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k ara på banan.

också en lista iherrarnas omklädningsrum
Den enkät som sänts ut
till ett slumpmässigt
antal medlemmar under
våren är nu under
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as på kvällarna. Det
s:.r gäller nu är att
,l: etterna är låsta från
..::kan 22.00.

':nga medlemmar vill
-..',, skall ha starters

- ;olfvärdar på he =--, Vi har gjort ett
-:^ : där intresse.:= '.. anmäla sig för
-.-- - :. .- till
med UULL'
detta.
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stämmelser som gäller
personuppgifter ivårt
medlemsregister meddelas härmed att de
uppgifter som finns
vårt dataregrster på
varje medlem är följande: namn, födelseår,
månad, dag, adress.
telefonnummer, handrcap, medlemskategori,
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med lemsavg

Vardagar 0B 00-16

Helg

Lennart Andersson
Ingvar Jönsson
AKe BaCKstrom
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medlemmar som är
intresserade av att
a rbeta med klu bbtidningen Drivern. Om
du tycker att det låter
intressant så hör av dig
till kansliet.
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Jag såg inte var
min bolt slog nedl
Såg Du7
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Ake Backstrom
042-22 A1 82
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Åke Bäckström
042-22 01 82

till de regler och be-

Vi söker fortfarande

sammanställning. Resultatet av enkäten kommer att presenteras rett
senare nummer av
Drivern I samband med
utskicket av enkäten
KAhlSit-tF:T
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För att vi skall hålla oss

utkommer med 4 nr/år

Följ Ditt slag med
blicken och tag
referenspunkter var
den liggerl
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vecka 34, 2402
Drivern är avsedd för
medlemmar i Rya GK
och för kömedlemmar
enligt principen en
tidning per hushålt.
Den distribueräs via
post till medlemmar,
annonsörer, sponsorer
och andra golfklubbar.
För insänt ej bestäilt
material ansvaras ej.
För åsikter isignerade
artiklar står respektrve
fö rfatta re.

ktionen förbehåller
sig rätt till ändring i
insänt material.
Reda
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a't vårmöte den

25

,:' var inte lika välbe:-..>ol demötevi

^::e f öregående år. Det
'nns förmodligen skäl

i

detta eftersom vi
rade frågor och ärende
rnder 2001 som var
intressantare och hade
stor betydelse f ör
k ubben och våra medemmar Det hade dock
varit trevligt om flera
deltog och f ick den
nf ormation som vi
styrelsen och våra
kommitt6er kunde
i

ä

mna.

De om- och nybyggna-

oer vi genomfört har
blivit mycket väl mottagna av såväl våra
medlemmar som våra
gäster Vi har däremot
ännu inte fått någon
godtagbar lösning på
shop- och tränarefrågan.
Skälen är många, men
v är överens om att
under detta år skall
Peter Lester fortsätta
oc- delvis ha öppet
shopen De nödvändigaste goLfartiklarna
kommer vi att också
sälja på Kansliet Vi har
träffat en överenskommelse n'ed Peter att
2002 är sista året för
hans del på Rya De
trä n ingsaktiviteter, som
Peter bedriver skall
genomföras under 2002
Peter har gjort ett bra
jobb för Rya men som
i

i

all idrott behövs med
jämna mellanrum byte
av tränare och en ny
inriktning för den
idrottsl iga verksam heten
Det förslag till omeller nybyggnad av shop,
gamla baghuset och
kansliet, som nämnts
annan artikel i Drivern,
kommer att ställas ut på
en utställning under
sommaren för att medlemmarna skall ta del av
planerna Vi uppfyller
därmed det föreläggande från myndighet
som vi har drabbats av
Vi vill då också passa på
att hitta en långsiktig
lösning på kanslifrågan;
som exempel kan nämnas att bokf öringslagen
och årsredovisningslagen numera träffar
oss f ullt ut.
Sen är det mycket
viktigt att våra medlemmar ställer upp vid vårt
nästa extra ordinarie
klubbmöte, som kommer att avhållas i augustr/september, där vi
skall ta beslut så att omalternativt nybyggnad
kan starta efter golfi

säsongens slut
Svenska Golfförbundet har tagit
beslut om att ett modernt och nytt lT-system
skall införas på samtliga
svenska klubbar. Det är
emellertid inte gratis
utan kostnader kommer

att belasta samtliga
klubbar För Ryas del
innebär det en ökad
kostnad av '156:- per
medlem, således cirka
180 TSEK under en 3-års
period med start 2003.
Hur vi kommer att
hantera denna utgift är
inte klart i skrivande
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Adress:
Pt 5500
255 92 Helsinborg

stu nd

Vi har startat ett
projekt för att se över
avgiftsstrukturen på
Rya Vi har även gjort en
de jämförelser med
andra klubbar och kommer därvid fram till att
vad gäller kapitalinsatsen (dvs medlemslånet, f n 8 000 kr) ligger
vi på ungefär plats '150
Sverige När det gäller
årsavgiften ligger vi på
plats 25 och vad gäller
g ree nfee uttagef mellan
plats 35-40 Vår kapitalinsats är därmed inte
speciellt hög men därtill
kommer ytterligare 5000
kr i inträdesavgift, vilket
gör kostnaderna annorlunda f ör den som blir
medlem på Rya, och
speciellt för den som
bara blrr vardagsmedlem
till att börja med. Resultatet av detta får vi
återkomma till men med
tanke på den höga
standarden, som såväl
banan som även våra
anläggningar har, tror vi
att Rya kan ändra
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Generellt tycker jag
att vi har en låg
greenf ee i Sverige
fo rts,

THLfi{:ÄX:
042-22 03 94
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rya-gk.eom
ffi-h4Alr-:
rya. golfkl ubb@sveri ge.net
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39 65 39-9
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804-1444
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Ake Bäckström. Klubbchef
lngalill Jönsson
Fredrik Nicander

nYÅ ffiK S"r'Yf,qF-LStr #ff{}ä
Alf Karlsson
ordföra nde
Liselotte

Schlasberg
vice ordf
tedamot
Jan Pålsson
ledamot
Kristina Din6
Johan Sederholm tedamot
tedamot
Lars Vallentin
Anders ForsselI suppleant
Sven Rosenqvist suppleant

forts.

jämfört n'ed framförallt Spanien
och övr- ga sydeuropeiska länder.
Hur rarga av Sveriges golfare
åke' rte ner till Sydeuropa och på
e- !ecka betalar lrka mycket
g':enfee som de betalar iårsavg r iSverige? Samtidigt skall
go fen vara tillgänglig för alla, hur
nu detta skall gå till Detta blir en
känslig avvägning för klubben att
ta itu med!
llngvars artikel från vårmötet
tar han upp det problem vi har
med tider som inte avbokas utan
där spelarna uteblir. Vår utmärkta
starter Gunnar, som bland annat
får väldigt mycket beröm av
f ramf örallt våra gäster, kommer
att föl1a upp detta framöver Men
vr är verkligen av behov av en
starter även under lördagar och
söndagar. Gunnar, som så många
andra, jobbar helt utan någon
ersättning och kan självfallet inte
klara sju dagar i veckan ! Fler
f rivilliga kraf ter behövs
Jag vill även tacka Einar och
hans medarbetare för en utmärkt
bana under Omega-slaget. Banan
var som vanligt, d v s utomordentligt bra. Vi fick mycket beröm
för den utmärkta standarden
Golfen är ett äventyr, en natur
upplevelse och en tillflyktsort.
Någon har sagt att man måste
kunna sin historia för att f orma
framtiden Det är mer sant än
man kan tro Det är viktigt med
engagemang och motivation; det
är nyckeln till klubbens framgång
och det finns verkligen hos våra
(ommirtemedlemmar, som är
engagerade på olika sätt och
också hos övriga Rya medlemmar
i

!
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ldrott

ska bedrivas så att den

utvecklar männ rskor positivt såväl
fvsiskt, psykiskt som kulturellt

Alf Karlsson
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Glöm inte att meddela ändrad
adress till kansliet när Du flyttar.
Vi har nu några medlemmar som
vi saknar adress på och som
följaktligen inte får den information som andra får. Dessvärre är
det några som inte heller kan få
årsavgiften aviserad vilket i
slutändan betyder att de kommer
att utesiutas från klubben på
grund av obetald avgift.
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Aven i år har det träffats en
överenskommelse vad gä1ler
greenfee mellan de så kallade
femklubbarna, I år gälter följande:
När Du som Rya-medlem spelar
golf på Landskrona GK,
Vasatorps GK, Söderåsens GK
och Mölle GK betatar Du haiv
greenf ee vid spel på vardagar. På
helgerna gäller respektive klubbs
ordinarie greenfee. OBSI Över-

enskommelsen gäller inte
under juli månad.
TXil$il${}i(hils,t{.}
Från och med den 25 mars gäller

tidsbokning mellan 07.00 - 18.00
alia dagar. För tider före och efter
gäller bollränna Tjdsbokning kan
endast göras på telefon 27 01 82
dag före speldag samt på speldagen.

För mediemmar med gäster kan
två tider per timma förbokas utan

tidsbegränsning Detta gätler på
vardagar mellan 09 00 - 16.00 (t
ex tiderna 09.30, 09 37) På helger
är det två tider per timma efter
klockan 12.00 {t ex 12 3Q, 12.37
etc). Dessa tider kan också bokas
upp som hela greenfee bollar.

Bokad

tid skatl vara avprickad

på

kansliet eller hos starter senast
15 minuter före start.
Då kansli och reception är
stängda fl nns bokningslista
utlagd på receptionsdisken
Bokning av starttid kan ej ske på
plats i receptionen, utan man
tilidetas då den dagens första
tediga starttid.
Vissa dagar under säsongen är
banan stängd för spel fram till
klockan 07.00 på grund av banskötsel. Se anslag iklubbhuset
samt på informationstavlan vid
tee 1.
{':'vFttt}"F'

att bekräfta Din
starttrd i kansliet Du får då
också reda på om f ler 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. Ta del av den information som f inns anslagen på
anslagstavlan i Ryttargången
samt på informationstavlan vid
tee 1.

Ta för vana

Det händer inte allt för sällan att
vj har bokade fyrbollar där det
sedan visar sig att det endast är
två spelare på tee För att
komma till rätta med detta ofog
kommer vi i fortsättningen att
notera samtliga dessa spelare. Vi
kommer också att notera spelare
som uteblir utan att avboka sin
tid. Ett f örslag på straffåtgärd
kommer att utarbetas och lämnas
till styrelsen för beslut.

lngalitl, Fredrik, Jessica, Åke

Det har blivit populärt att
spela golf utomlands. Det är
roligt och intressant med nya
golf upplevelser.
Golf har blivit stort i Europa
och växer snabbt.

greener. De är snabba också! När
Nordsjön bjuder på 25 sekundmeter över banan blåser bollen av
g

reen

Det f inns massor av banor för den
reslystne att besöka. Jag tänker
då inte på de stora "f ina"
St.Andrews, Muirfield o s v utan
på mindre kända men väl så
intressanta golfbanor Vill du
spela i Skottland har du
hundratals banor utanför
"prestigeplatserna", där
atmosfären är väl så "golfy",
och bara 30o/o av greenfeen på
St Andrews. Alltså sök banor
också inne i landet. På lrland t ex
100 km f rån Dublin.
Låt mig berätta om golferfarenheter från England och
Frankrike. De andra EU-länderna
är också stora golf mål (Tyskland,
Spanien o s v ) men England har
länge stått i skuggan av Skottland
och lrland, helt oförtjäntl I England finns flera hundra golfbanor
som välkomnar gäster Kom ihåg
att beställa starttid om du vill
spela lördag eller söndag.
Undvik banor r London-regionen.
Spela i t ex East Anglia som är
lätt att nå (med Ryan Air f rån
Sturup till Stansted). Planera för
sea-side spel på Hunstanton och
Sheringham, spel på parkbanor
Bury St. Edmond och Newmarket
samt på "skogsbana" i Kings
i

Lynn. Men det finns mera att
välja på. Området har gott om
små hotell och Bed and
Breakfast. Vägarna kantas av
trevlrga pubar. lCambridge och
Norwich täcker du in eventuellt
behov av kultur.
Hunstanton är en tvåbollsbana d v
s bara 2-bollar eller foursome
tillåts, spelet blir snabbare då
Banan sägs ha Englands bästa

kock man kan hitta anställs
Slottet, d v s klubbhuset, inreds
med pool och gym - och sä har
man plötsligt bara pengar kvar till
några få hål av den tänkta banan
De stora banorna i Frankrike är
av hög klass och välskötta. Säsongen är lång och greenfees har
skjutit i höjden. Man följer de
spanska prestigebanorna. Vanlig
greenfee på "vår" bana (Golf de
la Sainte-Baume) är 46 Euro

medan Monte Carlo kostar 85
Euro (vardagar).
h,4INI h"4,4KE
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Långsamt spel är en plåga
Frankrike. Och etikett-kunnandet
är därefter. För en tid sedan
spelade jag bakom 3 damer som
tog god tid på sig. En av damerna
besökte flera gånger bunkrar utan
att kratta efter sig. På bästa
franska påminde jag henne om
krattning men f ick ett avväpnande
svar: "min man kommer ett par
bollar senare och han krattar
såååå gärna åt mig". Vad gör
r

UNEVIK UTIMAN,SNDH
FRITIDSSKOR
Reglerna för klädsel på banor och
iklubbhus är strikta i England. En
av spelarna i vår grupp f ick en
åthutning för att han läste anslagstavlan i klubbhusets entr6
med mössan på och matsalen
stängdes för oss därför att en
yngling isällskapet hade alltför
utmanande fritidsskor, men herrar
tillåts ha långa shorts om de
kompletteras med vita knälånga
strumpor. Detta lärde vi oss i Bury
St. Edmond.
Greenfee i East Anglia varierar
mellan ca 850 kr (f ull dag
Hunstanton) och 450 kr (18 hål
Irnks, Newmarket).
Mellan fransmän och golf råder
ett intressant förhållande När du
planerar en golfresa till Frankrike
så glöm inte att kontrollera hur
många hål banan har. Det finns 6håls och 1 1-hålsbanor plus andra
varianter. När en golfklubb bildas
Frankrike samlas det in en präktig
summa pengar genom inträdesavgiften på ett begränsat antal
blivande medlemmar Därefter
köps ett slott med lämpligt antal
hektar jord. Sedan görs en f örstklassig restaurant och den bästa
i

man?

April-maj och septemberoktober är bra golf månader
Frankrike både vid Medelhavskusten och i sydväst. I juli och speciellt iaugusti är det alltför varmt
och banorna f ulla av glada semesterf irare med mycket varierande
uppfattning om hur man beter sig
på en golf bana.
En tanke man får när man
spelar golf utomlands är hur
fantastiskt billigt det är att spela
Sverige Arsavgiften för medlem
klubb med bra bana är i England
och Frankrike 12 000 kr/år och
ofta mycket högre.
Men golf på Rya är fint på sommaren. Spela ofta och njut av
toppenbanan och den vackra
naturen vid Oresund
Per Erik Persson
i

i

i
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Starten gick som planerat kl 0800
den 21 april för Supporterklubbens årliga tävling
!

'129 anmälda spelare fanns med

på startlistan. ldrottskommitt6ns
juniorer hade förberett vissa
deltävlingar före och under
tävlingsrundan och många
spelsugna supportrar fanns på
plats

!

Efler 2 startande bollar blev
dimman liggande kompakt över
nedre delen av vår bana.
Tävlingen avblåstes tillfälligt med

hopp om att drmman skulle biåsa
bort men efter drygt '1,5 timmars
uppehåll tvingades vi avbryta
tävlingen. Vi ringde runt och
försökte få fram detta
meddelande till alla med senare
sta rttide r
På eftermiddagen kom solen och

de som gick ut då f ick en härlig
golf runda ! Så kan det blil

lottdragning i Supporterklubbens
lotteri. Vinsterna bestod av
presentkort hos Hugo's och

att besöka oss på vårt arlsitektknnior/

inrednlngsh,utils.! Vi ger förslag

tiil inreclningar

i

såväl oflfentlig som privat rniljö, I vår' buiik hittar
ni ett spännance urvaI av niöb[et tyger, rnattci"
och eiesignartiklar,

Vi försöker med
Supportertävlingen igen den
22 september och hoppas då
på bättre tur med vädrets
makter. Anmälningslista
kommer upp i vanlig ordning.
Boka dagen. Välkomna
tillbaka !

På eftermiddagen förrättade vi

ffiäkm *ffi he
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Peter L Anslag har suttit uppe
på tavlan och vinnarna har erhållit
srna pnser

ldrottskomm itt6n
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nrednlngsarkitekter
Karl Jofians gata 4,
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Öppettider juli:augirsti
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En ny golfsäsong har startat och

Damernas vårstart gick bra, har
1ag hört Susanne Von Post
gjorde HIO på 14:de hålet under
första tisdagstävlingen, visst har
vi duktiga damer på Rya
Maken och jag hade det mycket
bra på Azorerna Fint väder,
vacker natur, kanske lite väl
svåra banor f ör oss, lagom bra
golfare Passade på att doppa
oss iungdomens källa, simmade
runt en timme ungefär, effekten
blev margrnell men vattnet var
varmt och skönt
I

haft samma system mellan 16 00
och 17 00 med lottning, som på
förmiddagarna Detta har varit på
försök imaj månad, det har inte
varit så stort intresse, resten av
denna säsong har vi tiderna
mellan 16.30 och '17 00
Jag skrev i förra Drivern att DK
skulle ärva en pokal efter Annie
Börjesson, nu blev det inte riktigt
så, DK ärvde hela hennes prissamling I Det f inns lite drygt 150
saker, vi vet ännu inte vad vi ska
göra med denna samling. Vi tar
gärna emot f örslag
I

Tävlingssäsongen började med
match mot Båstaddamer. Rya
ställde upp med ett starkt lag
och tog hem " Flickan f rån Backaf all" Bra gjort, damerna f rån
Båstad brukar vara svåra att slå.
Många damer har tränat med
Peter Lester i DKs regi, dessa
träningstillfällen är mycket uppskattade Vi förbättrar våra korta
och långa slag och lär oss att
komma upp ur bunkrar. Atminstone vet vi precis hur vi ska göra,
om vi sen gör så när vi hamnar
bunkern på nian är väl inte helt
säkert Det ser ju så lätt ut när
Peter Lester slår upp bollen ur
bunkern, så det behöver man väl
inte träna på?
Tyvärr skriver en del damer upp
sig på anmälnrngslistan men
kommer inte till träningen, vilket
hindrar andra från att få vara
med Synd, meddela gärna om ni
inte kommer
i

Och så till sist vill jag hälsa alla
damer välkomna till två kvällar
med regelundervisning Christina
Rodman, som är förbundsdomare
och välkänd Ryamedlem, kommer och pratar golfregler Det
låter kanske lite torrt och tråkigt,
men jag lovar att det är värt en
eller ett par kvällar att lyssna på
Christina. Vattenhinder och
bollpunkter kan bli riktigt intressanta ihennes sällskap, hon
kommer att tala om både allmänna och lokala regler
Onsdagarn a 12 och 1 9 juni med
början klockan 19 00 träffas vi
klubbrummet eller utanför om
vädret tillåter Det går bra att
komma en av kvällarna, men det
blir olika saker som kommer att
tas upp, så kom gärna bägge!
Christina vill gärna att vi tar med
egna frågor.
Det finns en anmälningslista
damrummet att anteckna sig på.
Välkommen
i
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Trsdagsgolfen på eftermiddagen
gar lrte trögt, du vet väl att vi

Karin Ohlsson
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Tjdigt på våren kom 4 stockholmare flygandes titl en känd bana
södra Frankrike. Utrustade med
VIP-kort från förbund och PGA
anmälde de sig hos en imponerad klubbreceptionist. Med ett
"1a priorit6 aux profesionalI
s v.p " rensade startern f örsta
tee åt herrarna kånkande på
välmatade Big Bertha-bagar. En
spelare öppnade sin bag och ut
hoppade 2 möss som vilset
tlttade sig omkring efter flygresan. Jubet på teel
Mössen sägs ha sett välmående
ut efter en vinter i en ny
lammullströja och med karameller och ett äpple som förplägnad.
Vad lärde vi oss av detta? Jo, att
tömma bagen till höstenl (Fast
det är ju synd om mössen).
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Per Erik
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I årets utgåva av Vägarnas bästa
f inns ett urval av landets bästa
golf krogar. 1B golfrestauranger

finns listade utan inbördes rangordning och däribland Rya GK.
Den som svarat för urvalet är
Karl Häggblom, grundare av

golfgastronomiska säl lskapet
Övriga utvalda restauranger iNV
Skåne är Mölle, Båstad och
Bjäre. Sju av restaurangerna på
listan finns iSkåne som därmed
markerar sin ställning som Sveriges kulinariska centrum
lngvar Jönsson

I ett strålande vårväder
genomfördes årets
upplaga av stvrelse och
kommittötävlingen
Captain's cup. lår var
oet deltagarrekord f ör
tävlingen när hela 58
deltagare ställde upp för
start" Efter en hård kamp
ända in på mållinjen eller
med ett poängs marginal
stod till slut Anita Lindberg som segrare med
42 paang, tätt fötjd av
Viveca Hoff med 41
poäng. På tredje plats

Staffan Andersson,
Hans Ohlsson och Curt Palmar

kom till altas overraskning Hans Ohisson med
38 poäng. Fast om man
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skall vara ärlig så kanske

det inte är så överras-

Klubbens ordförande

kande. Hans har ju
försökt toppa sin form

Alf Karlsson med

under de senaste 23
åren och någon gång
skall det ju lyckas.

Anitq Lindberg

Capt'Ain's Cup-

segrannnan

Med Hans Ohlsson 38
pöäng" Curt Palmaer 35
poäng och Staffan Andersson 29 poäng var det
ganska givet att
ko mmittåstätyette n
hamnade i Marknadskommitt6ns händer. Bra
spelat och lycka titi med
arrangemanget nästå år.
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Den något kyliga men klara
lördagsmorgonen den 22 mars
2002 samlades vid 8-tiden cirka
70 personer till städdag på Rya
GK ldet gråa gryningsljuset
kunde de tyckas vara'de närmast sörjande av drygt '1300
l,ä
I
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förpassade sig grupperna, utrustade med krattor och säckar, ut
över banan De flesta var rutinerade golfbanestädare som träffas
årligen för detta ideella och för
klubben angelägna arbete. Snart
hade alla fått upp värmen och
optimismen sprrade inför möjligheten att få spela på en inte bara
förstklassig utan även nystädad
bana..

STfiffiI. BHHÖV ! Åi?
Efter mycket blåst och några
hårda stormar under hösten och
vintern var det osedvanligt
mycket gammalt löv, kvistar och
grenar på banan i år. Dessutom
finns ju rester av almsjukans
härlningar att ta hand om. Det
ringa antalet deltagare gjorde att
vissa ytor ej kunde städas med
påföl1d att banpersonalen fick
ägna sig åt det påföljande vecka
Deras kunskaper kunde användas
till mer angelägna arbeten på
banan.

medlemmar. Den goda stämningen och målmedvetenheten
inför uppgiften att vårstäda
banan förde dock tankarna mera
riktningen att detta var de sista
entusiasterna. På sedvanligt vis
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Jag minns en tid när städdagarna
kryllade av juniorer och städledarnas främsta uppgift var att
styra och hålla ordning på dessa

horder så att gräset f ick vara kvar
Antalet juniorer på klubben har
inte minskat men tydligen kravet
på en välstädad bana.

Årets städdag hade lockat 5
(fem) juniorer vilka gjorde ett
mycket gott dagsverke. Glädjande är också att de deltagande
juniorerna tillhör våra bästa
golfspelare. Det kanske finns
något samband ? lalla fall är det
efterföljansvä rt. Att städa
bef rämjar dessutom samhörighet
och identifikation med banan.
Det är som graf itti fast tvärt om
(Veckan efter städdagen kom
inbetalningskortet till Supporter-

!

klubben)
EKL)frqfilv1i

Omsatt i ekonomiska termer
motsvarar årets städdag 350
arbetstimmar. Med hänsyn till
den höga arbetstakten och ringa
ställtiden är det i stort 114 ärsarbetare. Det motsva rar cirka 75
000 kr. En kostnad som klubben
annars hade haft. Det är nästan
115 av det budgeterade överskottet för är 2002. Städdagens
betydelse för klubben är alltså
påtaglig För att få banan ibästa
vårskrck på en halv dag krävs det
cirka '120 städare. Med samma
beräkning blir inbesparingen då
nästan '130 000 kr
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Förutom f ika med kaff e och
fralla ute på banan bjöds vi på
ärtsoppa med tillbehör efter väl
förrättat värv. lår smakade det
extra gott i den nyinvigda eleganta restaurangen.

=i

å li

F] {-J

"T-

å

-i'.,l"V

t"j

På söndagen var
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det så dags för

städarna att säsongsinviga Rya
Det var premiär för årets första
'riktiga" runda Det vill säga
kanonstart på nystädad bana med
nyklippta sommargreener och
utan matta och lägesförbättring
Detta ställde stora krav på deltagarna och många inbitna vintergolfare hade uppenbara omställningsproblem. De nysandade
bunkrarana rnvigdes ordentligt
och historiens första "studs"
f rån det nya staketet vid bron
över 4:ans damm noterades
Resultatet av kämpandet finns på
annan plats.
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ab kl i pper g reenern
för första gången på
sasongen
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När årets upplaga av

"Vägarnas bästa krogar"
tre veckor senare kom
visade det sig också att
Golfgastronomiska sällskapet valt ut Rya GK/
H ugo som en av Sveriges
1B bästa golf krogar (Det

finns närmare 500 st) Med å rets
förbättringar kommer Hugo nästa
år att vara i topp
I
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Tävlingen sponsrades som vanligt av vår restauratör Hugo
Prisbordet var återigen dignande
Det kunde tillfredsställa såväl
f insmakaren som f rossaren ! Här
fanns allt från hela menyer till
läckerheter ikorgar på fat och
flaska.
Hugo passade också på att
stolt hälsa oss välkomna till och
f örevisa sin " nya " restaurang

Bri

Med stor entusiasm
prrsade han
ombyggnationen och
menade att " Nu har vi
både ett lag och en
restaurang i elitserien "
Samtliga besökare instämmer
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Städdagen har som framkommit
stor betydelse f ör Rya G K. Det
gäller såväl bana som ekonomi
och klubbkänsla. Det är därför
beklagligt att antalet deltagare
minskar för varje år Vårstädningen är helt nödvändig och
kan vi inte klara den med ideella
insatser måste vi köpa tjänsten,

Och det blir dyrt.
Vi kan som många klubbar ta ut
en städavgift av samtliga medlemmar som återbetalas till dom
som deltager på städdagen.
Alternativt kan de som deltar
premieras med check som kan
tas ut irestaurang eller shop.
Vi kan också f ortsätta med helt
ideella insatser men då krävs fler
sådana
Väl mött på städdagen 2003
!

!

Lars Vallentin
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Vår strävan i Ryas sty-

'e se är att åstadkomma
= exibla och långsiktigt
rållbara lösningar på
r ika problem Exempel
ra detta är - hoppas vi 'r u r personalutrymmes''agan lösts irestau'angen eller byggnatioren av ett nytt baghus
\mbitionen är att de
ösningar som vä11s skall
vara fullt funktionsdugrga i oförändrat skick
minst tio år - avskrivrngstiden är 2O år Detta
<an synas vara en kort
trorisont, men vi lever
en föränderlig värld
Samtidigt strävar vi efter
att bedriva förä ndringsarbete i hanterbara steg,
så att banutnyttjandet
inte hämmas, så att
i

i
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banans standard ligger
på topp och så att ekono-

min hela tiden hänger väl
r

hop.

Vi tittar nu på förutsättningarna att lösa klubbhus- och shopproblemet,

vilket är följande:

och dylikt och klubben är
numera bokföringspliktig
enligt bokföringslagen
med allt vad det innebär.
Klubben har heller inga
f örrådsutrymmen för alla
ko nto rsförnöd en h eter
och kanslipersonalens
lokaliteter är opraktiska,
trånga och tungarbetade. Vi skall vara
en seriös arbetsgivare
och erbjuda en attraktiv
och flexibel arbetsplats
linje med modern
kontorsmiljö Servern
bör stå mer skyddat; den
är - som på alla kontor synnerligen vital för oss:
bokningar! startlistorl
tävlingsresultat! medlemsregister! bokf öring
i

!
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iljösyn pu n kt,

speciellt ventilationen
och strålning från
elcentralen Klubben har
heller rnte de brandsäkra
a

rkive rings möjlig

h

Vi vill också för f ramtiden ha möjligheten att

-

om vi så önskar - kunna
integrera shopfunktionen med
receptionen och på så
sätt spara personal och
utrvmme, Vi vill ha en
funktionell och flexibel
anläggning
Omklädningsrummen är
helt otillfredsställande ur
hygiensynpunkt, speciellt herrarnas - man ska
inte behöva gå barfota
förbi toaletter m m till och, än värre - från
duschen

En byggnation måste

göras med stor känsla
för allt detta . Vi skall
inte ha något hus som
tävlar med Vasatorp eller
Barsebäck (men tar
gärna en jämf örelse vad
avser bananl) och vi
behover inga ytterligare
konferenslokaler eller
I knande, men vi behöver ett mycket
funktionellt klubbhus
som andas ljus, lätthet
och kvalitet och som ger
utblickar mot land och
hav
Ryas f ramtida position
Golfskåne är också viktig
att f undera på. Om fem i

Det är oerhört angeläget
att läget vid havet

tio år har vi ytterligare
ett antal banor i häradet
vilka kommer att medföra ökad konkurrens.
I

den miljön skall vår bana
fortfarande vara en
Rolls-Royce, liksom nu,
men man kör inte en RR
med regummerade
vinterdäckl Aven om vi
har tio års kö måste
kansliet redan nu gå
mycket långt ner på
listan för att få in den
sista vardagsmedlemmen för året
Hela anläggningen
måste hänga ihop
standardmässrgt för att
kunna ännu mer attraktiv
för medlemmar,
greenfeespelare och
sponsorer Vi menar inte
att vi nödvändigtvis skall
ha fler greenfee-spelare
eller sponsorer, men
greenfeespel och sponsring skall kunna bli än
mer attraktivt och därmed lite dyrare
Vi har tillsatt en speciell
lokalprojektgrupp som
arbetar med f rågan och
nu pusslar med olika
alternativ under
sparsamhetens kalla
stjärna. Deras projektmål är i korthet att ge
ett förslag som täcker
förväntade funktioner
minst '10 år, att dessa
första hand skall anpassas till medlemmarnas
och personalens behov,
att lokalerna skall anpasi

i
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som enligt lag krävs för
bokföringshandlrngar

utnyttjas utan att överexploateras. Den nu
fastställda detaljplanen
hindrar oss att bygga
mer än 100 m'z ovanför
Landborgen men tillåter
däremot ytterligare
bygge nedanför Landborgen upp till 1600 m2
En annan avvägring är
den prägel, som den
gamla fiskarstugan
skänker Vi måste bestämma oss om vi äger
en fiskarstuga med en
golfbana eller en golfbana med en fiskarstuga
- det måste nog bli det
sistnämnda, nämligen
att frskarstugan måste
samordnas med att det
faktiskt ligger en av
Sveriges bästa golf banor
på platsen

I

Klubben har ett s k OVKföreläggande på halsen;
nyndigheterna godkänner inte kansliet ur

lti\

sas

til

nuvarande funk-

tioner, att formspråket
skall ansluta till befintlig
byggnadskaraktär, att
lokalstandarden skall
fylla rimliga krav från
gästspelare samt vara
genuin men inte exklusiv Anpassning av
ekonomiska ramar sker
under hand och
genomförandeplanen
kommer att läggas efter
det att ett f örslag fast
förankrats hos medlemma rna.

1998 förespeglade

styrelsen att avgiftsnivän 2002 skulle ligga
pä 4200 kr. Det gör den
inte, den är fortfarande
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Jag hade absolut
en peg i byxfickanl
P[ocka prylarna på

plats före ronden så
Du vet exakt var Du
har dem under
ronden

!

Jag har ingen
reservboll på mig,
men jag hittar nog
den f örsta

-

!

Har Du nånsIn bränt
en score därför att
Du inte kunde spela
en provis?

3800 kr och några
klagomål på den punkten ha" inte inkommit
Det är värt att notera att
både det goda utfallet
för 2001 och det förväntade utfallel f ör 2002
ger oss vikriga likviditetstillskott som väl
behövs i sammanhanget. Vr räknar dock
inte med att kunna
genomföra något bygge
utan att ta till en kombinatron av extern
nyfinansiering, kanske
justering av medlemslånen, en ivart fall inte
reducerad medlemsav-

sift,

höjda

sponsordebiteringar (f ör
en attraktivare produktl )
och höjda greenfees Till
allt detta återkommer
styrelsen med såväl
utställning som projektprospekt senast under
förhösten - det blrr en
spännande väntan
!

När projektet genomförts anser vi att klubben har fått en homogen

standard rtoppklass
alla avseenden och vi
kan ägna oss till 100 ok
åt banan På önskelrstan
står bl a att nu när
detaljplanen är klar köpa
in marken mellan
Rydebäcken och hål 1 3
samt hål 2 norr om
trädraden Der ser vi
styrelsen fram emot!
i

Anders Forssell, som
personlrgen anser att
bron på fyran kan
tås bort när nu
pumphuset är väck!

I bankommittdns långt-

idsplan för banans
förbättring ingår ombyggnad av ett antal
greener,
De f lesta av Ryas
greener är byggda på
den tiden när man tog
lerjord från platsen till
uppbyggnaden Det var
normalt förfarande på
50-talet I takt med att
spelfrekvensen ökat Irän 250 medlemmar till
1250 - har greenerna
blivit mer och mer
kompakta - ogenomsläppliga för vatten och
ogenomträngliga för
gräsets rötter. Några
greener är klart sämre
än andra och kräver på
sikt en total ombyggnad
Många är alltså marktekniskt dåliga, fuktiga
och svårskotta. Andra
svarar inte mot moderna
speltekniska krav - för
små landningsytor,
alltför kraftiga lutningar
och halvblinda inspel.
Till den första kategorien
hör greenerna 1,9, 11,
12 och 18. Till den andra
greenerna 10, 13 och
15

ldiskussioner med
banpersonalen har
kommitten enats om att
prioritera green 10 för
ombyggnad
När vår bana byggdes ut
till '18 hål i slutet av 50talet var nuvarande hål

nummer 'l 4 Greenen
var placerad där tee 9 nu
Irgger Den var liten,
skålformad och omgiven
av en vall. Gul och röd
tee 9 (dåvarande nr 1 5)
låg ikanten av buskaget
mot B:an. Riskfaktorn
var mycket hög Genom
att korta hål 1 1 kunde
1O

man frilägga
Rydebäckens hörn och
skapa ett idealiskt

greenläge med en
naturlig fond av träd
Greenen kunde flyttas.
Den dåvarande bankommittdn (i början av
8O-talet) önskade en
platågreen med två
n

rvåer.

En platågreen passar

man normalt bäst ir i en
starkt sluttande terräng.
Den behöver vara större
än andra då den effektiva ytan begränsas av
övergången mellan
platåerna
Den nuvarande greenen
är 380 m2. Den är för
liten Der- övre platån är
oacceptabel. Känslan av
bangolf är inte långt
borta. Greenen blev
dåligt anpassad till ett
utmärkt läge
En helt ny green planeras genom att områdets
hörn i söder mot bäcken
lyftes till ungefär samma
nivå som nuvarande
bakre platå Greenen
hö1s något iframkanten

ffiffiffi
och läggs i en jämn
rtning upp mot bak<anten Storleken ökar
:i | 515 m2 För att
gardera den bakre delen
äggs en bunker på
;änster sida. Den place'as en bit upp islänten
=ör att bli synlig vid
rspelet och f ör att

+t)9
(or

lättare kunna dräneras ut
i bäcken.
ldungen till höger mot
tee 9 f inns en del
"trötta" träd med stammar som ligger utefter
marken. De ersätts med
nya

Den sydligaste delen av
dammen mot tee 11

rensas så att man får en
öppen vattenyta med
klart definierad kant
Arbetet startar i september Den 16 stängs den
gamla greenen. Två
veckor senare är den
nya färdig att beläggas
med färdigt gräs Senast
den 1 maj 2003 skall

greenen öppnas för spel.
Vid den här tiden nästa
år skall man förhoppningsvis inte känna
någon skillnad på den
och de gamla greenerna

!

För bankommitt6n

Jan Sederholm
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av de största vår-

-ecknen på Rya är det
ar igen återkommande
Omega-slaget. Den
första maj under de
3enaste drygt trettio
aren har denna klassiker
avgjorts på Rya GK I år
rar inget undantag och
som vanligt hade tävngen samlat ett mycket
starkt startfält med
segrare från Europa
Touren, Challenge Tour
och Telia Tour.
Aven om inte det allra
basta vårvädret hade
infunnit sig till året
upplaga av tävlingen så
var det ialla fall fullt
acceptabelt. Lite kallt
vindarna men inget som
bekymrade dessa luttrade spelare
lstället var kommentarerna om banans utmärkta kondition det
vanligaste samtalsämnet
bland spelarna. Och
visst hade Einar, Brian,
i

Johnny och Mårten gjort
ett alldeles utmärkt jobb
för att få banan iallra
bästa kondition
Att vissa spelare led av
sviterna f rån en nyligen
avslutad övervintring
kunde också märkas.
Spelare som inte kommit igång med årets
tävlingsverksamhet på
sydligare breddgrader
led svårt av de för
årstrden mycket snabba
greenerna. Det var en
hel del tre-puttar som
presterades under det
första tävlingsvarvet En
av våra långväga gäster
från norra delen av
Sverige påstod att våra
greener hade samma
kondition som hans
hemmabana brukar ha
slutet på augusti.
Ett par som dock kunde
bemästra det mesta var
Morten Hedegaard och
Jacob Borregaard från
Danmark. Med sina 70
r

slag på första rundan
som sedan följdes upp
med en 71 a pä rond två
och totalt '141 slag stod
som slutsegrare med
hela tre slag Faktiskt en
stor segermarginal för
denna pro-tävling där ett
slag brukar skilja minst
tio placeringar.
På andra plats kom
Henrik Stensson (Barsebäck) och Peter Hansson
som gjorde dagens
bästa resultat på sin
andra runda,68 slag.
Totalt slutade detta par
pä 144 slag tätt följda av
Mats Olsson (Landskrona) och Nils Ake
Sandell (Tegelberga)
med totalt 145 slag
Bästa Ryaspelare blev
Joachim Bäckström som
tillsammans med
Andreas Waldh (Landskrona) belade fjärdeplatsen med sina 149
slag.

Ovriga Ryaspelare att
nämna var Claes Kinell
som tillsammans med

Gösta lgnell (Båstad)
hamnade på 16:e plats.
Claes och Gösta är
förresten de spelare
som spelat flest Omegaslag genom tiderna. Bara
det är det värt att lyfta
på hatten för. De f inns
sä kert på plats i nästa
års upplaga av
Omega slaget. Jan
Sandberg och Gustav
Hägg blev 30:de Mats
Kinberg och Patrik
Bäckbom 33:a, Nickias
Walfridsson och Anders
Ekman 3l'.a, Ted Olsson
och Oskar Malmsjö 61:a
samt John Grant och
Jens Magnusson som
slutade på en 62:a plats.
Så till sist är det på plats
med ett stort tack till
tävlingens sponsorer
Lars Carlsson Ur o
Present med Håkan och
Monica Daxberg i spetsen samt till Omega
Det är ett fantastiskt
prisbord ni bjuder på vid
denna tävling
Åke Bäckström
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(l 0B:00 samlades '17
'örväntansf u lla juniorer
=ör att åka på golfläger
: l Degeberga på Osterien Efter en och en halv
r mmes bilfärd anlände
vi till golfklubben för att
äta lunch och träna lite
cå ranchen Sen gick vi
rt på banan. Trots
-egnet, den svåra banan
och ett inte alldeles
iysande resultat hade
alla roligt Golfrundan
avslutades med middag
och sen bar det av till
våra stugor Klockan
23:00 skulle det vara
tyst och släckt istugorna men trots total
utmattning efter den
krävande dagen fanns
Je som inte kunde hålla
sig ifrån flickorna
stuga nr.20
i
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Vaknade av att regnet
öste ner I väntan på att

regnandet skulle avta
tog ledarna ett snabbt
beslut att flytta de
planerade putt- och
chiptävlingarna till
kvällen och istället fick
vi sova lite längre Efter
en sen frukost kunde vi
äntligen ta oss till
golfbanan utan risk för
att bli genomblöta innan
ens spelet hade börjat
Spelordningen hade
bestämts av en grupp,
som bestod av en junior

från varje stuga Nu
kunde vi banan bättre
och därför blev resultaten betydligt bättre och
vi slapp undan regnet.
Den planerade
grillnrngen fick dock
ställas in och istället
blev det middag på
golfklubben. Därför
genomförde vi den
spännande putt- och
chiptävlingen Vi avslutade kvällen med brännboll vid stugorna och

Emma Tuvesson och Maria Kullving tillsammans
med en av ledarna, Ann-Sofi Arv
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sen var det "f ritt f ram "

till

elva
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Tidig väckning och
städning I Dags för den
avslutande golfrundan
och hur skulle det nu gå
istugtävlingen? Efter
alla deltävlingar hittills
ledde tjejerna i stuga
20, men det fanns
fortfarande chans för
fler stugor att ta första
platsen Denna dag gick
spelet f ör de f lesta bra
Efter lunch och före
hemfärd var det dags
för prisutdelning Tjelerna vann stugtävlingen
overlägset, de var
svårslagna efter dagens
tävling då Frida hade 48
rlir.)

poäng

M

Många andra priser
delades också ut bl a
för "bästa chip" och
närmast hå1".
Efter en rolig helg med
massor av golf och
"

annat kul var vi åter
tillbaka på Rya söndag
kväll och trots den
totala utmattningen
efteråt måste vi säga att
vi hade ialla fall tur
med vädret !
Fia och Gia
!

Vr ledare vrll bara rn-

stämma i det sistnämnda och vr vill tacka
er juniorer för denna
golfhelg. För er positiva
inställning till golfen och
era kamrater, för ert
uppförande på och runt
golfbanan Ni är verkligen goda föredömen
och representanter för
Rya Golfklubb
Vi ses på Rya i sommar!

Leda rna

Ann-Sof i Aru, Peter

Kullving och Anne
Björkman

Från vänster Peder Malmborg, Gustaf Herslow, Victor
Tuvesson, Sebastian Ahl, Pontus Gustafsson och Christian
Gustafson

ö
Inför endast 34 närvarande
vid årets första Klubbmöte
kunde ordföranden Alf
Karlsson konstatera att Rya
lagt ett intensivt
verksamhetsår bakom sig. Ett
stort glädjeämne var det
ekonomiska resultatet som
efter finansnetto uppgick till
4A9.OOO kronor, vilket
översteg budget med 44.OOO
kronor.
Efter några hektiska och mycket
välbesökta Klubbmöten under
fjolåret kan väl årets första
Klubbmöte närmast betraktas
som en transportsträcka. Klubbordföranden Alf Karlsson hade
också mycket positivt att berätta
från det gångna verksamhetsåret
samt kunde sist men icke mrnst
presentera ett mycket solitt
bokslut med ett överskott
i
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Under verksamhetsåret har
klubben investerat närmare 3 8
Mkr i förbättrad infrastruktur,
upprustning av socialutrymmen
och iförnyad maskinpark. Bland
de större investeringarna finns
det nya baghuset, ombyggnaden
av restaurangen samt av omklädningsrum och delar av maskinhallen. Dessutom har pumphuset
f lyttats bakom 16:e green, ett
nytt vindskydd för baguppställning byggts vid 1:a tee
samt övre parkeringsplatsen
a sfa te ra ts.
I

4 Mkr låg greenfeeintäkterna
ca 350 tkr över budget
Kostnadssidan följde i stort sett
budget med undantag för bl a de
extra kostnader som klubben
åsamkats f ör de två extra Klubbmöten, som tillkom i samband
med Byggprojektet Räntekostnaderna ökade också med B0 tkr
som en föl1d av den upplåning,
som klubben gjorde
för att finansiera byggprojekten

r}

$1

med vidbyggda vattenklosetter
som den ombyggda restaurangen
med utökad sjöutsikt och ändamålsenliga personalutrymmen,
anses av medlemmarna som
mycket lyckade projekt

Alf Karlsson informerade också
om den utredning som pågår
med syfte att utreda Ryas totala
lokalbehov och möjlighet att även
inhysa kansliet ien ny byggnad,
som kommer att ersätta det
gamla baghuset. Planen är att
kunna presentera projektet
genom en utställning iklubbhuset. Alf betonade att klubben
har ett myndighetsföreläggande
beträffande kansliets arbetsmiljö
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- Det man mest kan glädja sig åt
är framgångarna för våra tre
elitspelare Mikael Lundberg,
Cecilra Sjöblom och Joachim
Bäckstrom. Micke Lundberg
hade ju en mycket framgångsrik
säsong på Europa-touren och
"Jocke" Bäckström visade prov
på att han är på gång Cecilias
SM-tecken var ju också en fin
framgång för klubben", menade
Alf Karlsson, som dock beklagade att klubben inte Iyckats lösa
tränarfrågan på ett tillfredsställande sätt Han beklagade också
att flera ungdomar lämnat Rya
inför innevarande säsong

Såväl nya baghuset, nya krosken

På intäktssidan som uppgick till
B
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Åke Backström presenterade
delar ur den studie som gjorts
beträffande tillgängligheten på
Rya under det gångna året En
mera detaljerad presentation
kommer i nästa nr av Drivern
Dock konstaterade Äke att det
finns lediga tider under tävlingsf ria dagar, såväl på f örmiddagarna som på eftermiddagarna,
vardag som helgdag
Bland problemen som konstaterats är att de som beställer inte
alltid uppger rätt antal spelare
bollarna Detta innebär att
ensamspelare, som ringer
kansliet, får beskedet att det är
i

''llla bollar på beställda tider. Det

ägs av Rya Golf AB som idag till
93 4o/o är i klubbens händer.
Länsstsyrelsen har gått på Kommunfullmäktiges linje och till-

iänder också att hela bollar
:teblir utan att meddela kansliet
Detta noteras numera och Åke
rnformerade om att en
greenfeeboll som uteblrvit fick
srg tillsänt en faktura plus att

Alf Rodman fick en välförtjänt
applåd för sin engagerade insats
ifrågor rörande Ryas markför-

På en fråga från Carl-Johan

Kruuse förklarade Åke Bäckström

Under vardagar har Rya trllgång
till starter vilket klart underlättar
uppföljning och utslussning av
bokade bollar Startern har också
till uppgift att notera när någon
bryter mot bokningsregierna
Sven Persson efterlyste starter
även under helgerna då trycket är
som hårdast från medlemmarna
Eventuellt får klubben avlöna
starters som tar dessa oass
menade Sven
l",l L å\4 s,r;f{ : -, qr-,9,
Alf Rodman redogjorde för Ryas
markförvärv under åren, som nu
innebär att klubben äger all mark
utom en del av hål 2. När detaljplanen slutgiltigt fastställts är
det klubbens planer att lösa in
även detta markområde All mark
, , ;'.r'f ,:\f\.j

1"

Einar Petersen informerade
också om de miljöförbättringar
som ständigt görs iklubben och
som är ett led i Ryas strävan att
uppfylla kraven idet miljöåtagande, som beslutats inom
ramen för programmet Global
Responsibility Åtgärder som
beslutas och genomförs redovisas på Ryas hemsida. lnom en
treårsperiod kan Rya vara en
m iljöcertif ierad golfklubb

styrkt detaljplanen Sista hindret
är nu ett enskilt överklagande
som troligtvis inte kommer att
vinna gehör hos högre instans.

spelarnas hemmaklubb informerades om spelarnas nonchalans.

reglerna som gäller för
greenfeespel. Dock kunde konstateras att det f örekommer brott mot reglerna
som t ex begås av medemmar, vilka beställer
starttider och överlåter
dessa till greenfeespelare
Begeln säger att det skall
f innas minst en hemmaspelare ivarje boll, som
går ut på annan tid än de
tider som anslagits för
greenfeespel Undantaget
är då det finns lediga tider som
rnte efterfrågas av mediemmar

dags dato ersatts. En icke oväsentlig kostnad i banans budget

VA TV.
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Einar Petersen redogjorde för de
prov, som kommer att utforas
med en ny tätväxande grässort
kallad A 4 och som tillhör släktet
krypven. Gräset kommer att
odlas och testas på en
iordningsställd jordplätt på övningsområdet Einars förhoppning är att kunna använda färdiga
grästorvor i samband med ombyggnaden av 10:e hålets green
under senhösten
Med tanke på kostnaden för
inplantering av nya träd, till följd
av almsjukans härjningar, undrade Christer Rittinge om inte
klubben funderat på att själva
driva fram ersättningsträd Klubben har ju markområden som
skulle kunna utnyttjas för detta
ändamå1. Av de 70 träd som
klubben tvingats fälla har 40 till
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Alf Karlsson meddelade
att en enkät med syfte
att hämta in synpunkter

olika frågor hade sänts
ut till 250 statistiskt
utvalda medlemmar
Resultatet kommer att
publiceras isenare
nummer av Drivern.

Alf Karlsson slutade med att
tacka aila, styrelse, kommittder,
anstäilda och alla andra ideellt
arbetande, som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att klubben kunnat ro iland det omfattande verksamhetsprogram, som
nu genomförts och som gett ett
mycket f int avstamp inför f ramtide n.

lngvar Jönsson

Slowboy: Jag
hade absolut en
peg i byxfickan
!

Plocka prylarna på plats före
ronden så Du vet exakt var

Du har dem under ronden!

Som traditionen bjuder så är årets tävlande igång

ioch med Vårputstävlrngen. Som vanligt
sponsras tävlingen av Hugo's restaurang och
krog med ett digert prisbord Några som insett
detta och hela tiden var fokuserade på att vinna
tävlingen var Göran S Mårtensson, Ronny Lilja,
Kalle Lindberg samt Christer Söderberg Med
104 poäng besegrade laget den golfande
krögaren Hugo Berg och hans lagkamrater Eva
Liden, Eivor Svensson samt Curt Palmaer som
skrapade ihop 101 poäng. Det var bra gjort med
tanke på att Curt var med ilaget. På tredje plats
med 100 poäng placerade sig lag Kerstin Svensson med Hans Ohlsson, Lars Ekolin och Lars
Va lentin som kompletterande spelare
G

Tävlingens sponsor
Hugo Berg

