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När ni nu under våren kommer ut på Rya så kommer ni att
mötas av en hel del nyheter.
Arbetet med ettans tee och
klubbhusområdet är nu avslutat. Mellan parkeringen och
ettans tee står ett vagnskydd
som är avsett för bagar o vagnar. Bagarna skall ställas där i
stället för att dras in framför
shopen bland Peters utställningskläder och klubbor.
Pumphuset är flyttat från
klubbhusområdet och till en
plats bortom 16 green.
Restaurangen har byggts om
och kommer att tas i bruk den
15 mars. Vi kommer att få en
helt fantastisk utsikt från den
nya byggnaden. Gå in och
hälsa på Hugo och se så bra
det blev.
Till glädje för Hugo och
andra har vi också fått en ny
kiosk mellan hål nio och tio.
En kiosk som till stora delar
sponsrats av Christer Rittinge.
Det är flera som ännu inte
löst ut nycklar till det nya
baghuset. Det vore bra om ni
som har skåp gör detta så snart
som möjligt. Helst innan den
riktiga säsongen drar igång.
En hel del nyplanterade träd
kommer också att möta er. De
är ersättningar för de träd som
dog under förra säsongen. Var
rädd om de nyplanterade
träden.
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Under våren kommer en enkät
att sändas ut till ett slumpvis
urval av klubbens medlemmar.
Ni som får enkäten kan väl
aglea en stund ätattbesvara
denna och sända in den till
kansliet. Det är viktigt för
styrelsen attvetavad det stora
fl ertalet av medlemmarna

tycker så att klubben styr åt det
håll som är medlemmarnas
önskan.
Styrelsen arbetar just nu
med en uppdatering av klubbens långtidsplan så dina
åsikter om klubben är mycket
viktiga.
På rangen kommer du att
möta en helrenoverad bollmaskin som förhoppningsvis
skall fungera bättre än den
gjorde under 2001. Det kommer också att sättas upp skydd
mellan utslagsplatserna i enlighet med de normer som utarbetats av Svenska Golf-

förbundet.
Vi söker fortfarande medlemmar som är intresserade av
att arbeta med klubbtidningen
Drivern. Om du tycker att det
låter intressant så hör av dig till
kansliet.
Som en del av er kanske
märkt har vi haft stora problem
med vår hemsida. Problemen
har berott på oenighet mellan
de som tillhandahåller vår
server och det företag som
levererar vår domän. Under
mars skall alla problemen vara
av{älpta och jag hoppas att vi i
år skall få stor nytta av vår
hemsida.
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Från och med den I mars har
vi en ny medarbetare anställd
på banan. Mårten Noren som
arb etat. som sommarvikarie
under ett antal somrar har
anställts som banarbetare på
den {änst som Emma Aje
lämnade. Vi hälsar Mårten
hjärtligt välkommen i gänget
och hoppas att du skall trivas
hos oss.
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När ni nu läser detta nummer
av Drir-ern har vi öppnatvär
n).a, ombvggda restaurang.
Ombr-ggnaden har blivit
mr-cket bra. Ljus, rymlig och
med en härlig utsikt! Medlemmar som ifrågasatte ombyggnaden har reagerat mycket positivt nu och det känns skönt
med tanke på de diskussioner
vi hade under 2001.
Vi har nu startat en arbetsgrupp medJan Pålsson som
ledare med uppgift att se över
framförallt hur vi kan eller bör
förändra garnla baghuset och
då även själr,fallet ta med nuvarande expedition och herrarnas omklädningsrum. Styrelsen
skall ha förslaget till styrelsemötet i -uj för att sedan lägga
ett förslag till ett extra klubb-

möte under augusti/ september.
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Jag har nu deltagit i några
styrelsemöten i Skånes Golfförbund vilket är intressant och
lärorikt. Här finns lite konflikter och problem eftersom
Skånes golfklubbar har gett
styrelsen i uppgift att förändra
organisationen inom Skånes
golfförbund till en liknande
organisation som vi har på Rya,
vilket inte är helt populärt
inom den gamla styrelsen.
På Rya ansvarar kommitt6ordföranden för kommitt6erna
och styrelsen arbetar med
framtidsfrågor och ekonomin.
Det fungerar utmärkt för Rya:
vi har valdigt engagerade och
kompetenta kommittemedlemmar och ordförande och deras
uppgifter är precis lika högt
värderede som styrelsemedlemmarnas. Inom Skånes
golfförbund är detta en process som måste genomföras,
om än lite smärtsamt.
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Hyllinge drivingrange, som
enligt uppgifter också är på
gång att söka mediemskap till
Skånes golfförbund. Det finns
fler klubbar i nordvästra Skåne
som år pä gång etablera sig för
medlemskap M2. Som tidigare
nämnts ar M2 tidsbegränsat till
2 är men kan eventuellt förlängas. Som M2 kan man då
börja ta in medlemmar och
därigenom så ökar naturligtvis
på kort sikt antalet golfklubbar
och framförallt antalet spelare
men utan att det i första skedet
har blivit fler banor.
Wmd
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jag också har noterat år
att det tillkommit många nya
golfklubbar i framförallt nordvästra Skåne under den senast
tiden. Borap, Sönnertorps,
Värpinge och Lydinge GK, och
fler är på gång. De anslutes då
såsom fullvärdiga medlemmar i
grupp M2 under en begränsad
tid av två år utan attha egen
golfbana. Därefter måste golfklubben ha en etablerad
golfbana och ha erhållit ett
Vad

slopevärde och övergår då

till

grupp Ml.
Flera andra är under projektering och dessa klubbar skaffar sig då ett nyt{andeavtal
såsom fallet är med Lydinge.
Lydinge är anslutna till Tumba
Golf och Allerum samt till
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För det första blir konkurrensen större om sponsorer
men åven knatte- och juniorspelare kan välja dessa alternativ istället för att gä till en
etablerad klubb. Flera av dessa
kommer att ha en mycket låg
avgift. Andra golfklubbar satsar
pä att bli en exklusivare klubb
med begränsat antal medlemmar och med en mycket hög
inträdesavgift, Dessa båda
alternativ innebår att golfen
går vidare mot "spel för alla" ,
en utveckling inom golfen som
inte kan förhindras. Att stänga
ute dessa spelare - som Mölle
golfklubb har gjort eller tänker
göra - trorjag inte är helt
förenligt med dagens omvärld.
Men samtidigt har förbundskapten Peter Matsson i senaste

nummer av Svensk Golf framfört en synpunkt att år man
medlem i en billig brevlådeklubb så får man spela på
liknande banor. Jag tror frågan
inte är fiårdigdiskuterad dvs.
huruvida greenfeegäster från
brevlådeklubbar och nybyggda
ej färdig ställda t håls banor
skall kunna spela på etablerade
golfbanor.
För Rya golfklubbs del är
det otroligt viktigt att tillhöra
de bästa och mest attraktiva
klubbarna i Skåne, både för att

attrahera och få behålla
sponsorer men även fä "bra"
greenfeegäster, som är villiga
att betala för kvalitet före
kvantitet. Samtidigt får vi inte
ge avkall på att ha en mycket
god tillgänglighet för våra egna
medlemmar. Det krävs också
att vi har en bana i utmärkt
skick och att vi kan erbjuda
mycket goda faciliteter såsom
restaurang, expedition, klubboch sammanträdesrum samt
moderna omklädningsrum i
representativt skick.
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"Ledarskap rir en strindig resa i sin
egen och andras utueckling,

ibland

också inaeckling. Konflikter och
utmaningar
aalöser uarandra, men förhoppnin gsuis a cint ar framgån gar lcings
arigen. Att umgås med mcinniskor
och strriua framåt tillsammans
inneb cir strindiga förändringar och
är en kcilla till oerhörd gk)dje.
Dessutom kan det aara på sin plats
i sammanhangen att berritta att
den ursprungliga betydelsen au att
täula ("compete" ) faktiskt aar:
prob lem tillstöter,

strive together!.
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Mars - April
Vardagar

08.00 - 16.00
08.00 - 14.00

MaJ - augusti
Vardagar
Helg

08.00 - 17.00
08.00 - 14.00

September

-
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Helg

oktober

Vardagar
Helg
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08.00 - 16.00
08.00 - 13.00

Har Du inte lämnat in Ditt
Hcpkort/ Grönt kort från 2001
för revision är det hög tid att
göra detta nu. Nytt Hcpkort/
Grönt kort för 2002 samt dekal
till bagbricka sänds ut när det
gamla kortet är reviderat och
årsavgiften är betald.
ffi

Clöm inte att meddela ändrad
adress till kansliet när Du
flyttar. Vi har nu några medlemmar som vi inte har adress
på och som följaktligen inte får
den information som andra fär.
Dessvärre är det några som inte
heller kan få årsavgiften aviserad vilket i slutändan betyder
att de kommer att uteslutas
från klubben på grund av
obetald avgift.
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Äu"n i år har d,et träffats en
överenskommelse vad gäller
greenfee mellan de så kallade
femklubbarna. I år gäller
följande. När Du som Rya
medlem spelar golf på Landskrona GK Vasatorps GK,
Söderåsens GK och Mölle GK
betalar Du halv greenfee vid
spel på vardagar. På helgerna
gäller respektive klubbs ordinarie greenfee. OBS! öuerenshommelsen gcillu inte under juk
månad.
&w6es#

Från och med den 25 mars
gäller tidsbokning mellan
07.00 - 18.00 alla dagar. För
tider före och efter gäller
bollränna. Tidsbokning kan
endast göras på telefon 22 0I
82 dag före speldag samt på
speldagen.
För medlemmar med gäster
kan wå tider per timma förbokas utan tidsbegränsning.
Detta gäller på vardagar mellan
09.00 - 16.00 (t ex tiderna
09.30, 09.37). På helger är det
wå tider per timma efter
klockan 12.00 (t ex 12.30,
12.37 etc). Dessa tider kan
också bokas upp som hela

greenfee bollar.
Bokad tid skall vara avprickad
på kansliet eller hos starter
senast 15 minuter före start.
Då kansli och reception är
stängda finns bokningslista
utlagd på receptionsdisken.
Bokning av starttid kan ej ske
på plats i receptionen, utan
man tilldelas då den dagens
första lediga starttid.
Vissa dagar under säsongen är
banan stängd för spel fram till
klockan 07.00 på grund av
banskötsel. Se anslag i klubbhuset samt på informationstavlan vid tee 1.
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Tä för vana att bekräfta Din
starttid i kansliet. Du får då
också reda på om fler spelare
har bokats in i Din boll. När
vår starter inte är på plats så se
till att Du slår ut på den tid Du
bokat, inte före och inte efter.
Detta för att inte öka trängseln
på banan. Tä del av den information som finns anslagen på
anslagstavlan i Ryttargången
samt på informationstavlan vid

tee

1.

Med hopp om en tidig på
golfsäsongen 2002 hälsar vi Er
hj ärtligt välkomna tillbaka.

Ingalill, Fredrik, Jessica, Åke

s

Jag hade nöjet att under
februari åka på semester till
Sydafrika, I första hand för att
koppla av och se på de vilda
djuren som man bara sett på
TV och möjligtvis på Cirkus eller
zoo. Givetvis ville vi också se
oss omkring i landet och
besöka genuina byar för att se
hur den inhemska
befolkningen lever,
Vi bodde i en förort till Durban
som heter Umhlanga Rocks, Ett
litet paradis på jorden med
milsvid sandstrand och ett
underbart klimat,

Efter en veckas strövandr:
bland lejon, noshörningar,
elefanter etc. bötJade vi fttndera på att spela en runcla golf.
Runt Durban finns ett sextiotal
banor så det var inget större

problem att ordna
en starttid. Valet av
bana föll på
Ztrnbah GCC som
låg ca 3 mil norr
om Durban, alldeles ute vid Indiska
Oceanen.
Vid ankomsten till
klubbhuset möttes
vi av en klubbvärd
som hälsade oss
välkomna till
klubben varvid han
tog hand om vår
bilnyckel för att
packa ur och
parkera bilen samt
söra l,åra eolfbilar
klara. Vi gick in i
klubbhuset där vi
möttes av en klubbvärdinna som bjöd

författaren på 1:ans tee,
oss på var sin välkomstdrink
och visade oss runt i klubbhus
och restaurang så att vi skulle

Noshörningen var ett av de vilda djur man fick se i Sydafri

hitta swimingpool, jacuci och
andra nödvändiga faciliteter.
Efter mndvandringen
tiilönskades vi en trevlig golfrunda och vi gick ut till våra
färdigpackade golfbilar. När vi
kom ut höll vår golfvärd som
bäst på att putsa våra klubbor
så att allt skulle vara perfekt
inför dagens rond.
Efter lotsning till första tee var
det så dags att spela golf på en
helt fantastisk golfbana. Tee,
fairways och greener var i ett
sånt skick att man möjligtvis
kan fantisera om det men
knappast tro att man skulle få

gjorde sig ordent-

ligt påmind. Vi
hade ca 35 grader i
skuggan under de
avslutande hålen
och det tog ut sin

rått.
Efter avslutad
golfrunda mottogs
vi av vår klubbvärd
som omedelbart
tog hand om vära
golfbilar och utrustning för att
återställa allt i
nyputsat och ursprungligt skick.
Medan vi svalkade
av oss efter rundan
rengjordes våra
klubbor som sedan
packades in i bilen,
så för våran del var

Klubborna fixas innan start,

uppleva det. Spelet på banan
tänkerjag lämna därhän, det
var knappast något att skriva
om men utsikten mot Indiska
Oceanen och banans layout var
hänförande. Efter nio hål kom
vi så fram till vad man i Sydafrika kallar "kiosk", en byggnad
med storleken av ett vanligt
svenskt klubbhus, utrustad
med en fantastisk restaurang.
Lokal regel var att man måste
ta 10 minuters rast innan man
spelar vidare på följande nio
hål. Efter avslutad rastmåltid
fortsatte spelet på de avslutande nio hålen med samma
hänförelse som tidigare. Dock
försämrades spelet om möjligt
ännu mer eftersom värmen nu

Vy

över Zimbali G CC mot lndiska oceanen
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det bara att sätta oss i bilen och
åka tillbaka till Umhlanga
Rocks.
Vad var då kostnaden för
denna golfupplevelse? För
greenfe e, hyra av golfbil, mat
och service betalade vi ca 180
kr per person, så visst kan man
spela golf i Sydafrika.
Finns det några nackdelar?
Både och kanske, man bör inte
gå ut och leta bollar allt för
långt in i ruffen för då kan
man vara ganska säker pä att
tråffa på en svart mamba eller
något liknande. Samtidigt kan
man väl kanske säga att detta
också påskyndar spelet en hel
del. Jag såg inte någon som gick
och letade bollar och vår fyrboll
spelade de 18 hålen på klart
under fyra timmar. Kanske
något vi borde införa på Rya?
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Vi är helt överens om hur,udvisionen: att ui skall ha stor
respekt för de kulturella,
milj ömrissiga och estetiska u ärdena

på banan.Yi tycker också att vi
lever som vi lär!
Du hänvisar till perenner och
liljor vid 5:an och 17:e (måste
vara av ringa omfattning och
några liljor har jag då inte
sett). Rhododendronplanteringen äger dock sin
riktighet (dock tog vi inte borr
några havtornsbuskar utan det
rörde sig om hylle). Vi tycker
att den tillför banan något
positivt och har svårt att förstå
varför buskarna skulle bidra till
vad du kallar för en botanisk
soptipp. Vi ser planteringen
som ett bidrag till Ryas förskö-

ning och som ett förrydligande
av den del av banan som har
parkkaraktär. Sj älvklarr värnar
vi om Rya som det naturfenomen det är och lägger ner ett
stort arbete pä att utveckla och
bibehålla den karaktären.
Behovet av trädplantering är
stort på Rya, inte minst p g a
almsj ukans härj ningar. Mycket
av det som planteras uppfattas
som svenska träd (även om de
är invandrare) men vi ger även
utrymme för ett och annat
ovanligt träd. Enligt vår uppfattning skapar det en bättre
mångfald, bidrar till Ryas
försköning och år pä intet sätt
ett hinder för naturupplevelsen på banan.
Ole Andersson
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Jan Pålsson, f . \946, är ett välkänt ansikte för
Rya-medlemmarna.Jan började spela golf I973
på Vasatorp, men är medlem i Rya sedan 1978,
där han bl a varit verksam inom Marknads- och
Tävlingskommitteerna. Till professionen ärJan
\fD i bensinbolaget din-X, som i flera år
sponsrat en av klubbens populäraste tävlingar,
Ladies' Invitation. För |ans del blir det framförallt helgspel, ofta då tillsammans med hustrun
Helene. Hans handicap ligger i dagsläget på
10.8.

Utöver golf harJan också spelat fotboll i Stattena och handboll i Hemgården, i båda fallen
på div. 3 nivå. Han har också varit verksam i
styrelserna för dessa föreningar.
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Vad kommer du särskilt att verka för i styrelsearbetet?
-Jug tycker det är viktigt att lyssnapä medlemmarna, att lägga örat till marken, och försöka
fånga upp det som känns väsentligt för styrelsen att ta tag i. Informationen ut till medlemmarna är också viktig. Den skall vara tydlig och
framförallt nå ut i tid. Drivern är en bra kanal,
men har lång pressläggningstid. Därför måste
andra kanaler också användas flitigare.Jag
tycker också att det är viktigt att vi fortsätter att
vårda vår bana. Den har fått ett klart lyft de
senaste åren, inte minst estetiskt. Banan är vår
viktigaste tillgång och skall givetvis behandlas
därefter.
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Sven Rosenkvist, f. 1958, har varit medlem i Rya
sedan 797 4. Framtill militär{änstgöringen var
Sven en flitig spelare på Rya, men sedan väntade juridikstudier i Uppsala, och besöken på
Rya blev allt mera sporadiska. 1984 flyttade Sven
tillbaka till Helsingborg och har sedan hur,.udsakligen spelat golf tillsammans med olika
kompisgäng och familjen. Den färdighet han
förvärvade i ungdomen sitter fortfarande i, och
i dagsläget spelar han på hcp 8.9.
Sven Rosenkvist har sin civila gärning inom
Flandelsbanken, där han sedan några år tillbaka
är chef för Handelsbanken Söderport. Utöver
golf har Sven också spelat handboll i Vikingarna
upp till juniornivå samt också sysslat med fotboll och judo i ynere år.

Vad kommer du särskilt att verka för i styrelsearbetet?
- Banan är det allra viktigaste. Rya har idag en
erkänt fin bana. Det är också viktigt att vi har
ett bra servicekoncept, både för medlemmar
och gästande spelare. Restaurangen är ex.vis
bra, men för att nämna någon brist kan man
peka på herrarnas omklädningsrum. Det är
bra om vi försökerjämföra Ryas servicenivå,
ekonomi, standard etc med andrajämförbara
klubbar. Ev. awikelser kan snabbare bli föremål
för diskussion och beslut. Vi skall också se till
att Rya har en fortsatt bra och engagerad
personal. Sist men inte minst är det väsentligt
attfä medlemmarna mera engagerade i klubbverksamheten, samt att vi även fortsättningsvis
ser till att ha en god ekonomi i klubben.
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Varfor fälls det så mycket träd
på och runt banan i vår? Jo,
det beror på att vi drabbats av
almsjukan, Almsjukan är en
vissnesjukdom som enbart
angriper - just det - almar,

Sjukdomen är väldigt aggressiv,
beror på en svamp som sprids
via en liten skalbagge, almsplintborren, och kan i värsta
fall döda ett stort träd på en
enda växtsäsong. Fast för det
mesta kan man se vissna löv

och grenar under ett par års
tid innan trädet slutligen dör.
Det finns ingen egentlig bot
mot sjukdomen och det är
därför som alla angripna almar
nu måste fällas. På vissa ställen
kommer det att märkas rejält,
t ex vid övningsgreenen, där en
helt magnifik alm stått i ensamt
majestät. Alla sådana solitärträd ute längs banan kommer
att ersättas med andra (dock
inte almar), men i dungar och

@

buskage kommer det inte att
bli någon ersättningsplantering, där tar snart andra
träd och buskar över.
Så vi hoppas på er förståelse
när vi far fram med motorsåg
och stubbfräs. Vår ambition är
attfä banan (minst) lika vacker
som tidigare, men det finns
inga genvägar.

Bankommittön

Tar

det

Den vanligaste kommentaren
från medlemmaL som just
spelat en rond på Rya, är att
det tar så förfärligt lång tid,
Orsaken anses oftast vara alla
greenfeegäster, som "är i
vägen" men även andrat "som
inte vet ett skvatt om hur golf
skall spelas", Frapperande är
att det nästan alltid är alla
andrq som är långsamma
medan man själv är exemplarisk
vad gäller snabbt spel, aldrig
leta boll, genomsläpp o s v,

skulle ske samt beläggningen
de aktuella dagarna. Allt redovisades på speciella kort, som
skickades in till Golfförbundets
ansvarige.
Rya är i det här avseendet
ganska idealiskt för en sådan
kontroll eftersom man som
starter vid tee t har full överblick när bollarna hålar ut på
hål 18 och därmed den exakta
rondtiden. Ett drygt 100-tal
registreringskort sändes in
under förra säsongen.

Märkligt är också attjag under
de tre senaste säsongerna
aldrig hört en gäst på vår bana
klaga över långsamt spel.
Tvärtom har många förvånats
över att tempot är så bra trots
den stora beläggningen jämfört då med den egna
hemmabanan dår ofta 4 - 5
timmar är mera regel än undantag. Detta gäller framför
allt i storstadsregionerna men
även på banor i vår relativa
närhet.

fanns i princip endast ett fåtal
lediga tider kvar mellan 0700
till kl 1800 - d v s under ordinarie tidsbokning. Under
denna tid hade vi ibland 100
gästspelare / dug - många för
första gången på Rya. Det är
naturligt att det med så många
spelare samtidigt ute på banan
kan bli någon väntan här och
var. Gäster harju också svårare
än vi medlemmar att veta var
man skall leta om bollen nu
råkar hamna utanför fairway speciellt på de hål där man
inte har full överblick. Fullt
förståeligt. Vi hemmaspelare
kan ju ha lika svårt när vi kommer till en helt främmande
bana.
fgemwm
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Eftersom långsamt spel trots
allt tycks vara ett problem på
många av landets golfbanor, så
startade Svenska Golfförbundet
under förra säsongen en undersökning bland några av
landets klubbar - däribland
Ryu. Man ville kartlägga rondtiderna för såväl tåvlings- som
sällskapsgolf för 3- och 4-bollar
samt vilka yttre förutsättningar,
som kan ha påverkat ronden
(vädea banans skick, beläggning, avstånd mellan hålen m
m). Interljuer med spelare
efteråt för att utröna om något
speciellt varit orsak till eventuellt långsamt spel skulle också
genomföras. Av förbundet
angavs vissa dagar under säsongen när denna registrering

tid att t

Resultatet?
Av de kontrollerade bollarna
kom mer ån 85% in efter 18
hål på 4 timmar plus/minus 15
minuter - oavsett beläggningen på banan - alltså fullt
acceptabelt.
Detta betyder emellertid också
att det förekommer längre
rondtider - i r,'issa fall betydligt
längre - och vilka skäl kan då
finnas till detta.
ff,x#sd

&

#m

Om vi först ser till beläggningen och antalet
greenfeegäster, så har banan
den senaste säsongen periodvis
varit mycket hårt belastad.
Under ett par månaders tid

Andra orsaker till långsamt
spel kan ju också vara dålig
disciplin vad gäller det mest
elemen tåra för att fä flyt i
spelet - se var bollen landar, gå
direkt till egen boll, släppa
igenom om man ej hittar
bollen direkt (genomsläpp är
inte och får aldrig vara en
prestigeförlust), förbereda
nästa slag i god tid, gå snabbt,
ställa bagen pä rått sida, slå när
man är beredd om det är fritt
framåt även om man inte vid
varje tillfälle ligger längst bak i
bollen, förbereda puttningen
utan onödiga dröjsmål mm
mm.
Alla dessa självklarheter finns
angivna på ett speciellt litet
blad, som samtliga vära gäster
under senaste säsongen fick vid
första tee. Även hemmaspelare
tillsammans med gäster fick ta
del av det. Självklarheter, som
sagt, men om man i varje boll
tillsammans kunde {äna någon
minut här och var, syns det
genast på rondtiderna. Tyvärr
finns även attityden " det där

,pela en

runda

kan jag och behöver inte påminnas" från framförallt medlemmar medan gästerna uppskattat dessa "Rya-regler" och
minsann skulle ta hem och visa
på den egna klubben.
Andra orsaker till tidsförskjutningar och därmed
långsammare spel är ibland
låghandicaparna! ?? Det är
också naturligt
eftersom de oftast
är långtslående

generellt enligt kontrollerna.
På fredagarna har vi bland de
äldre av vära medlemmar
"Ladies och Gentlemen" med
fasta tider och det är sällan
som tiderna då väsentligt överstiger 4 timmar. Där har vi
spelare av båda könen, som
måhända inte slår så långt men
som vet att hålla bollen i spel

?
samt med bara 4-bollar framför. Genomsläpp torde inte
vara mojligt i sådana lägen. Ej
heller är det alltid möjligt att
fylla upp dessa bollar då vi
sällan har spelare, som åkt till
Rya "på chans" för en eventuellt ledig plats i någon boll.
d#

s#mr#
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Starttiderna är
heliga. Exakt
enligt spelschemat
och inte vrll/kan/
skickas bollarna ut
får spela förrän
från första tee såväl fairway som
inte för sent nren
green är helt
heller inte för
lediga långt framtidigt. Det föreför. Detta kan då
kommer dock inte
redan på första tee
sällan att otåliea
leda till viss för'spelare vill starta
skjutning i startföre bokad tid tiderna med nå'jug slårju inte så
gon minut - en
långt, så clet är
förskjutnins, som
insen risk för dem
tenderar att hänga
fianrför". Vad blir
i under större
då resultatet -.j,r,
delen av ronderr.
stoc.kning kanske
reclarr elier första
Ww
#ffi#s
l-rålet med den
#ww
sedvanliga irritaVeckodagen kan
tionen på "dom
Gunnar Nilsson i samspråk med Björn Malmsjö om beräggning på banan,
också ha betvdelse
där långsarnma
för roncltiderna.
sällarna" framför.
Som clet visacle sig under seoch iaktta nöclig erikem för arr
Annu värre är spelare, som
naste säsongerna, så är
inte fördroja.
trtan att rneddela/fräga p:1
onsdagarna insen bra dag lör
kansliet bara travar ut på första
"icke-gäng-rn edlemnt a r-". Större Vacl görs nu för att så lånst som hålet i förticl och clå inte vet
delen av dagen tas då i anspråk
mojligt hjälpa till mecl spelom ytter'lieare spelare är'
av olika konstellationer med
ternpot?
inbokade i samrna boll. Tp'ä.rr
fasta starttider. Några av dessa
Llnder högtryck bokas endasr
händer detta då och då, vilket
tillhör tp,ärr ipte cle allra
3- och 4-bollar. Tyvärr finns
genast leder till trassel. I{ur
snabbaste - kanske bl a berodock medlemmar sorn har för
skall man kunna få ut
ende på den relativa
vana att boka en tid för 4 speinbokade spelare, som blivit
skickligheten och de därmed
lare men som sällan är fler än
frånsprungna när alla starttider
oftast låga handicapen samt
två när tiden väl är inne. "Tvi närheten är upptagna? Det
den ibland överdrivna (?)
vårr, våra vånner /barn/gäsier
förekommer också att bokade
naggrannheten på framför allt
fick forhinder i sista stund och
bollar helt uteblir utan att
jag hann inte ringa om detta!"
greenerna.
meddela förhinder i förväg.
Hög ålder skulle också kunna
blir då den gängse förklaCäller det gästspelare ringer vi
vara en orsak till långa rondringen. Ju, ju men då får man
till aktuell klubb och meddelar
tider men det stämmer inte
skylla sig s.jälv om det går långoskicket medan hemmaspelare

fuw

får förklara sig vid nästa besök
på klubben.
Därföa respektera starttiderna
och anmäl i god tid på kansliet
eller till startern när Ni är på
plats.

kan det vara nyttigr att gå till
sig själv med viss rannsakan.

Golf ärju ett så oerhört trevligr
spel och då är detju synd arr
förstöra det med dåligt humör
om man någon gång får vänta
därför att några framför kanske inte är lika duktiga som en
själv. Alla spelarju efrer sina
förutsättningar och har rätt till
en trevlig runda. Dessutom har
man ju anslagit en stor del av
dagen för golfspel när man

golfrunda - den gårju inte i
repris. Att tappa humöret
drabbar ju ytterst sällan någon
annan än en själv och det egna
spelet.

sds# wm
# ffitr
ffi
ffi#ffi
ds#
#dwe#
Övervakning ute på banan år
En sommardag för någon tid
viktig. T1värr har klubbens
sedan närjag var ute på banan
båda golfbilar ofta varit
med golfbilen, så blevjag
uthyrda, vilket begränsat den
upplyst om att en boll några
möjligheten. I sådana fall är
hål framåt var extremt långdet inte möjligt att åka runt på
sam..|avisst, det stämde. På 13:e
banan, vilket beklagas.
fann jag ett sällskap på
Väl ute på banan finns
4 personer med I4:e
en hel del att göra när
och nästan hela 15:e
någon boll uppenbarlihålen tomma. Nu
gen agerar bromskloss:
innehöll denna boll en
tr #$#*
hjälpa till att leta bollar
hedersman varför den
utanför fairway, vänlisedvanliga mjuka linj en
li ber r1,.io tillii,m,jta, fdljantl,e e,rLkln reslet
gen uppmana till
var
tillämplig: "FIej,
.för bti.ttrc triu,sel och fll:t på ltctnan:
"längre steg och ofAlbert (fingerat namn),
tare" , ordna genom,Spelo,re mer{ f,rigst IIclt rtnsurtru,r
hur går det för Er?"
Jtit s/tel uton ottödigt
släpp av bakomvarande
rlröismfLl.
Alldeles utmärkt, blev
snabbare parti så smisvaret. " Vi har ingen
fiirst jlird ig s!år/putr,nt- .fi)rst.
digt som möjligt samt i
framför oss, allt flyter
nödvändiga fall dela ut
fint,
men bakom oss
tirl poiin,qbogey eil,r:er slzggoll'- trt uplt ltoilen. ttii,r ltotin.t
gult kort - ett r,arningstc.sft. slttg iit tltrl.
verkar det vara en
kort, som med glimten i
väldig trängsel ! !"
Mrrrkern i,nt,e hol.lcn i ottiidn,n pri gr.een - llttt.t,ta.färtti,gt.
ögat vill påpeka vad
Ja, det varjust det.
som gäller. Ingen, vare
Håll u,ltp.siht bn.kåL Jör ac,no,m,stäp,p au ,sn,ubhate pnrLi.
sig gäst eller medlem,
Alltså, vanligtvis är inte
har tagit illa upp utan
Hittar du int,e bollen di.rcht -sliipp isr:nont, orh lcta i
speltiderna på Rya
Lugn or;h. t'o.
tvärtom förstått innespeciellt långa.
börden och agerat
Tvärtom, det stora
Lrigg t,iltba.ks fipslngen toru.
därefter.
flertalet ronder har ett
Lctga n erslag.; m li.r.k,en, fifi grce n.
bra speltempo med
Rcspckteru lta npr:,rsonrt,lens ru bet,e pti, bnn,rm !
ffi$$m sffi ffid$
speltider på omkring 4
Rya äa som vi alla vet,
timmar. Om vi alla
Tack fiir hiälpen!
en mycket bra golfbana
sedan [älper till, så att
med ett par av Sveriges
den egna bollen inte
bästa golfhåI, vilket vi
försenar, {älpe r vära
skall vara stolta över. Detta
bokat en starttid och då kan väl gäster tillrätta samt bibehåller
betyder emellertid ocksä att
inte nå-n minuts väntan här
det goda humöret, så kommer
banan vissa tider är hårt belasoch där ha så förfärligr stor
säsongens spel att bli minst lika
tad - alla vill ju spela den 5:e
betydelse.
njutbart som man själv önskar
bästa banan i landet. Våra
I de flesta fall har man ju också och bidrar till.
gäster bör därför mötas med
själv valt sitt trevliga sällskap
samma positiva attityd, som vi
och då kan man väl försöka
Jag ser verkligen fram emot
vill möta når vi besöker andra
fördriva den eventuella vänteden nya säsongen och mötet
banor. Vi kan inte se våra
stunden med lite småprat,
med alla vära trevliga medlemgreenfeespelare som en belastförberedelser för nästa slag
mar och gästspelare.
ning, som bara är i vägen och
eller bara njuta av den vackra
Väl mött efter den 15 April.
enda orsak till att spelet underRya-naturen. Det gällerju arr
stundom går långsamt. Ibland
försöka ha trevligt under sin
Cunnar, klubbucird
tt

Det känns lite svårt att sätta sie
och börja planera för golfsäsongen när snön knappt har
smält och dimman ligger tät
över stan, det småregnar och
riktigt dagsljus har vi inte sett
på flera dagar. Själv tänker jag
starta golfsäsongen på sydligare
breddgrader!

damdagen den 6 augusti, och
börjar så smått atr fundera på
en eventuell utflykt till nästa år.
Kom gärna med åsikter och
id6erl
De förslag och ideer vi har
fått har mest handlat om
tisdagstävlingarna, man vill

ffiwm&w#ffiffi

I år har vi en del
förändringar i
damkommitte6n,
Lena Ahl är ny
medlem och
trndertecknad som
nv ordförande.
Ovriga medlemrnar är: Barbro
Thfvesson, vice
ordförande, Lena
-\rmtoft, sekreterare, Ingrid Moberg, kassör, So1veig Arwe{äll,
tävlingsledare och
Kerstin Edlund,
klubbvärdinna.Vi
ska alla göra vårt
bästa för att damerna på Rya ska
få en trevlig golf-

ff

Dessutom tänker vi ha en
eftermiddagslo ttning också för
att försöka få ut fler damer som
arbetar. Skriv gärna upp dig på
listan till lottning mellan 16.30
och 1 7 .00.
Vårstarten kommer att ske
den 16 april, vi mjukstartar
årets golfsäsong
som vanligt med
tävling över nio
hål med fem järn
och en putter
som ju inte är
hcp-grundande.
Kvällens program
är ännu inte
fastställt men
Peter Lester är
vidtalad och
kommer att visa
klädea för vad
vore golfen utan

ffiffiffiffi
@@

ffiffiffiffiffi

ffi WffiffiWffiWffi
ffi *ffiffi

det snart dags for en ny Sotfsäsor1S, det är vät
något det flesta av oss tängtar efter, Det finns ju en

Så var

golfmode för

oss

damer?
ffi#s

Jag skulle vilja
del medlemman även damer, som spelar vintergotf
göra lite reklam
för skåneserien,
men denna vintern har ju sno och kyta satt stopp for
denna tävling
alla, åtminstane en tid,
som spelas r fyra
omgångar på
säsong.
olika banor som
Vi kommer att
slagtävling med
ha en stor damhcp, är öppen för
tävling på Rya i år,
alla med officielt
Oldgirls seriens första omgång
göra som herrarna pä onsdagahcp och indelad i två klasser.
som spelas den 4juni. Där har
rna, alltså att man inte ska
Passa pä att spela, du betalar
vära egna duktiga damer stor
behöva anmäla sig i förväg och
ingen green-fee och får bidrag
chans att kamma hem segern!
vi har diskuterat detta i
till lunch och resa av damdamkommiten.
kommitt6n. Fyra spelare från
s w$ gwrmff
Ibland är vi ganska många
varje klubb och de tre bästa
Utflykten vi hade förra året
på tisdagarna som vill tävla, en
resultaten räknas. Vi har ibland
tyckte många var trevlig och jag del far då vänta länge på art få
svårt attfä deltagare och jag
har hört att många gärna vill
slå ut, eftersom det får blir
tror att det är många damer
att vi har utflykt varje år. Det
lottning i anslutning till första
som inte vet vad som gäller
finns naturligtvis även de som
start. Vill vi damer ha det så?
och/ eller inte vågar sig på det.
vill ha den "gamla vanliga"
Många av oss rusar mellan
Cör lite mer än du vågar och
stora damdagen. Eftersom "ut i
bullbak, ICA, tvättmaskin och
du växer med uppgiften!
det blå"-resorna frestar på
dammsugare, och tycker kanFrån och med i år får vi
budgeten och dessutom kostar
ske inte om att stå och vänta så
endast ha en nationell dambetydligt mer arbeten än stora
länge på sin starttid? Tills vi
dug, det blir singeltävlingen,
damdagen, kanske vi ska alterhar frågat fler damer fortsätter
fredagen den 14juni, vi får
nera mellan dessa? I år komvi som förut med förlägga allt "krut" på denna, vi
mer vi att arrangera stora
anmälningar.
jobbar redan med en del nya

sponsorer, vi tackar för de tips
vi fått in!

ffidffi

ffi ffiffiffiffi
12 (sö) Tjejligan

ffimm

Annie Börjesson oss under hösten 2001,,
enligt hennes önskan fortsätter
vi med tåvlingen Annies Cup.
Det är sagt att damkommitten
kommer att årva en pokal efter
Annie Börjessons dödsbo, vi är
väldigt glada för det och kommer attha den som ett speciellt
pris, mer om detta vid ett
senare tillfälle.
Kittys äpple spelar vi i början
avjuli, slaggolf, alla i en klass.
Priset är ett fint keramikäpple
som vandringspris och två kilo
färska äpplen att mumsa på.
Nyu poängiakten har vi
exprimenterat lite med under
senaste åren, i år går vi tillbaka
till det gamla, dvs. en grupp
med en "baksida", vi vill ha
minst 16 deltagare för att
arrangera denna tävling.
T1,värr lämnade

#ms#rswmffi

#då$

23 (lö) Städdag
2a (sö) Vårputstävling
1B hål pb 4-mannalag.
3 bästa resultaten
räknas.
Klubbhcp gäller.
Kanonstart
Sponsor: Hugo Restaurang & Krog
Tävlingsledare : Kansli

20

25

(to)

Karin

Ohlsson

Tävlingsledare : Idrotts-

kommittdn
16

1

(on)

02

(to)

(to)

23

(to)

Seriespel DzN H65/l
Start 09.30
Seriespel Dl H55/l
Start 13.30
Tävlingsledare : Senior-

kommittdn

(@

Seriespel D3V H65/2
Start 09.30
Seriespel D3V H55/2
Start 13.30
Tävlingsledare : Senior-

kommitten
25

(1ö) Triss Lady
Damtåvling, klubbkval,
start 08.00
Tävlingsledare: Dam-

kommitt6n

26

(rö) Stina's Flower Ctp
1B hål pb, A, B, C.
Sponsor: Stinas Blommor på Råå
Tåvlingsledare: LON,
SE,L, LO

Seriespel DzN H35
Start 13.30
Tåvlingsledare : Senior-

Omegaslaget
36 hål foursome slag,
se separat inbjudan.
Start hål I och 10.
Sponsor: Omega, Lars
Carlsson Ur & Present
Tåvlingsledare: LO,
AK, FN, LP, LON, AF,
OS

Seriespel Dl }I45 Start
1 3.30
Tävlingsledare : Senior-

kommitten

kommitt6n

Ja, efter dessa och ett antal
andra tävlingar och sällskapsronder blir det höst igen, men
det vill vi inte tänka på nu!

Väl mött på banan och swinga
lugnt!

Captain's Cup
Kommittd och styrelsegolf 18 hål pb,
Kanonstart.
Tävlingsledare : Kansli
o Idrottskommitt6n

(sö) Juniorernas
Supportertävling
För medlemmar i
j uniorernas supporterklubb
Tävlingsledare : Idrottskommitten

2T

tr

Som alla vet spelas
Foursomeslaget utan h.p,
vilket är lite svårt för de flesta
av oss. I är arrangeras en
foursome-tävling med hcp i
Skåne, tid och plats är i skrivande stund inte klart, preliminärt blir det i början avjuni.
Därför har vi lagt in en
foursome tävling som tisdagstävling i -uj, så att vi kan tråna
och planera vårt spel med
väninnan inför den "stora"
tåvlingen.

(lö)

Juniortävling

+

E

04

(ti)

06

(to) Seriespel IJ75 Start

Oldgirlserien
Tävlingsledare: Damkommitt6n

09.30
Tåvlingsledare : Senior-

kommitten
0B

(lö) Rukka slaget

09 (sö) Elit 18+36 hål slag
open, A-B 18+18 hål
slag, spec

klassindelning. 50%
vidare till söndag. Max
210 delt.
Sponsor: Rukka
Tävlingsledare: LON,
AF, FN, OS, AL, CS

14

(fr)

15

(lö) Gökottegolf

Nationell Damdag
Tävlingsledare: Damkommitten
Tävlingsledare: BÅ, AK

16

(sö) Bankboken Cup
Juniortävling, klubb-

08 (må) Volvo Crp
2 klasser, herr och
dam. Fyrboll bästboll,
pb.
Sponsor: Bildeve AB
Tävlingsledare: BÅ,
LO, LP

09

(ti)

kval
Tävlingsledare : Idrotts-

23

(sö) Anmälan till golfveckan 12.00

30

(sö) Swahnslaget
Irish greensome

fpottto.: Swahn's

Akeri
Tävlingsledare: LON,
CS, KA

11 (to) Köttmästarnas slaggolf
Singel 1B håI, slaggolf.
Tie klasser.
Flytande klassindelning.
Sponsor: Köttmästarna
Tåvlingsledare: SEL,

LON,

01 (må)Bankboken Cup
Juniortävling, grupp-

final

Tävlingsledare : Idrotts-

kommitten
GolfveckaT - 13 juli
med speciella
arrangemang. Anmälan till tävlingarna
från kl 12.00 den 23

juni.
07 (sö) Ramlösa Wide Open
18 hål pb för {-:mannalag. 3 bästa resultaten
räknas på
varje håI. Max 54lag.
Tie spelare med off.
h.p. Spelare
med klubbhcp spelar
på hcp 36.
Sponsor: Ramlösa

Hälsobrunn
Tävlingsledare: BÅ,
SE,L, HL, AL, AK,ÅJ,

CS

12 (fr) Hackers & Duffers
6 hål singel pb, 6 hål
bästboll pb, 6 hål
foursome pb.
Minst en spelare med
off. hcp. Spelare med
klubbhcp
spelar på hcp 36,0.
Sponsor:
Tävlingsledare: BÅ,
AL, LP, AK
13

(lö)

(lö)

Svenska H.p Mästerskapen, Kvaltävling
Slaggolf 18 hål max
150 startande. Öppert
tävling
Klassindelning:
0-5, 6-10, 11-15,
t6-20, 2t-25
Sponsor: Skandia
Tävlingsledare:

26

(fr)

Svenska H"p Mästerskapen, Final
Slaggolf 36 hål FI.p
klass 6-10
Sponsor: Skandia
Tåvlingsled.are: BÅ,
AK, AL, OS

Vivo Scramble
Scramble.
Sponsor: VTVO och
Rydebäckshallen
Tävlingsledare: LON,
AF, KA

kommitten

20

din-X Ladies'Invitation
1B hål greensome, pb
alla röd tee. Dam
bjuder in herre.
Ej äkta parlsambo.
Endast seniorer. Max
75 par.
Kanonstart 11.00.
Avslutningsfest
Sponsor: din-X
Tävlingsledare: SEL,
CS,JLW AJ

31 (on) KM H65 och H75
1B hål slagtävling
Tävlingsledare : Seniorkommitten

ffi##

03 (lö) KM
0a (sö) Herrar 72häl slag,
damer 18+36 hål slag.
H45 36 hål
slag. H55 36 hål slag.
Juniorer 36 hål slag.
D50 18 hål slag,
D60 18 hål slag
Tävlingsledare: LON,
AF, LP,, OS

07 (on) Ryr slaget
Tåvlingsledare : Senior-

kommitten
0B (to) Junior Tour

Juniortävling, 36 hål
slagtävling.
Tävlingsle dare : Idrotts-

kommitten
11 (sö) Ett slag för Cancerfonden
18 hål bästboll pb.
Tvåmannalag.
Sponsorer: Många
Tävlingsledare: SEL,
OS, FN, LO, LV

15

(to) Seriespe\H65 / 3 D3N

13

(fr)

Start 09.30
Tävlingsledare : Senior-

kommitten

Ryu Tegelugn
Seniortävling,
greensome
Tävlin gsledare : Senior-

26

(lö)

kommitten
25

(sö) Carl Lamm Trophy
hål, A-B-Junior, slag,
C slaggolf
Sponsor: Carl Lamm
Tåvlingsledare: JLW
HL, KA
1B

29

15

(to) SeriespelHfiS / 4 D4V
26

37

01

(sö) M:atzfiollrnnyz
A-B Slagtävling, C
Slaggolf
Sponsor: Johnny Ekberg, Mats Ahl
Tåvlingsledare: FIL,
JLW FN

Start 09.30

(to) Sponsorgolf

SeriespelHSi/3 D3M

Rya Colfklubbs

Start 13.30
Tävlingsledare : Seniorkommitten

sponsortåvling, kanonstart.
Tävlingsledare:
Marknadskommitten

(lö) Danzas /

ASG
Generationstävling
Klass A: 36 hål
foursome slag. Sammanlagd hcp 0-50

2B

(rö) Båda off hcp. 1B hål
lördag, 1B hål söndag.
Klass B: 1B hål
foursome slag. Sammanlagd hcp 0-72
Minst en spelare med
off hcp. Spelare med
klubbhcp
spelar på hcp 36. 1B
hål söndag.
Sponsorz Danzas /
ASG
Tåvlingsledare: BÅ,
AL, AK, LON, FN

&ww
0B (sö) Scandlines Foursome
Akta rnakar/ sambo 36

hål foursome pb.
Max 72 par, max 15
greenfee. Hcp gräns
50 sammanlagt. Off
h.p. Start hål 1 och 10.
Sponsor: Scandlines
Tävlingsledare: HL,

sEL,41,LO

Gåsatävling
Foursome pb, valfri
partner
Sponsor:
Tävlingsledare: BÅ,
NN

(lö)

Mästarmöte
Inbjudningståvling,
samtliga vinnare
av TK arrangerade
tävlingar
Tävlingsledare: BA

ffim

sffiffi#ffiffi

Senior-tävling
För medlemmar, 55 år och
äldre
27 .3 - 29.5 samt 4.9 - 6.11
Varje onsdag start kl 08.30
5.6 - 2B.B
Varje onsdag start kl 08.00
Anmälan skall ske personligen
senast 15 minr-rter före ovanstående tider. Hcp-kort skall
uppvisas.

Tävlingsledare:

Seniorkomnittern
Rya's sommarmatchtävling
Spelas under hela säsongen.
Oppen för medlemmar i Rya
GK rned hcp
Lägre är-r 18,5.

ffiww
12 (1ö) Seniorgolf avslutning
H35, H45, H55
Tävlingsledare : Senior-

kommitt6n
1

a (må) Seniorgolf avslutning
H65, H75
Tävlingsledare: Seniorkommitten
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