Mårtensson, Kävlinge
Per-Erik Persson, Söderåsen
Ragn hild Furenbäck, Allerum
Kj ell Kristensson, E slöv

65
6B

69
69
69
69

on
3t
on
3l

36
36
36
34

ffi$w
de båda senaste numren
av Drivern har jag försökt
vaska fram lite historik om Rya
golfklubb, Nu fortsätter vi
vandringen från 1944 och
fram till 1959,
I

Under de besvärliga krigsåren
1939- 1945 var ändå medlemmarna i Rya lyckligt lottade och
kunde hålla igång med spelet,
trots attbanan låg på avspärrat
område. Men det var svårt attfä
tag i utrustning, då i synnerhet
bollar, som var eftertraktat byte.
Ärr.n de närmaste åren efter
kriget var det av naturliga skäl
svårt med både svenskt och
utländskt material.

ffys

Affi

Mitt under brinnande krig,
1944, togs det optimistiska
beslutet om att på sikt bygga ut
till 1B hål. 1945 bildades Rya
Golf AB som hade till uppgift
att försöka införskaffa mark till
en fullvärdig 18 hålsbana. Vid
det laget saknades ekonomi för
att genomföra projektel qå
trädde åter generalmujor Ag"
Lundstöm in i bilden. Han hade
tidigare köpt in hela Rya gårds
egendom. Området skulle endast räcka till ytterligare några
håI. Lundström erbjöd klubben
att köpa byggnader och mark
för samma pris som han själv en
gång betalat, 50.000 kronor.
Enda förut-

var att området skulle förbli
golfbana i fortsättningen . 1947
antog klubben Ag" Lundströms
generösa erbjudande att köpa
de 240 .000 kvadratmetr arrra,
för c:a 21 öre kvadratmetern.
Denna första etappen rörde sig
om fyra nya hål- till 13 hål. Till
utbygganden engagerades den
ansedde banarkitekten Rafael
Sundblom, Stockholm. Det var
inget stort område han fick till
sitt förfogande och det blev
riktigt trångt kring tegelugnen,
med flera korsande, men ack så
intressanta håI.
(Se banskiss).
Av 13- håsbanan, som invigdes
1948, spelar vi i dag fortfarande
på hål: 1,3,4,5,(då par 5),7
(par 5 - 430 meter) och 16.
Några hål dubblerades.
13:e hålet var
förkortningen av första
hålet, där herrtee spelades
framför dammen, som ett
långt par- \ru.
Samma år fick klubben
också tillgång till hela
"fiskarestugan"
(en del av
nuvarande
klubbhus), med
bl.a.
omklädningsrum
på andra
våningen.

o

Bertil

Svensson, blev klubbens förste
helttidsanställde gre enke eper.

€6$- tr€ besdfs
Det första prominenta besöket
på Rya ägde rum 1953, då
regerande British Open vinnaren Bobby Lock var på besök.
(Lock vann British Open, 1949,
1950,7952 och 1957).
Han ansåg attvärt nuvarande
tredje hål var det bästakrun
spelat utanför de brittiska
öarna.
1953 övertog Allan Börjesson
ordförandeklubban och skulle
tillsammans med sina styrelsekamrater, Karl Axel Bunke, Nils
Hoff, Percy Bank, Anders
Amilon, Ture Bruce och Vidar
Weibull, dra det tunga lasset att
skapa förutsättningar för utbyggnaden till 18 hål och
utbyggnad av fastigheter,
klubbhus mm.
Fram till 1954 hade
Rydebäcks gård varit
ovilliga att släppa till
den mark som r
dag utgör en bit
av södra
bandelen
(bl.a. hålen B,
9, 10 och
halva 11:e) .

c

v

Q

n
n
n
T

sättninsen

E

l\

r\l\

ta\
I
I

b

1\,"
Pt

RESUNf)

Efter en del förhandlingar
mellan Rya Colf AB och
Rydebäcks gård kom man
överens om att upprätta ett
arrendeavtal pä 20 tunnland
åker- och betesmark.
Rafael Sundbloms {änster togs
åter i anspråk för attrtta de fem
nya hålen, på Rydebäcksområdet.
Så återstod den ekonomiska
biten att lösa. Styrelsen skickade
bland annat ut ett "glädjande
meddelande" till medlemmarna
med bl.a. följande innehåll:
"Intresserade medlemmar har
redan skänkt stora belopp. Då
det kommit till styrelsens kännedom, att det finns många
som önskar medverka till en
länge närd dröm om 18 håI.
Med denna skrivelse
rnedsända vi en postanvisning,,
så varje intresserad medlem kan
insända ett stort eller litet
belopp".
För att finansiera driften av 18
hål föreslås att medlemsantalet
ökas med 30- 35 medlemmar
från nuvaran de 235.
Det är väl allas vår önskan att
inte få fler medlemmar än vad
som behövs för att täcka utgifterna.
Allt för många medlemmar
medförju gärna trängsel på
banan och detta år ju en angelågenhet som vi alla försöker
undvika".
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presiderade som populärt
värdpar.
Sedan följde fyra dagars tävlingar, där profiler som Olle
Wattborg, Nils Hoff, Sven
Castler, Jan-E rik Hedbrand, Bo
Lindstrand, Stig Svensson, Nisse
Knutsson med flera figurerade i
prislistorna.
Från 1958 och lång tid framåt
arrangerades på Rya många
mästerskapstävlingar av olika

hålsbanan stod klar för spel
1956, men klubben väntad.e till
den 31 maj 1957 med att inviga
banan och det nya klubbhuset.
Det var sex nya hål som tillkom:
vårt nuvarande andra hål samt
Rydebäckshålen 1 1-l 5. Redan
från början blev 1l:e (nuvarande B:e) ett av de golftål som
kom i ropet som ett av de bästa
i landet. Sedan följde den
verkliga pärlan, ett fyr- par- hål
på 350 meter med tee i närheten av nuvarande B:e green.
Hålet följde sedan bäcken runt
doglegen.
Efter sockertoppshålet 13:e, par
tre, spelades nuvarande 10:e
som l4:e och sedan nionde som
1B-

hål

slag.

Rya fick snart namn om sig som
Sveriges mesta mästerskapsbana.
1958 avgjordes förstJSM med

Gunnar Carlander som vinnare.
Samma år spelades också en
damlandskamp mot Danmark
med vår nykorade SM- vinnare,
Marianne Gripwall, i laget.
Klubben rustade sedan för nästa
stortåvling, SM 1959, Detta och
mycket annat återkommer vi
till i följande nummer.

15.

1957 anställdes också klubberrs
förste intendent, Ray Lidholm,
som importerades från
Stockholms GK.
Klubben fick också sin
första restaurang, som det

Lennart Andersso'n

populära paret Lindberg
drev i mycket begränsade
utrymmen.
Invigningsmi
dagen,

Kristi
himmelfärdsdag,
var förlagd till

r ut
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Parapeten,
där Annie
och Allan
Börjesson,
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Söndagen den 19 augusti
spelades årets upplaga av "Ett
slag för Cancerfonden" på Rya.
\ri är en av drygt hundra klubbar som på detta sätt stöder
cancerforskningen i Sverige.
Cancerfonden är en ideell
organisation med uppgift att
samla in och fördela pengar till
cancerforskning, informera om
cancer och ge stöd till verksamhet, som på olika sätt kan bidra
till förbättringar inom vård och
behandling.

Cancerfonden får inga statliga
bidrag utan är helt beroende
av gåvor, testamenten och
kampanjer. Förra äret uppgick
stödet totalt till 250 miljoner kr
och fonden fördelade 285
miljoner till olika forskningsprojekt. Ett slag för Cancerfonden ger årligen cirka 3
miloner kr som oavkortat går
till fonden.

Lars Engert, glad hole-in-one-pristagare.

Liksom föregående år hade
Marknadskommitten bearbetat
vära sponsorer. De två idoga
"tiggarna" Flasse Ohlsson och
Curt Palmaer hade lyckats få
ihop ett magnifikt prisbord,
som förutom att det räckte till
42 spelpriser och priser i de
separata putt- och chiptävlingarna samt närmast håI, även
bidrog till lotterier och auktioner.

Vi vill till samtliga givare framföra ett stort tack ! (Separat
förtecknirg)
Totalt deltog 108 tvåmannalag i
tåvlingen. Med startavgifter, pavgifter, sålda startpaket, närmast håI, chip och put, lotterier och auktioner fick vi totalt
in 48 920 kr och överträffade
därmed rekordet från i {ol

Det iantastiska prisbordet.

med 20% !!!!!! Det är helt
uppenbart att detta välgörande
ändamål är angeläget och
engagerar RYA: s medlemmar.
Tåvlingen bjöd på stor dramatik inte bara vad beträffar
resultatet utan även från vädrets makter. Ett veritabelt regnoch åskväder drog in från
Danmark och tävlingen fick
avbrytas under 35 minuter.
Med några minuters marginal
lyckades sista bollen komma in
innan det blev totalt mörkt.

Annat att note ra frän den
långa tävlingsdagen med första
start 07 .30 och prisutdelning
21.00:

.

Lars Engert gjorde hole-inone på 16:e, vilket firades med
champagne och extrapris

Segrare i klubbtävlingen Carsten och Gunn Bengtsson

^(irLrtom Ping-putter,, som var
rärmast hål pris. Pä 4:anvar
Johan Lindberg närmast och
rlck Ping-putter nr två.

o Putt-tävlingen vann Mikaela
L-lungkvist som tog sig runt 6håls banan på

.

I

slag.

Chip-tävlingen vann Henrik
Rasmussen efter att ha hållit på
:i 20 kr per omgång tills han
uppnådde högst poäng. (Ert
s.k. Nicandare efter Fredriks
seger i putt-tävlingen 2000)
r Olle Dahlgren ropade in den
av Henke Larsson skänkta och
signerade Celtic matchtröjan
från UEFA-cupen. Den skall
fö rbättra Olles förhandlingssits
i Glasgow gentemot Rangersfansen !
o Två Rukka-ställ och två hemliga säckar auktionerades ut för
totalt 3 500 kr, tre lotterier gav
6 000 kr.
. Hugo bidrog med 5 kr per
serverad måltid under dagen
och jämnade av summan uppåt
till 1 000 kr.
Ett stort tack också till deltagarna från Tävlingskommitten
för en maratoninsats. Juniorkommitt6ns representanter
skall likaså hyllas för en spännande och mycket väl genom-

Kändisar
Tiaditionsenligt avslutades
Cancer-golfen med en final i
vilken kändisar lottades in i
klubblagen. Årets final spelades på Ystads golfbana och i
kraft av hemmabana var det
också Ystad-klubben som segrade, förstärkta med nyblivne
SGF-ordföranden Christer
Orning. Ystadlaget spelade
hem 89 poäng i en tåvling där
de tre bästa resultaten per hål
räknades.

Ryalaget som bestod av Gunn
och Carsten Bengtsson samt

ffiss #$fu## ffi##
#mm
#
1. Carsten Bengtss on / Gunn Bengtsson
2. Lars Nilsson / Catla Nilsson
3. Arne Ström / Margareta Ström
4. Christopher Herre / Gustav Wallin
5. Elisabeth Karlsson / Heike Karlsson
6. Anders Ekman / Joakim Flinck
7. Per Orn ell / Marina Ornell
8. Anders Olsson / F,bbe Gustafson
9. Thomas Nestenius / Sarah Bergh
10. Henrik Rasmussen / Jan Malmqvist

45

44

44ESL
43

43 E,SL
42

42 ESL
42 ESL
42 E,SL

4I

Flitigt deltagande i puttningstävlingen,

förd put- och chiptävling och
lottförsälj ning.

Vårt resultat 48 920 kr gav oss
LZ:e plats i landet och därmed
en plats i finalspelet för seg-

lörs
undertecknad fick operettsångerskan Ing-Britt Stiber
inlottad i bollen. En mycket
trevlig kvinna med hcp 33, som
sannolikt sj unger be tydligt
bättre än det golfspel hon
presterade, vilket endast bidrog med 5 poäng till laget.
Lagen som förstärktes med
Gunnar Mullea Bempa Ericsson, Totte Wallin ochJonte
Sjögren klarade sig betydligt
bättre. Gunnar överraskade
med att ta fram sin gitarr och
uppträda som trubadur vid

rarna Cunn och Carsten
Bengtsson. Finalen gick av
stapeln B-9 september i Ystad.
Men det är en helt annan
historia.. . (se nedan)
Lars Vallentin

vagade
middagen, vilket med hänsyn
till Ing-Britt Stibers anletsdrag
var modigt gjort.

Andra kändisar som förgyllde
tillställningen var bl a Titti
Sj öblom, Raymond Bj örling
och Kryddan Pettersson. En
mycket glad och oförglömlig
weekend för oss från Ryu.

Börje

Åkntto,

Lindb indb sta t

slulet

Åskväder och spelavbrott
hindrade inte de ca 200
deltagarna att ge nomföra
höstens klassiker - Danzas/ASG
Generationstävling, En som
vanligt generös sponsring satte
en fin ram kring tävlingen,
Generationstävlingen är en av
Ryas absolut populäraste tävlingar. Här gäller det familjens
heder och en förlust mot
kompisens team kan i värsta
fall hänga efter ett helt år.
Tievligt är också att konstatera
att det inte enbart är föräldrar
och barn som spelar, utan åven
mor- och farföräldrar dammas
av och sätts i träning inför
tävlingen.
Sponsorns generositet lyste
igenom hela dagen då det
började med ett startpaket med
bollar, pegs och kioskkupong
och fortsatte efter tävlingen
med förtäring hos Hugo och
ett charmant prisbor:d med bl a
bilfemmor till Tyskland och
Danmark. Christer Bengtsson
och Göran Melin syntes på
banan hela dagen och \lD
Håkan Ericsson, som åven
deltog i tävlingen tillsammans
med sonenJohan, informerade
kort om företagets verksamhet.

trpff#
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Som gammal tävlingsledare vet
jag att skall vädrets makter
konstra så är det oftast när vi
har 36 hålståvlingar och stora
startfält. Så spelavbrottet som
kom vid halv tre-tiden var väl
inte helt oväntat. Efter fem
minuter stod greenerna under
vatten. Det finns en regnberedskap på Rya och snabbt
åkte Lars-Olle Nilsson, med
erfarenhet från många regniga
KM, samt Mats Kinberg ut med
rakor till greenerna. Med
spelarnas benägna hjälp blev

Segrarparet Kalle och Anita Lindberg,

banan åter spelbar och tävlingen kunde genomföras dock
med viss tidsförskj utning.

ffiwwmse
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Allt oftare hör man att bagar
och enstaka klubbor försvinner
på golfklubbarna. Men att som
Fredrik Ekman bli bestulen på
sin bag, när han efter regnavbrottet lämnade den nedanför landborgen för att gå upp
och håla ut på 15:e green, är
nog i fräckaste laget. Det var
inte bara bagen och klubborna
som försvann utan även husnycklar och värdesaker. Det är
bara att beklaga att sådant skall
hända och vi kan endast uppmana alla att iaktta största
möjliga aktsamhet genom att
inte förvara värdesaker i bagen
samt att snarast möjligt efter
avslutad rond ställa in den i
baghuset eller lägga den i
bilen. Det är tråkigt att behöva
konstate ra att bro ttsligheten
nu också nått golfbanorna.

ffif## tr sffi
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Årets deltagande fördelade sig
med 65 par som endast spelade
en rond medan 33 par valde att
spela två ronder. Tienden går
mot att fler och fler väljer 1B
hål istället för 36. FIar det
mojligen med åldersstrukturen
i klubben att göra? Vi har svårt
att se någon tydlig trend vad
gäller låg- respektive höghandicapare eftersom många par
med lägre handicap valde att
spela en rond. Tåvlingskommitten bör kanske göra en
undersökning bland deltagarna för att få fram synpunkter inför nästa års tävling. Klart
är emellertid att Generationstävlingen är en klassiker, som vi
skall slå vakt om. Det framgår
med all önskvärd tydlighet av
att närmare 200 spelare kom
till start.
SS
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Trots en kanonrond med 61
slag netto!! lyckades Custav
och Eva Hägg inte hålla undan

#m

för Kalle och Anita Lindberg.
Då skall det sägas att paret
Hägg inte på något sätt gjorde
bort sig på andra ronden utan
avslutade med mycket konkurrenskraftiga 73 slag netto. Fast
mot Kalle och Anita Lindberg
skulle detta inte räcka. Efter att
ha startat med 68 slag netto
avslutade nu Lindbergs starkt
med 64.5 slag, vilket var tävlingens näst bästa nettoresultat.
Tiedjeplatsen togs lite överraskande av Henrik Rasmussen
och sonen Flenrik Nielsen,
som också noterade 64.5 slag
netto på den inledande ronden.
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Vädrets makter visade sig
knappast från sin bästa sida då
årets KM avgjordes. Hård vind
med diverse regnskuraL gorde
banan extra jobbig,
En spelare som
bemästrade de yttre
omständigheterna bäst
var inte oväntat, Jouchim Bäckström, som i
år presterat fina resultat pä SGT: touren.
MenJoachim fick en
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Ror-rd

1. Lindberg Kall e /Lindberg Anita
2. Hägg Gustav/Hägg Eva
3. Rasmussen Henrik/Nielsen Henrik
4. Jageus Ulf/Boltenstern Rebecca
5. FIägg Marra/Hägg Flans-Ivar
6. Ekolin Lars /Ekolin Martin
7. Nestenius Thomas/Bergh Sofie
B. Nilsson Lars-Olle/Nilsson Fredrik
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Rond 2

64.5

Totalt

133

3.0 r34
7r.5 136
68.5 r37
7I I4T
75 74r
4.5 r43
77 r45
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Rond I

1. Ohlsson Christina/OhlssonJessica
2. Södergren Johan/Södergren Olof
3. Svensson Olle,/Svensson Arne
4. Nicander Fredrik/Nicander Kerstin
5. Sandberg Gerd/SandbergJan
6. LindbergJoh an /Lindberg Bo
7. Schlasberg Liselotte/Schlasberg Sebastian
B. Arvidsson Olle/Schlasberg Viva
travade den blivande mästaren
på med 70 och 67 slag och
totalt 278 (- 6), mot Mats B1
och 72- ronder, 295 (+ 11) .
"Camlingerf", Claes Kinell
hängde fint med den yngre
generationen och avslutade

#d#

65

65.5

6/.5
6B

68.5
70.5
1q
t1
72

ronder under B0 slag i H 55klassen och det var Björn Flink,
som med tvä 79- ronder, därmed tog hem titeln med två
slag före Flolger Lund och
Anders Eliasson. Cecilia Sjöblom vann helt programenligt
både dam- och juniorklassen. I damtävlingen
var Cectlta fyra slag före
Viveca Hoff, medan
Louise Friberg tog
andraplatsen i juniorflickornas uppgörelse,
tre slag efter segrar-

rejäl match under den
innan.
första halvan av Mats
Om det var hårt väder
Kinberg. Mats liksom
då stora KM avgjordes,
så var det verkligt "hundJoachim har spelat
vpperligt den här
väder" då knattesäsongen och båda var KM-segrarna fr, v, Joachim Bäckstrom, Olle Dahlgren, Cecitia
veteranerna ( H 65)
Sjöblom, Björn Flinck, Curt Andersson, Oscar Malmsjö,
också tongivande då
hade sin uppgörelse på
Rya-laget tog sig upp i
med en 70- rond, eller totalt
onsdagen.
elitserien.
300 slag. I I{ 45- klassen kom
I detta busväder, näst intill
Mats tog ledningen på den
Claes och Olle Dahlgren in på
storm och regn, svarade Curt
första ronden under lördagen
samma resultat, 152 slag, där
Andersson för en ypperlig
med en par- rond eller två före
Claes lämnade i w.o. i särspelet,
prestation med att spela sig
Bäckström. Men en ny 7l:a
så Olle fick mästerskapet. Lika
runt påjättefina B0 slag. Han
räckte inte att hålla ledningen i var det också i pojkarnas junivar fem före Richard Karterud
halvtid förJoachim ville återorklass efter 36 hål (155 slag)
medan Ove Andersson och
ställa ordningen med 68 slag
där Oscar Malmsjö besegrade
Leif Alfredsson var ytterligare
och ledde alltså med ett slag
Nicklas Walfridsson i sudden.
ett slag efter... Stronga gubbar.
efter halva distansen. Sedan
Endast en spelare klarade sina
h cker Lennart Andersson

Bra

Rya golfklubbs herrelitlag
gjorde en mycket bra insats när
seriespelet div 1 södra
avgjordes under säsongen,
Efter de två spelomgångarna
stod Ryalaget som slutsegrare
och avancerade därmed till
Elitserien och spel om

lag-SM 2002,

Första omgången spelades på
Söderåsen som under spelomgången kunde visa upp vad
många bedömde som Sveriges
bästa och snabbaste greener.
Detta visade sig passa våra
elitspelare på ett alldeles utmärkt sätt. Efter bästboll,
foursome och singelspelet över
två dagar, kunde vi konstatera
att Rya återfanns på andra
plats ffru slag efter Lund.
Seriespelets andra omgång
spelades tryärr på Osterlen
GKs nya bana, Djupadal. Banan ärju relativt ny och det
visade sig att banans kondition
var långt under den kondition
man kan begåra når ett seriespel i div I skall avgöras. Täck
och lov var det lägesförbättring
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över hela spelfältet.

I bästbollen gjorde Ryaspelarna ett mycket bra resultat, 1.32
slag eller tio under par och
gick därmed Lrpp till ledningen
med nio slag. Efter foursomespelet hade denna ledning
krympt till sex slag.
Vid singelspelet visade Ryuspelarna var skåpet skulle stå.
Efter bara åtta spelade hål
hade Rya dragit ifrån och hade

t

nu en ledning på femton slag.
Då tog vädrets makter över
tillställningen. Ett rejält åskväder drog in över Osterlen.
Spelet bröts och det var väl
ingen av de närvarande som
trodde att det skulle återupptas. Tiden för sista möjliga start
sattes till 17 .00 och vid den
tiden var vädret så dåligt att det
var helt ornöjligt med spel.
Spelet kom igång 17 .45 och de

Coach Patrik Bäckbom väntar nervöst på

att

sista rundan skall starta.

bollarna fick avslutas i
halvmörker till ackompuql.mang av blixtar och dunder.
Nåväl, Rya's lag höll undan för
både Lund och Landskrona
och fick till slut en segermarginal på 11 slag. I laget spelade
Joachim Bäckström, Custav
FIägg, Mats Kinberg, Olof
Samuelsson, Oskar Malmsjo
och Niklas Wahlfridsson och
laget coachades på ett föredömligt sätt av Patrik Bäckbom.
För damlaget som i år hade
den svåra uppgiften att försvara
en plats i elitserien gick det
tryärr lite sämre. Elitdamerna
får inrikta sig på division l-spel
under nästa säsong.
sista

Mellan blixtar, dunder och ösregn väntar våra spelare på besked av
tävlingsledningen, Har vi vinnit redan nu eller skall vi fortsätta att spela?

Ake Brickström

