Nledlernstidning för Rya Golfklubb

Nr 4 o December 2001 . Årgång23
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Arbetet med 1:ans tee är nu
avslutat och arbetet har rönt
många medlemmars uppskattning. Det som återstår är byggandet av ett regnskydd för
vagnar mellan parkeringen och
första tee.
Arbetet med flyttningen av
pumphuset kommer att starta
innan jul. Huset kommer att
flyttas till en plats söder om
16:de green och gömmas i
buskagen så att det inte kommer att synas.
Vi kommer nu att påbörja
ombyggnaden av restaurangen.
Detta kommer att medföra en
del inskränkningar i
tillgängligheten av klubbhuset
under byggtiden. Bland annat
kommer klubbrummet att
stängas av. Detta för att vi även
under byggtiden skall kunna
ha byggnaden larmad. Vi
hoppas att ni har överseende
med denna olägenhet.
Inflyttningen i det nya baghuset har påbörjats samtidigt
som vi tömmer det gamla. Det
är viktigt att alla som har skåp i
det gamla baghuset tömmer
dessa så snart som möjligt för
att möjliggöra en start av den
ombyggnad som skall ske där.
Kioskbygget är snart avslutat. Kvarstår gör vissa målningsoch inredningsarbeten samt
markarbeten. Till säsongstarten kommer den nya kiosken att tas i bruk. Det kommer
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då att finnas anvisningar om
vilka regler som gäller vid paus
vid kiosken så att spelet inte
fördröjs.
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Under december månad kommer vi att börja med spel från
matta pä fairway. När det är
dags kommer anslag att finnas
på informationstavlan vid
ettans tee samt på anslagstavlan

i ryttargången och vid
receptionen. När detta införs
gäller det alla spelare som
går ut på banan, från låg- till
höghandicapade spelare.
så
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Vi behöver mera hjälp 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 220f82.

&
#ffi& &d#
$mffwrsffim ffis
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 infor-

merade om aktuella händelser
på klubben. Samma information skall också finnas på hemsidan \.\'\'\M. rya-gk. co"m
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Ake Bcickström
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Vi kan nu lägga ett mycket

intensivt och arbetsamt år
bakom oss. Det har dock varit
mycket stimulerande och
framförallt lärorikt,
L i,,,r er de många styrelse- och
tr.irrbbrnöten som vi haft har vi
-rckså fört otaliga diskussioner
b c träffande Proverksamheten,
som nu förhoppningsvis komnter att fungera bättre nästa år,
men även fastighetsproj ekten
har tagit mycket tid.
Närjag ser tillbaka på året
som gått kan jag konstatera att
en del misstag hade kunnat
undvikas, men det har samtidigt gett mig möjligheter att
träffa väldigt många Ryurnedlemmar, vilket har varit
otroligt positivt. N4ånga synpunkter har vi fätt, vilket vi

definitivt kan dra nytta av t
framtiden. I Ingvars avskedstal
vid Flöstmötet betonade harr
att det gäller att ta slå vakt om
den fina tradition och erfarenhet som byggts upp inom Rya
genom åren, samtidigt som vi
skall vara positiva till en nödvändig förnyelse.Jag vill samtidigt här tacka Ingvar för den
mycket starka insatts han gjort i
styrelsen, icke minst under den
arbetsamma tid jag haft som
nybliven ordförande i Rya
golfklubb. Jug har verkligen
dragit nytta av hans erfarenhet
och stora arbetskapacitet. Det
har varit en mycket positiv och
kompetent styrelse som jag haft
förmånen att arbeta med.
Under klubbmötet fördes en
diskussion om hur vi skall
kunna engagera den yngre
generationen i klubb- och
styrelsearbete. Detta blir en
intressant uppgift såväl för
styrelsen som för samtliga Rya
medlemmar. Vi behöver
mångas hjälp med att kunna
identifie ra rrya eldsj älar i de
yngre årgångarna som kan ta
vid och säkerställa klubbens
positiva utveckling.
Nog om detta. Nu gäller det
att se och planera för framtiden. För onekligen har vi en
mycket fin utveckling framförallt vad gäller banan, men även
ny- och ombyggnader av fastigheter, kiosk och restaurang
kommer att bidraga med ytterliggare kvalitetshöj ning. Som
jag nämnde vid Höstmötet så
måste vi med medlemsintäkter
pä 4,5 miljoner och greenfeesamt sponsorintäkter pä 3,3
milj oner balansera mellan
olika intressen, där medlemmarnas behov givetvis kommer
i första hand. Vi måste dock
vara medvetna om attutan 3,3
miljoner kronor från externa
källor kan Rya inte klara drift,

avskrivningar och investeringar. Vid vår kommitte-,
personal- och styrelsekonferens
lade vi upp ett mycket ambitiöst planeringsprogram för
2002 och framöver där vi skall
arbeta med 3 hörnpelare
IDROTT, SERVICE och ANIACCNINGAR. Detta i sin tur
leder till att vi inom kort kommer att påbörja en revidering
av Ryas 5-årsplan som i enlighet med önskemål vid Höstnrötet kommer att göras bättre
tillgänglig för samtliga vära
medlemmar.
Flöstmötet gav onekligen en
mycket positiv avslutningsvinjett till golfåret 2001, och vi
kan nu alla med tillförsikt
blicka framåt och arbeta med
målsättningen att skapa en
framårriktad klubb med
mycket god stämning. Själv kan
jag garantera att styrelsen skall
göra allt för att bidraga till
detta.
Avslutningsvis vill jag önska
er alla en riktigt god jul och ett
gott slut på detta år, samtidigt
som vi nu ser fram emot ett
mycket fint golfår 2002.

Tycker ni att det skulle vara trevligt

att utforma och skriva i
klubbtidningen - hör av er till
kansliet på tel 22 01 82,

I'ldr golfsäsongen 2002 startar
i mars kommer medlemmarna
att mötas av nya och
u p pf rä sch ade a n I äggni ngar,

:t: ornfattande byggprogram
Ioper vidare under vintermånaclerna. När Flugo stänger
l-estaurangen strax före jul är
clet dags för HN Bygg att starta
innearbetena. Lagom till vårstädningen skall Flugo kunna
tzr emot klubbens vårystra
nredlemmar i en ännu trevligare restaurang med utökad
strndsutsikt och med lagenliga
personalutrymmen. Ett stort
tack till Ake Alden{ord och
Flans Ohlsson för upptagningen av plattorna på restauran gens västra utehörna.
Rr
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\=zzär denna artikel skrivs gäller
planen att inflyttning i Nya
Baghuset skall ske under vecka
18. I detta firnns 42 skåp med
batte riladdning för elvagnar
och 170 vanliga bagskåp. Antalet medlemmar som använder

elvagn ökar, och klubben ser
därför ingen svårighet i att
kunna hyra ut elskåpen. Ett
antal gamla bagskåp kommer
att flyttas och monteras i Tegelugnen.

Det Gamla Baghuset kommer
under 2002 att användas för
garagering av golfbilar och
golfmopeder, samt för shopverksamhet i den omfattning
som kommer att avtalas med
Peter Lester. Eftersom batteriladdning kommer att ske i
huset kommer ventiler att tas
upp i väggarna och el dras
fram till ett antal laddningsstationer. Med tanke på
fordonens bredd och höjd
kommer också en ny garageport att monteras. Denna
kommer att kunna återanvändas om ett framtida beslut tas
om att slå ihop kansli och shop
i en ny byggnad.
Som höstgolfarna konstaterat har arbetet med kiosken
kommit en bra bit på vä9.
Framdragning av el och vatten
är klart och byggskelettet finns
på plats. Tillsammans med
sponsorn Christer Rittinge
följ er byggledningen planen
som tar sikte på att kiosken
skall varaklaisenast i början
på mars.
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Karlsson

ordförande

Liselotte Schlasberg vice ordf.
jan Palsson
ledamot

Dind
ledamot
Johan Sederholm ledamot
Lars \ällentin
ledamot
Anders Forssell suppleant
Fiistina

Sven

Rosenqvist

suppleant
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Flyttningen av pumpstationen
vid shopen till dammen bakom
16:e green kommer också att
slutföras innan säsongen börjar. Anledningen till flyttninen
är att vattenledningen går rakt
under Camla Baghuset, vilket
om olyckan är framme skulle
kunna orsaka betydande
vattenskador. Med stigande
ålder och förslitning ökar
givetvis denna risk.

&

smmd

#ff

Efter turbulensen tidigare i år,
då Byggnadskommitten upplöstes, har nu projektledaransvaret övertagits av Lotta
Schlasber:g. Glädjande nog har
samtliga, tidigare medlemmar i
kommitten solidariskt ställt
upp för att medverka till att det
beslutade programmet genomförs enligt planerna. Kommitten har också tillfälligt utökats
med Alf Karlsson och Ingvar
Jönsson som representanter för
styrelsen.
InguarJönsson
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Närmare 100 seniorer kom
till start i Rya Tegelugn
som spelas som greensome
poängbogey. Antalet gästande spelare var stort och
Rya Tegelugn räknas nu
tillsammans med Ryaslaget
som en av höstens trevligaste seniortävlingar i

distriktet.
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1. Solveig/Jan-Erik Arwe{äll,
Ryu

3B

2. Margit Leise/Bertil Svensson,
Söderåsen

3. Sylvia/Insemar Nvlancle4
Landskrona

.)\

.) I

34

4. Eivor/Sune Sl,ensson, Ryu 34
5. Cittan/Bo \{antzin,
31

Vasatorp

6. Ingrid/Eskil Albertsson,
Båstad

34
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1, Mona Lindborg/Sven

Lindgren Rya/Orkellj unga 38
c)
c)

.') -

Kerstinr/Sune Jonsson, Rya 35

Lisbeth/ Ronny Jönsson,

Orestad

34

4. Birgit Morawetz,/Bernt
Peterson,

Araslöv

5. IngaJönsson/
Nisse Held, Araslöv
6.

Eva/ArneJilltoft,Ryu

34
33
33
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Den 27 september träffades
våra sponsorer på Rya
Golfklubb för att spela den
årl iga sponsorgolfe n, Varj e
företag med gu I dsponsoravtal
får där deltaga med ett lag på
tre spelare,

I år var det rekord i deltagande i tävlingen. Som vanligt

som en deltävling i sponsorgolfen. På andra
plats slutade
E kbergs Akeri
med laget Håkan
Nicander ingick
Ekberg, Margasom ett säkert
reta Ekberg och
kort. Fredrik gör
P.O Glaving.
ju allt för att
Under tävlingen
utveckla sin golf
Bra fokusering Fredrik !
hade vi tillgång
och tränar ofta
det mycket
till
på svåra lägen (se
kompetenta servicep ar et Hans
bilden). Kanske vore det bättre
Ohlsson och Curt Palmaer som
att tråna detta när det inte är
alla sätt försökte hålla hupä
tåvling.
möret
uppe på de spelare som
Det fanns dock några lag som
inte lyckades med alla slag de
spelade mycket bra golf. Det
lärt sig av Peter på hans clinic.
lag som lyckades bäst var
Kvällen avslutades med middag
Scandlines som spelade med
hos Hugo. En mycket lyckad
laget Lars Lundberg, Claes
avslutning med god mat och
Mattsson och Mikael Leveau.
humöret på topp hos alla
Man kunde inte alls märka att
närvarande.
KimJensen saknades i det
Tack sponsorer för i år och väl
laget. Detta lag kommer också
mött under 2002.
nästa är att få delta i Dl-golfens
o
Ake Bäckström
regionfinal. Dl-golfen ingår ju

kunde vi också bjuda på ett
utmärkt väder även om vi
kunde se att det dundrade och
blixtrade i horisonten. Efter
clinic med Peter på rangen och
en utmärkt lunch hos Hugo
satte tävlandet i gång med
kanonstart klockan 1 3.00.
Det finns mycket att berätta om
de olika lagen och deras taktik
för att stå överst på prispallen.
Christer Eriksson på BT har
under de senaste åren
försökt få hjälp
av Hugo på hål
I eller 4, dock
utan större
framgång.
Skanska hade
valt att spela
med ett lag där
Håkan Ekberg, Margareta Ekberg och PO Glaving
Fredrik

Lars

Lundberg, Claes Mattsson och Mikael Leveau
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Med närmare 120 startande
behåller Scandlines Foursome
greppet som en av Ryas
populäraste partävlingar, Fast i
regn och blåst är kanske 36 hål
i mastigaste laget?
Det bö{ade med en härlig
höstmorgon och slutade med
ihållande regn och blåst. Typiskt Rya-väder tycker kanske
någon, men för en foursomespelare definitivt en prövning,
särskilt när tåvlingen spelas över
36 håI.
Bäst klarade sig ett outsider-par,
Ingrid och Lars Malmgren, som
med 1 poängs marginal förpassade starkt spurtande Solveig

ochJan-Erik Arwe{äll till andra
platsen. Ledde efter första
ronden gjorde Kristina Ljunggren och Percy Flero på utmärkta 41 poäng, följda av
Malmgrens på 35 poäng. Det
par som bäst behärskade väderförhållandena under eftermiddagen var Arwe{älls som noterade 40 poäng, vilket var 5
poäng bättre än näst bästa
eftermiddagsrond.
Lars Malmgren ses hur,udsakligen i morgongänget lördagar
och söndagar där han genom
åren skaffat sig rutin på att
spela i s k "året-runt" väder. Ett
år framöver får nu Malmgrens
hysa det imponerande
vandringspriset på sin bokhylla,
ett pris som på ett mycket påtagligt sätt vittnar om vilken stor
bedrift paret gjort genom att
vinna Scandlines Foursome i
mycket hård konkurrens.
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Tävlingsledaren, Holger Lund,
kunde förutom vandringspriset
också överräcka klockor, barometrar, bilfemmor och många
andra fina priser från
Scandlines, som vanligt mycket
generösa prisbord.
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esFoursome

Klassisk tävling, men 36 hål på
en dag?

Holger Lund vill framhålla det
också alla deltagare tycker,
nämligen, att Scandlines
Foursome är en av Ryas verkligt
klassiska tävlingar, som drar
stora startfält och som vi skall
värna om. FIan vill också ge en
eloge till spelarna för att tävlingen flöt på bra trots besvärliga väderförhållanden.
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Efter årets tävling tycker dock
Holger att man kanske bör
överväga att spela tävlingen

Lars

över två dagar dvs 18 + 18 hål
med cut. Det skulle innebära att
de som inte lyckats under första
ronden heller inte behöver ge
sig ut ytterligare 1B håI, ibland i
väder som vid årets tävling. En
annan fördel år attvi andra
dagen kan sätta ihop bollarna
efter resultat, vilket höjer spänningen. Slutligen blirju banan
båda dagarna också öppen för
spel för andra medlemmar,
menar Holger. Det finns alltså
anledning för tävlingsledningen
att tänka till inför nästa säsong.
InguarJönsson

Malmgren med Scandlines vandringspris omgiven av fr,v, Jan-Erik och Solveig

Arwefjäll, lngrid Malmgren samt Katarina Pettersson och Mats Kinberg,

Erh.

1. Ingrid/Lars Malmgren
2. Solveig{an-Erik Arwe{äll
3. Katarina Pettersson/Mats Kinberg
4. Kristina Ljunggren/Percy Hero
5. Annchristin/Jan Eriksson

6. Gunnel/Sune Nymberg
7. Agneta{an Nilsson

Slag Rj,ncl I

25
15
4
24
18
20
21

37
31

37
+7

36
39
32

B. Jennie Fredrir on/

9.

Mattias Broberg LaGK
Elsie Engström/Anders Eliasson

I}.Yva/ IJlf Olsson

23
10
22

33

34
39

Rond

35
40
33
2e
32
28
35
34
32
27

2 'Iotalt
72

7t
70
70
68

67
67
67

66
66

Så här i slutet på
säsongen har vi ett
antal tävlingar
som inte har
redovisats tidigare,
Här kommer
en kort
sammanfattning
av resultaten,
Kalle Lindberg och Mats Kinberg
Sommarmatchen

finalister i KM Match
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KM Match blev en spännande
tillställning med överraskande
resultat i finalomgångarna.
I den ena semifinalen möttes
Mats Kinberg ochJoakim
Flinck. Mats fick kämpa hårt
för att på sista hålet besegra en
mycket bra spelande Joakim.
I den andra semifinalen
möttes Johan Dahlgren och
Kalle Lindberg. Aven denna
semifinal blev välspelad men
Kalle avgick som segrare.
I finalen möttes alltså Mats
Kinberg och Kalle Lindberg.
Efter ganskajämt spel avgick
Kalle med en 3/2 seger.
Grattis Kalle Lindberg till
bra spel och ett KM tecken.
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T1värr så lockar KM foursome
damer ännu ärre deltagare till
slaget om KM priserna. I årets
tävling vann Cecilia Sjoblom

loachim Bäckström och Niklas \Valfridsson segrare i
foursome herrar
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Som ett säkert tecken pä att
årets säsong håller pä att ta slut
spelas KM foursome i slutet på
september. I är var det 1 2lag
med i herrtåvlingen vilket är lite
i underkant med tanke på alla
duktiga spelare som finns med i
klubben. Tåvlingen som spelas
över 36 hål vanns av Niklas
Walfridsson och Joachim Bäckström pä \a7 slag. Tvåa blev
Gustav Hägg och Oskar MalmrJö (150) och trea Patrik Bäckbom/Mats Kinberg (153) .

KM

och Viveca Hoff med 153 slag.
På andra plats kom Katarina
Pettersson och Cecilia Bengtsson (172) och trea Maria
Flägg/Sofie Bergh (176) .
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Sommarmatchen är den matchtävling som pågår i stort sett
hela spelsäsomgen. Ni har alla
möjlighetattfölja spelet på den
matchtavla som finns uppsatt i
ryttargängen. I år var det en hel
del överraskande resultat och
en mycketjämn final spelades
mellan Katarina Pettersson och
Maria Hägg. Med en fin putt på
sista hålet kunde Katarina
Pettersson avgöra matchen till
sin förclel. Grattis Katarina!
Ake Brickström

Cecilia Sjöblom och Viveca Hoff segrare i KM foursome

damer

Ros-Marie Billing och Stina Carlsson studerar golfregler,

Nils Karlsson och lnger Fischer i studietagen,

s@
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Liksom Europatouren startade 22
entusiastiska klubbmedlemmar 2002 års
säsong redan i år, Som bildkollaget visar rör
det sig om inomhusaktivitet,
Under fyra höstkvällar har gruppen,
( hcp 37- 54) gnuggats i Regelkunskap och
Golfuett, Gruppen har också avlagt de
teoretiska proven for officiell handicap,
Kursen fortsätter med praktiska övningar och
tävlingsspel under våren 2002,

Anna-Karin Ekman, Christin Jevinger och Susanne Grimsgård,
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Det är nu dags att låmna in
ditt handicapkort för den
årliga revisionen. Så snart
medlemsavgiften år betald
och handicapkortet är reviderat kommer du att erhålIa ett
nytt för 2002.
Om du gör adressändring.
Meddela kansliet på tel.nr

Lennart Andersson, nöjd kursledare tillsammans med två
kursdeltagare.

Wwwffiw
220182 så att du far information från klubben och tidningen Svensk Golf i din
brevlåda.
I bö{an av december
sänder vi ut medlemsavgifterna. Du som vill byta
medlemskategori skall anmäla
detta snarast till kansliet.

ffi
Kansliets öppettider
1/1,2 - 2B/Z är tisdag, onsdag
och torsdag 09.00 - 12.00.
Kansliet är srångt under

perioden 24/72

- Z/I.

Ingalill, Fred,rik och Åke
alla medlernmar en
jul
och ett gott nytt år
god
önska,r
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till historien som ett
stormigt år med ffru Klubbmöten mot normalt två enligt
stadgarna. Men när ordföranden Alf Karlsson med sedvanligt klubbslag avslutade
årets Höstmöte var det 72
nöjda mötesdeltagare som
lämnade Kongresshuset.
Förutom $ru Klubbmöten
kråvdes också sexton! styrelsemöten innan Rya kunde lägga
golfsäsongen 2001 bakom sig.
E,n svårare start kunde nye
ordföranden Alf Karlsson
knappast ha fått på sin påbörjade bana som klubbens ordförande. Slutet gott, allting gott
stämmer dock bra på det avslutande Flöstmötet, som innehöll
mycket information om Ryas
verksamhet och som genomfördes i en mycket positiv och
konstruktiv anda lett av mötesordföranden Jan Sederholm.
2001 går
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Alf Karlsson inledde med att
konstatera att Rya ur idrottssynpunkt haft ett positivt år.
Avancemang till Elitserien för
herrlaget samt fina framgångar
för våra juniorer och för Ir6ne
Kruuse af Verchou bland
seniordamerna. Smolk i glädjebägaren var förstås att elitdamerna fick stiga ned en
division. Alf kommer att ta upp
en diskussion med Mikael
Lundberg, framgångsrik E uropa Tour- spelare, om dennes
eventuella medverkan i Ryas
elitserielag. Detta skall ske i
samråd med Elitkommitt6n.

Alf Karlsson konstaterade
vidare att banan varit i mycket
gott skick och att Einar Petersen och hans medarbetare fått
mycket beröm, inte minst av
gästande spelare. Ytterligare
försköningsarbete pågår med
bl a ombyggnad av teeområdet
för hål 1.
Byggnationen fortsätter
enligt tidplan och budget (se
artikel pä annat ställe i
Drivern) och Alf riktade ett
särskilt tack till medlemmarna i
Fastighetskommitten som
återinträtt i {änst, temporärt
understödda av honom själv
och av IngvarJönsson.
ww#md $ffiffid
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Avtalet med vår instruktör
Peter Lester har förlängts med
1 år. Dock har styrelsen beslutat att 20- talet av vära bästa
spelare, skall ha rätt att köpa
lektionstid hos annan trärrare,
om kommitten så beslutar.
Med Lester har överenskommits att drivingrangen öppnar
den 15 mars och shopen vecka
15.

Ären avtalet med Hugo Berg
har förlängts. Alf Karlsson
uttryckte klubbens uppfattning
om att Hugo och hans personal sköter restaurangen på ett
mycket fint sätt. Vid senaste
femklubbsmötet ansåg våra
grannklubbar att Rya hade en
mycket fin restaurangverksamhet med generöst
öppethållande.
#wmrsym
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Alf Karlsson förklarade också

att styrelsen skall påbörja en
översyn av femårsplanen där
vissa delar är överspelade.
Deltagare i mötet påpekade
också vikten av att femårsplanen görs bättre tillgänglig
för medlemmarna. Hemsida
och pärm i klubbhuset framfördes som lämpliga kanaler.
Höstens Planeringsmöte (se
separat artikel) belyste också
flera viktiga frågor för att göra
Ryas verksamhet ännu bättre.
Kommittearbete och information ansåg Alf särskilt viktigt,
liksom produktivitet och kostnadseffektivitet. Målet år att
kunna utveckla klubben utan
be tun gande avgiftshöj nin gar
genom högre avkastning på
tilldelade medel.
Frågan om föryngring av
både styrelse och kommitt6er
diskuterades. Liksom grannklubbarna har Rya svårt att fä
yngre medlemmar engagerade.
Resultatet på sikt kan betyda
en utökning av kansli{änsten,
vilket redan diskuteras i en av
grannklubbarna.
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Dessvärre har vi konstaterat att
Ryas trädbestånd inte mår väl.
Flera sjuka träd har fått awerkas och bl a kommer det magnifika trädet i sänkan på hål 15
att fållas. Detta har redan
ersatts med ett nytt träd, som
förvarats i reserv för Bo 01 i
Malmö, och som klubben
lyckats inhandla till ett kraftigt
reducerat pris.

När det gäller träd och
annan växtlighet på Rya så har
styrelsen mottagit en skrivelse

från Per Frohlund i vilken
denne påpekar vikten av att
Rya har den naturliga faunan i
åtanke vid nyplantering och
allmän försköning på banan.
Brevet har vidarebefordrats till
Ole Andersson för besvarande.
I övrigt upplyste Einar om
att prepareringen av greenerna
med den inhyrda specialmaskinen gett mycket goda
resultat. Istället för att bygga
om vissa greener, kostnad ca
200- 250.000 kr per green, kan
vi nu åstadkomma ett mycket
bra resultat genom en maskinpreparering för några tusenlappar. Detta betyder att vi kan
se på ombyggnader av speltekniska skäl och inte som
tidigare ur underhållssynpunkt. Jan Sederholm
upplyste också om att utvecklingen av banan följer femårsplanen. Han föreslog att detta
tydliggörs i ett kommande
nummer av Drivern.

$ d
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Kristina Din6 redogjorde för
Ryas ekonomi där det prognostiserade utfallet för 2001
förväntas väsentligt överstiga
budget. I dagsläget pekar
resultatet mot 700 tkr efter
räntenetto och finansiella
dispositioner och skatt.
Budgeterat resultat för 2002
ligger pä ca 500 tkr. Hänsyn har
då tagits till ökade drifts- och
räntekostnader samt avskrivningar för genomförda och
planerade byggprojekt, samt att
medlemsavgiften förblir oförändrad. Antalet medlemmar
kommer också att bibehållas

oförändrat under 2002.
Vidare konstaterades att Rva
liksom andra svenska golfklubbar är beroende av
greenfee- och sponsorintäkter.
För 2002 kommer greenfeeavgiften att höjas till 350 kronor under högsäsong.
Grannklubbarna kommer
också attjustera upp sina
avgifter. Greenfeeintäkten som
budgeterats för 2002 beräknas
nås med oförändrad beläggning av speltider.
E,n analys av banbeläggningen under 2001
kommer att genomföras och
redovisas vid Klubbmötet i
april 2002.
#tr #$#$ ffiffi wdmmmyw
Det skall vara en Lindberg när
det gäller Match KM. I{ol vann
Johan Lindberg och i år var det
lillbrorsan Kalle som fick nöjet
att hämta förstapriset. I
Sommarmatchtåvlingen
sponsrad av Björn
Flinck stod Katarina Pettersson
som segrare.

S
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Alf Karlsson valdes med acklamation till ordförande för
2002. Nyu i styrelsen ärJan
Pålsson, förhindrad att närvara
vid Klubbmötet, samt Sven
Rosenqvist som ingår som
suppleant. Närmare presentation avJan och Sven kommer
att göras i senare nummer av
Drivern. Tidigare har Mats
Malmsjö lämnat styrelsen och
IngvarJönsson hade efter B års
styrelsearbete avböj t omval.
Alf Karlsson riktade ett

varmt tack till IngvarJönsson
för dennes fina insats i styrelsearbetet och beklagade att han
efter flera försök inte lyckats
övertala Ingvar att stanna kvar.
I sitt avskedstal tryckte Ingvar
särskilt på begreppen Tiadition
och Förnyelse. - Ryu är en
gammal anrik klubb med en
fin bana, som är välkänd och
uppskattad bland golfare från
landets alla hörn. Det finns
tradition i Rya Golfklubb som
vi skall värna om, samtidigt
som vi måste se positivt på
förnyelse dikterad av nya generationers önskemåI. För styrelsens del gäller det att göra den
rätta awägningerr, så att klubben fortsätter att utvecklas på
samma fina sätt som den gjort
genom åren.
- Läs gärna den pågående
historieskrivningen i Drivern,
som visar på stor framsynthet
hos en massa golfentusiaster
och eldsjälaa vilka lagt grunden till den fina klubb vi har
idag, avslutade IngvarJönsson,
som också önskade Alf Karlsson lycka till i rollen som klubbens ordförande. - Inledningen harju varit mycket bra
så det ar bara att fortsåtta pä
den inslagna vägen.
Styrelsen avtackades med en
varm applåd för ett väl genomfört verksamhetsår, som ju inte
saknat utmaningar.
När sista klubbslaget fallit
var det av ansiktsuttrycken att
döma en samling nöjda mötesdeltagare som med tillförsikt
såg framemot den kommande
golfsäsongen på Rya.
Lennart Andersson
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Från Höstmörker till lrish
Rumble. En förvandlingsakt
som enligt många gjort Swahnslaget till årets kanske allra
trevligaste tävling,

Irish Rumble, vem hade hört
talas om den tävlingsformen,,
när den för första gången
lanserades i {ol? Irish Open
och Irish Coffee varju kända
begrepp, men Irish Rumble?
Eftersom 136 spelare ställde
upp så är detju många som
numera är bekanta med
tåvlingsformen. Men det kanske ändå är på sin plats att kort
förklara spelformen.
Tävlingen spelas som
poängbogey i lag om 4 spelare.
ljnder de första sex hålen
räknas de två bästa resultaten i
laget. De följande sex hålen
räknas de tre bästa resultaten.
Slutligen gäller det för hela
laget att krypa ut ur busken, då
samtliga spelares resultat räknas på de avslutande sex hålen.
Tanken är naturligtvis lika
genial som djär,'ulsk, nämligen
att en bräcklig ledning genom
hög chanstagning som gått
hem, snabbt kan bytas till
nattsvart förtvivlan när eventuella nollpoängare slår hårt på
lagets sammanlagda resultat.
#$
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rik Oddershede-Nielsen,

numera hemmaspelare, hade
satsat på ett lag uteslutande
bestående av danskar. Den
satsningen visade sig gå hem
då Eriks lag vann hårfint med
en poäng före Lug Lars
Fredrixon. På tredje plats med
100 poängjämt hamnade Lag
Curt Palmaer, som förutom
Hans Ohlsson också innehöll

Fr,v: Segrarlagets kapten Erik Oddershede-Nielsen, sponsorn Leif Swahn samt
tävlingsledare n Sven-Erik Lidön,

två danskar, Flenrik Rasmussen
och Preben Pedersen.
Håller vårt kära grannland på
att överflygla oss i golfi Thomas Björn ärju numera
Skandinavens bäste på EuropaTouren och på Rya stormar
danskarna fram!

S

&mså

uppskattad tävling, avslutade
Sven-Erik.

så

I vilken bransch som sponsorn
verkar i gick det inte att ta
miste på. Liksom förra året
stod en prydlig dragbil placerad vid utslaget på hål nr 6.
Som någon uttryckte det, "den
verkar alltför svår att parkera
för att vara ett idealiskt hole-inone pris".

Tåvlingsledare Sven-E rik Liden
var mycket nöjd med tävlingen.
- En fulltecknad tävling, fint
InguarJönsson
golfväder, korv och kaffe efter
9:e hålet och
Poiing.
ett fantastiskt
1. Lag Erik Ocldershede-Nielsen, Rya/Helsingör 105
prisbord som
Swahn-s

Åkeri ställde
ypp med.
Aven om det
är slit från
morgon till
kväll så är det
kul att Yara
tävlingsledare för en

2.
3.
4.
5"
6.
7.
8.

R1.a/Grönhögen
Las Cllrt Palmaer, Rya
Lag Eir,or-Svensson, Rva
Lae Insrict Qjörnör, R,va
Lag Insemar ()raircluist, S:t Arild
[,ag Sonrrt' Osterman, fty21
L:rg Christcr Rif.rinqc-, R\,'a
Las Lars Freclrixon,

104

100
98
98
97
97
96

Efter ett stormigt år med
skrivelser och Extra
Klubbmöten kunde klubbens
ordförande Alf Karlsson hälsa
22 deltagare från kommittöer,
arrendatorer och styrelse
välkomna till den årliga
P Ia n e

ri n gs ko nfe re n se n,

Syftet med Planeringskonferensen år att skapa en
dialog mellan de olika intressen tgrupperna och styrelsen
samt inbördes mellan grupperna, för att därigenom få
fram nya infallsvinklar inom klubbens olika verksamheter. Planeringskonferensen är
också lagd så i
tiden att den blir
ett avstamp för
kommande säsongs
verksamhetsplanering och budgetarbete.

teerna listas för eventuella
uppdrag i framtiden. Generellt
krävs en mera systematiserad
rekrytering där såväl erfarenhet som ungdomlig entusiasm
värdesättes.

#
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Värdet av bättre tvärkontakt
mellan kommitt6erna betonades liksom att kommitteerna
måste ta ett större ansvar för att
information om viktiga aktiviteter och händelser
kommuniceras via klubbens
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för några år sedan har utgjort
rättesnöre för flera av de aktiviteter som nu genomförts.
Golfens snabba utveckling i
Sverige, och i vårt aktiva distrikt,, gör det nödvändigt att se
över planen och göra nödvändiga korrigeringar.
Långtidsplanen skall uttrycka klubbens Vision medan
de verksamhetsanknutna planerna ärvår 1-2 åriga
Aktionsplan för bl a bana och
byggnation samt den 1 - åriga
verksamhe tsbudgeten med
ekonomisk uppföljning och
kontroll. Genom

##ww

bättre planläggning
uppnår vi flera fördelar. Kommitteerna ges
möjlighet att arbeta
mera självständigt
under ansvar och
styrelse och klubbchef får bättre överblick över hur resurserna disponeras på

kort och på lång sikt.
Möjligheterna till

#mr ww

Bortsett från ett
samordning av klubfätal anställda och
bens olika verksamhearrendatorer sker
ter ökar vilket höjer
allt klubbarbete på
Totalkvalitet på Rya är
effektiviteten och
ideell basis. I de
förbättrar total* ffi
senaste utgåvorna
ekonomin.
av Drivern har
äret ar
Hur forena tradition och erfarenhet med
^
styrelsen betonat
senerationers onskan om att påverka och förindra? 3i:fi?ffiT:ffi:?disevikten av att fler
engagerade medrade planerings- och
lemmar ställer upp
rapp ortins truktioner.
i våra olika komkanaler för information. Till
mitteer. Glädjande nog har vr
ffsm ffw m$wrs
nu äntligen fått fart på rekrytedessa hör anslagstavlor och
Idrott, Service och Anläggringen och förstärkningar år
hemsida för snabb information
ningar är klubbens tre hörnpesamt Drivern för mindre tidspå väg in.
lare. Faller en hörnpelare
bunden information. Ett sätt
Vid konferensen betonades
skakar de övriga i sina grundvavikten av att vi arbetar med
att sprida aktuell information
lar. Inom kategorin Idrott
kan vara att publicera ett
framförhållning, så att inte ett
sammanfattas allt som har med
akut problem uppstår, om en
Veckoblad som tillhandahålles
själva golfspelet att göra; inkompå
klubben
ordförande eller annan
i särskilt ställ. Flera struktion, tävlingar, seriespel
mittemedlem lämnar med kort skribenter sökes också till
etc. Idrott är själva livsnerven i
Drivern inför den kommande
varsel. Ett förslag som framförf,öreningen och den som engasäsongen.
des var att ett "kompetensgerar medlernmarna. Här är
register" upprättas, där meddet viktigt att klubben kan
p#mmmr
lemmar med kompetenser som
erbj uda en välfungerande
Långtidsplanen som beslutades instruktörsverksamhe t samt
kan passa in i de olika kommit-
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aktiva kommitt6er som administrerar och genomför tävlingar och seriespel.
Servicen är en annan viktig
hörnpelare som företräds av
klubbchef och kansli,
medlems- och marknadskornmitteerna samt sist men
inte minst av restaurangen.
\'en shop och drivingrange
sorteras in under rubriken
Service. Deltagarnas uppfattning var att Ryas medlemmar
skall ha rätt att kräva en hög
grad av service, vilket även
gäller gästande spelare. Serr-ice skall vara ett signum för

Fr,v: Sven Löf,
Ove Anderssonl
Sune Svensson
med segerkepsen, Rickard

Karterud och
tävlingsledaren
lngvar Jönsson,
Sittande fr.v:
Rune Albihn och

Sune Nymberg,
tävlingsledare.

M*
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Rya Colfklubb.

Den tredje hörnpelaren är
Bana och Fastigheter. Rya har
en erkänt fin bana som vi ömt
skall vårda och utveckla. Banan är klubbens i alla avseenden största tillgång. Ät.r,
fastigheterna skall hålla hög
standard och ha fullgott skalskydd.
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Dagen avslutades med ett
Grupparbete där tre grupper
fick i uppdrag att komma med
förslag till olika former av
förbättringar inom kommittearbetet, men också inom
klubben som helhet. Flera av
forslagen har redovisats ovan
och andra finns nu på dagordningen hos både kommitteer
och styrelse inför det kommande planerings- och
budgetarbetet.
Engagemarg, aktivitet och
glädje är några av nyckelorden
som myntades under konferensen. Låt oss hoppas att
2002 innehåller mycket av
dessa ingredienser, och att vi
får se en rakt igenom positivare säsong, än den något
tnrbulenta säsong som vi nu
har bakom oss.

InguarJönsson
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Arets mästare i Seniorgolfen
heter Sune Svensson, Med
minsta möjliga marginal, Iägst
hcp, försvarade han sin titel
från i fjol,
Det höll på att gå likadant som
tidigare om åren, nämligen att
ledaren inför sista omgången
snuvades på mållinjen. Den här
gången var det Ove Andersson
som med en vass avslutningsrond så nära hade snuvat Sune
Svensson på segern. En
dubbelbogey mindre och Ove
hade vunnit. Nu skall det sägas
att Sune var en värdig vinnare
eftersom han även presterade
årets bästa nettorond med 66

I Seniorgolfen räknas genomsnittet av de 10 bästa ronderna
under säsongen. Totalt spelades 29 ronder. Medeltalet
spelare per rond uppgick till
30. Antal bruttoslag som slogs
under säsongen uppgick till
88.322. Allt enligt Karl-Axel
Sundbergs omfattande dataredovisning som gör Ryas
seniorgolfare till landets mest
utvärderade spelgrupp.
Avslutning och prisutdelning skedde i samband med
den traditionella gåsmiddagen
som Flugos kök tillrett på
äktskånskt maner.
Inguar Jönsson

slag.

Inom Seniorgolfen har Sven
Löf satt upp 4 vandringspriser
som i år tillföll följande spelare:
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som vinnare av Seniorgolfen
w

W6ffi-

Sww

wffi

för lägsta nettoscore
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som vinnare av
Veteranklassen 66+

ffiffiffiffi
för segern i Röda Gänget75+
som spelar från röd tee
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1. Sune Svensson 71,4
2. Ove Andersson 71,4
3. Rickard Karterud 7\,7

4. Göran Hansson
5. Karl Larsson
6. Rune Albihn

7. Billy Dine
B. Hans Ohlsson

9. SvenJ Nilsson
10. Walter

Walefors

7l,B
72,6
72,7

73,I
73,2
73,6
73,7
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Med 3 seriesegrar
och 4 andraplaceringar
gjorde Ryas herrseniorer
sin hittills främsta insats
i seriesammanhang,

I årets seriespel, arrangerat

av
Skånes Golfförbund, deltog
inte mindre ån 307 lag. Intresset för seriespel har nu blivit så
stort att förbundet ser sig
nödsakat att begränsa antalet
lag till 90 i varje ålderskategori.
Det är framförallt i katesorierna H55 och FI65
som begränsningar
kommer att göras. För
Ryas del är risken inte
särskilt stor att något lag
skall försvinna, såvida
inte laget hamnar på

nedflyttningsplats långt
ned i seriesystemet. Med
årets facit i hand, och
trots uppflyttningar i
seriesystemet, håller j ag
det för mera troligt att vi
kanske får se något av
Iagen avancera istället.
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representerades av 3lag, där
Lag t hade en tung säsong
men lyckades hålla sig kvar i
högsta serien.

Lag 2 med Arne Ström i spersen kammade hem sin serie
med hela 39 poäng av a2 rnöjliga.
Detta efter fem förstaplaceringar och en tredje i sista
spelomgången. Den sviten kan
bli mycket svår att slå.

son svårt att ä ihop ett slagkraftigt manskap och laget får
därför finna sig i att, som vi
hoppas, tillfälligt få kliva ned i

division

2.

Lag 2 hade en hård holmgång
med Barsebäck om seriesegern,
som de senare kunde bärga i
allra sista omgången på Vasatorp. Segermarginalen blev så
knapp som 0,5 poäng. Trots
vinst i sista omgången kunde
Rya inte av egen kraft påverka
utgången. Ikåvlinge hade
möjlighet att hjälpa Ryu,
men {ärde mannen i
laget presterade bara 98
slag. 97 slag hade gett Rya
seriesegern. Torsten
Eriksson gäng var på
gång och blir farliga
kommande säsong.

Lag 3 spelade jämnt hela
säsongen och kunde
följ driktigt bärga seriesegern med 2 poängs
övervikt till Bokskogen.
Sista omgången, som
&
också spelades på BokskoSeniorkommittöns ordförande Börje Akesson firade
med Stefan Kallenberg
gen, blev avgörande och
stora framgångar med "sina" serielag
som coach, ställde för
här visade laget fin moral
första gången upp i seriesporrat av lagkaptenen Curt
sammanhang. Premiären
Lag 3 med "Kung Sune"
Palmaer.
(Nymberg) som pådrivare var
kunde inte ha blivit bättre då
laget med hela 5 poängs margi- inte mycket sämre utan varvade Lag l premiärspelade i sin serie
nal hemförde seriesegern före
första och andraplaceringar för och tog hem en hedrande
att slutligen ta hem serien med
-\ssartorp.
andraplacering. Här spelade
B poängs försprång till Romelecoachen Kalle Larsson så bra att
åsen.
han på höstsäsongen helt korspelade bra hela säsongen fram
rekt togs ut för spel i Lag 1.
till allra sista omgången på
Detta försvagade givetvis Lag 4
Flommen då man slutade näst
utökades inför seriestarten med
som troligen hade hemfört
sist och bara fick 2 poäng med
ett lag och hade således fyra lag
serien med Kalle kvar i laget.
sig hem. En tredjeplacering på
i serierna.
Flommen och seriesegern hade Lag 1 spelade hyggligt under
r-arit i hamn. Grattis likväl till
våromgången men efter skador
gjorde sitt första är r division 1,
en fin andraplacerins.
och sjukdom hade Curt Andersvilket kanske inte riktigt blev
M

som man väntat sig. Med knappast tänkbara marginal, 0,5
poäng, förpassades laget till
:rndra divisionen av Kristianstad. Arne Bowall & Co får ta
nva tag den kommande säsongen, då kanske någon
forstärkning dyker upp. Själv
kunde Arne glädjas åt ett holein-one på Mölles artonde håI,
e tt långt hål där många spelare
är nöjda om de bara tråffar
green.

Som vanligt avslutades
seriegolfen med en
inbjudningstävling i två klasser:
H35 - H55 samt I{65 -H75.I
den första klassen fullföljde

Under vintersäsongen 01 - 02
kommer vi på försök att anr'ända drivingrangemattor
direkt på gräset.Jag har förstått
att ingen tycker om att spela
från de mattramar som använts
tidigare. En del är gamla och
ostabila och varför köpa ramar
om vi kan klara oss
utan. Där utrymme
finns kommer vi att
placera
teemarkeringar så att
möjlighet finns att slå
ut från gräs eller

Flolger Lund sin fina säsong
senom att vinna med 73 slag
brutto. I den andra klassen
sesrade lite överraskande KarlErik Kolding med 67 slag
netto.

Vid avslutningen framfördes
synpunkter på att Rya-spelarna
borde uppträda i någorlunda
enhetlig klädsel. Många klubbar har ett stort urval logoklädea vilket på ett trevligt sätt
markerar spelarnas klubbtillhöri ghe t. Lagkaptenerna
har fått i uppdrag att presentera för sina lagkamrater en
kollektion Rya-kläder i vilken
ingår piketröjor, slipover samt
V-ringad överdragströj a från

placera uppslagna torvor kommer banan attvara i gott skick
till våren.
Vintergreener är uppklippta
och sanddressade på samtliga
hål. Förhoppningsvis skall vi
inte behöva använda dom så
mycket. Vi är.ju bortskämda

matta.
Fairwaymattor
finns till
försäljning på
kansliet och/
eller hos Flans

välkänd kvalitetstillverkare.
Beställningar skall göras före
årets slut om vi skall hinna få
hem kläderna till vecka l2 som
önskvärt.
Säsongen 2002 hoppas jag inte
bara få se en skara formstarka
seniorspelare, utan även väl
sammansvetsade lag, lätt igenkända i Ryas traditionella
färger.

Till dess låt oss hoppas på en
mild och kort vinter och ett
glatt återseende på vårkanten.

Börje Akesson

med flera milda vintrar nu.
Spel på vintergreener gäller
när de ordinarie greenerna är
frostvita samt när eventuell
{äle är på väg att släppa. Den
värsta situationen för gräset är
när ytlaget är delvis töat men
{äle råder längre ner. Risk
föreligger då att
gräsets rötter slits av
på grund av att
ytskicktet förskjuts när
man går på det. På
samtliga vintergreener
finns nu de stora
hålkopparna förutom
på "gamla femman".
Vid spel på ordinarie
greener är det nu
under vintern oer.*
hört viktigt att
- .ramtlisa nedslass$
'P
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fairwaymatta kommer
det att finnas "lånernattor" vid tee ett.
Dessa lämnas åter vid
green arton alternativt
tee ett. Banan sparas
r'äsentligt när dessa
används och om alla
11älper till att åter-

f,s)@
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och

Tänk oå
att denna årstiden
sliter spelet på banan
mer och mer för varje
rond utan att någon
tillväxt sker.
Slå hårt och rakt!
omsorssfullt.
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Så här lagas

ett

nedslagsmärke
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Einar P
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Ett händels
Vasatorpsdamer som segrare
pä a3 po{ng.
Kittys Apple erövrades av
Elisabeth Melj ling-Marcusson
med ett resultat på 69 slag.
Nyu poängjakten, ett matchspel
som pågår under hela säsongen, spelades i år i två
klasser. I klass A segrade Judith
Areskoug med Mona Lindborg
på andra plats. Klass B hade
Monica Porenius som segrare
och Kerstin Edlund som tväa.

avslutade säsongen den 25
september med en nio håls
snörtävling, En rolig form av
tävling, där man kan göra holein-one om man t ex hamnar 1
meter från flagg på fyrans
green, Då klipper man bort 1
meter av snöret, Det bästa
resultatet var 38 slag,
Vi
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Till kvällen hade vi bjudit in
Joakim Bengtsson från
Auktionsverket på Berga. Han
talade om nytt och gammalt
och hur billigt vi kan handla på
auktion i stället för att köpa
nytt. Han var mycket inspirerande och underhållande.
Till kaffet kunde vi njuta av
tärtor, som de som sänkt sitt
handicap under säsongen bjöd
på. Som lotterivinster hade vi
blommor i mängd, skänkta av
Doris Peters, Petab.
I år har vi bara ställt in en
tisdagståvling på grund av
regn.
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Tiiss lady vanns av Irene
Kruuse af Verchou, som
tillsammans med tvåan
Inga-Maja Andersson
spelade regionfinal på
Tegelberga GK, där de
kom femma.
Irdne spelade i det
svenska damlandslaget
då EM för seniorer
avgjordes i Schweiz. De
kom på andra plats.
Irene var bäst av de
svenska spelarna i kvalet
och vann sina båda
matcher i semifinalen
mot Frankrike och mot
England i finalen. Vi är
stolta attha en så duktig
Ryadam i senior-

w#

Triangelträffen mellan Ryu,
Söderåsen och Landskrona
spelades i år på Söderåsen och
hemmaklubben avgick med
segern.
Elisabeth Meijling Marcusson, en glad
vinnare av Kittys Appte

landslaget. Grattis Irene!
Annies Crp vann Ulla-Britt
Karterud.
Nationella Damdagarna den
14 och 15 juni spelades av 165
damer. A-klassen vanns av
Elisabeth Åstrand, Rya på 66
slag. B-klassen vann Anita
Carlsson, Ryu med 69 slag.
Foursometävlingen hade två
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Eclectic har spelats åtta gånger
under säsongen och bästa
scoren hade Judith Areskoug
tätt följd av AstridJönsson.
Skåneserien har i år spelats på
Flommen, Vasatorp, Malmö
och Allerum. I serien slutade
Rya på 16:e plats.
Oldgirlsserien spelades på
Landskrona och Tielleborg
och Rya blev 5:a.
Båstaddamerna har
vunnit båda tävlingarna
i år och "Flickan från
Backafall" stannar alltså
kvar hos dom ett år till.
mm &s$r w$ m

Tiäning för Peter Lester
har vi haft vid sex olika
tillfällen. Nästa år hoppas vi få ännu fler tillfällen.
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Lena Norön och Solveig Mårtensson, glada damer på
utflykt till Holms GK,

dw

Den 7 augusti gjorde vi
en bussutflykt med 48
damer till hemligt måI.
Resan dit gick i regn

@@

Golfklubb kan se tillbaka
på 2001 som en fin säsong,
som toppas av Mikael
Lu n d be rgs Eu ro patou rspe l,
Cecilia Sjöbloms SM- titel och
inte minst vårt herrlags
avancemang till Elitserien, Vi
skall inte glömma våra
damseniorer, lröne Kruuse af
Verchou och Viveca Hoff, som
båda tillhör de främsta i sin

seger i Sundbyholm Open.
Under vinterhalvåret laddade
han upp med spel i Sydafrika.
Har $ru topp-l0- placeringar
på den svenska touren.
Snittscore under året: 77,94
slag. Han kom pä 57:e plats på
Sverigerankingen, med inspelade 86 660 kronor.

åldersklass,

Yära tre ambasadörer turnerar
i skrivande stund på olika
kontinenter. Medan Mikael har
börjat 2002:s ET: tävlande i
bortre Asien, har Cecilia kvalat
in till nästa års Future Tour i
USA, en underdivision till
LPGA touren. Joachim har
spelat några tävlingar på Sydafrikanska Touren, där det än så
länge blivit som bäst en 36:e
plats i Zrmbabwe Open. Jouchim har spelat in pengar vid
ytterligare två tillfällen.
Ir6ne Kruuse af Verchou och
Viveca Hoff är rankade på
tredje resp. femte plats för
Damer 50 i Sverige.
Herrlaget med Joachim Bäckström , Gustav Hägg, Olof
Samuelsson, Mats Kinberg,
Oskar Malmsjö, Jur Sandberg
och Niklas Wahlfridsson gjorde
en strong insats genom att ta
steget upp i Elitserien. Nu blir
det spel om lag SM, som skall
avgöras på Vasatorp. Förhoppningsvis kan vi kanske få loss
Mikael Lundberg från
Europa-Tourspel, och som i så
fall skulle bli en fin förstärkning. Damerna lyckades inte
hålla sig kvar i Elitserien utan
får nästa är ta ett steg ner i

Rya

Judith Areskough, vinnare av Nya
Poängjakten samt vinnare av Eclectic
under säsongen 2001

och rusk, men alla var tålmodiga och försökte gissa vart vi
skulle. Väl framme vid Holms
CK sken solen och vi fick
skynda oss till kanonstarten.
Lottning, scorekort och resultatlista gjorde Holms kansli.
Vid lunchen delade vår enda
manliga deltagare, Kaj Svensson från Råå Sycenter ut Brothers symaskin till vinnaren
Monica Porenius, tätt följd av
Britten Lilja.
Colfsäsongen är för många slut
för i år. Men de som har lust att
spela på tisdagar fastän det inte
är så varmt, kan komma utan
att anmäla er i förväg. Hör
med kansliet hur dags vi startar.
Jag har lämnat över
ordförandeklubban till Karin
Olsson och vill tacka alla för en
jättefin tid.
Täck också till kansliet,
sponsorer, shopen, banpersonalen och restaurangen, som
l1älpt oss göra är 2001till ett
underbart golfår.

Mona Lindborg

Mikael Lundberg öppnade sin
första ET: säsong på ett strålande sätt, med flertalet framskjutna placeringar som två
femteplatser i Sydafrikanska
mästerskapet och SAP Open.
Aven om det blivit lite sparsammare med framskjutna placeringar på slutet, kom han på en
63:e plats på Europarankingen
med inspelad e 2 970 134 kronor. Detta räcker också till en
10:e plats på Sverigelistan
(PGA Order of Merit).
ffim
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Cecilia Sjöblom vann på ett
suveränt sätt årets Svenska
Mästerskap i matchspel. Inte
sedan 1959 har en Ryu- dam
stått överst på prispallen i derta
vårt äldsta mästerskup. I finalen
besegrade hon GildaJohansson, Falsterbo. Ceclia spelade
till sig ytterligare en seger,
Norberg Open och en andraplats i Vasatorp Junior
Open. Cecilia slutade som 2:a
på Bankbokens Golf Ranking
för flickor och på totalr 2B:e
plats på den svenska damrankingen och på 5:e plats på Telia
Ranking (Telia Tour).
Joachim Bäckström startade
upp säsongen i Sverige med
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seriesystemet.

Lennart Andersson

Holger Lund och Curt Andersson spelade hem var sin gås,
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När många andra banor i
grannskapet var obrukliga för
spel till föUd av kraftig
nederbörd kunde årets
G åsatävling genomföras under
hyggliga förhållanden på Rya,
Detta mycket tack vare Einar
och hans medarbetares
utomordentliga insatser för att
hålla banan i skick så här sent
på säsongen,

I Tävlingskommitten kunde vi
glädja oss åt en till bristningsgränsen fulltecknad tåvling
som spelades som foursome
poängbogey med kanonstart.
Tiots dubblering av bollarna på
flera hål var nästan alla inne
inom 4 timmar, vilket är fantastiskt bra med tanke på mängden nedfallna löv som ibland
gjorde det svårt att hitta bollarna. Här ser vi vikten av att
alla försöker ta ögonmärke på

var medspelarens boll slår ned
och att letningen görs så rationellt som möjligt.
Gör vi detta till regel kan säkert
sommarens 5 timmars ronder
reduceras med minst en halv
timme.
Segrade i tåvlingen gjorde två
rutinerade seniorspelare,

Holger Lund och Curt Andersson, som båda haft f,rna resultat
under säsongen. 37 poäng
skäms inte för sig under de
omständigheter som rådde där
rullen i det närmaste var obefintlig. Respektive hustrur får
nu det ärevördiga uppdraget
att väl tillaga gässen samt därtill
servera traditionella tillbehör
som kan inhandlas med
presentkorten från ICA som
också tillföll vinnarna. Mitt råd
till Holger och Curt är också
att köpa en fin blomma och en
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god flaska vin att överraska
hustrurna med som tack för
besväret.

De närmast följande 9 paren
erhöll ankor, kalkoner och
festkycklingar samt presentkort
i olika valörer.
o
Börje Ahesson

dq

sffi

1.

Curt Anderss on/
Holger Lund

2. Göran Hansson/
Ove Andersson
3. Bo Wantzin/
Gittan Wantzin
4. Börje Åkesson/
Glenn S{ärnström
5. Alfred Degler/
Viveca Hoff

37
33
33
33
32

