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En sommarsolig vecka
där det spelades mycket
golf men också en
vecka då vi hittade
golfare ute i bushen

So^l ni säkert läst i HD
sa har detaljplanen nu
:'rlrgen blivit verklignet. Det överklagande
som lämnats in har
avslagits och nu skall
det slutgiltiga arbetet
med fastighetsbildning
påborjas. Grattis alla
medlemmar till denna
glada nyhet
Ombyggnaden av green
1 0 har nu avslutats och
att döma av alla positiva
reaktioner som kommit
från medlemmar och
gäster så blir det ett lyft

för banan när vi till
våren 2003 får börja
använda den nya
greenen.

Arbetet med ombyggnaden av shop, omklädningsrum och kansli har
tagit en paus medan
alternativa lösningar till
tidigare presenterade

förslaget undersöks.
Förslag kommer att
presenteras för klubbens medlemmar under
hösten 2002 eller våren
2003.

Som säkert alla vet så
lyckades vår herrelit
klara ett fortsatt kontrakt ihögsta serien,
spelet om lag-SM Ett
stort grattis till denna
prestation. Nästa år får
vi sikta på en placering
lite högre upp. Damerna
lyckades inte riktigt
med målet att ta sig
tillbaka till högsta divisionen. Nästa år kommer det säker att bli
ava

n

cema ng.
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Lennart Andersson
lngvar Jönsson
Äke Bäckström
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under året segrat
Oldgirlsserien div
samt i Foursome Open.
Ett stort grattis till våra
duktiga oldgirlsdamer.
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Våra oldgirlsdamer har
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Drivern är avsedd f ör
medlemmar i Rya GK
och för kömedlemmar
enligt principen en
tidning per hushåll.
Den distribueras via
post till medlemmar,
annonsorer, sponsorer
och andra golfklubbar.
För insänt ej beställt
material ansvaras ej
För åsikter isignerade
artiklar står respektive
författa re.
Redaktionen förbehåller
sig rätt till ändring
insänt material.
.
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'.'ed anledning av
3 anerna på tillbyggnad
:v klubbhuset, nybyggrad av garage för golf-

b lar och golfmopeder

samt renoveflng av
herrarnas omklädningsrum - presenterat på
skärmutställning
klubbhuset - har det
varit styrelsens ambition att kalla till Extra
Klubbmöte i oktober.
Efter att ha studerat
svaren från den nyligen
genomförda enkätundersökningen avser vi
att ompröva projektet
i

En

kätu ndersö kn i n gen

visar att våra medlemmar önskar en välskött
shop, värdig den standard som vår klubb skall
hålla. Vi anser också att
kostnaderna för proiek-

tet - budgetprissatt
externt till ca 7 Mkr,
vilket inkluderar f lyttning av nuvarande
övr ngsgreen samt
',.,"irg av gamla bag- -s-I - är i överkant
s3:: 'e a:ion till de
nre:vårder som skapas.
Det är oäremot nödvändigt att bygga om
klubbhuset med tanke
på den oacceptabla
arbetsmiljön för våra
anställda på kansliet. Vi
är mycket väl medvetna
om att lokalerna inte
uppfyller yrkesinspektionens krav på kontors-

miljö. Till detta kommer
att kanslilokalerna är
opraktiska, trånga och
tungarbetade. Dessutom saknas brandsäkra
arkiveringsmöjli gheter eller arkiveringsmöjligheter överhuvudtaget värda namnet.
Vi har nu dragit i handbromsen för att ytterlrgare analysera hur vår
shopverksamhet skall
se ut framöver. Skall vi
arrendera ut shopen
med ett långtidsavtal till
någon specialist på
detaljhandel, eller skall
vr kombinera kansli och
shop och själva svara
för en enklare försäljning av det nödvändigaste sortimentet?
Enkätundersökningen
säger att c:a 91 Vo av
våra medlemmar vill ha
en shop med mycket
bra grundsortiment och
majorrteten av de tillf rågade vill dessutom ha
en shop med f ullt
sortiment. Vi har därför
fört diskussioner med
ti ltän kta golfentreprenörer med målsättning
att träffa ett långf ristigt
drif ts- och arrendeavtal.
Landskrona GK har
mycket god erfarenhet
av detta upplägg. Vi är
eniga i styrelsen om att
vår framtida golftränare
inte skall driva shopI

verksamhet. Hans
uppgift blir istället att
utbilda och instruera
medlemmarna samt
också driva klubbens
idrottsliga verksamhet.

RYÅ. GO[_FKI-i=JBH

Det är av dessa skäl vi
nu ser på andra alternativ där kostnadsbilden
naturligtvis väger tungt.
Utan något avtal med
en tilltänkt seriös arrendator kommer vi inte att
kunna bygga någon
större, säg 70-100 m2
golfshop. Vi f år då
istället arbeta med
hypotesen att kansliet
begränsad omfattning
säljer de nödvändigaste
golfartiklarna. Det
fungerar alldeles utmärkt på många klubbar.
i

Alternativet som vi nu
undersöker är att riva
det gamla baghuset och
där uppföra en ny
byggnad som hyser
kanslifunktion och
golfshop. Den senare
skall så långt möjligt
drivas ien omfattning
som stämmer överens
med medlemmarnas
önskemå1. Detta förutsätter givetvis att ett
rimligt avtal kan träffas
med en extern arrendator. Därutöver kommer
en enklare byggnad för
golfbilar och golfmopeder att uppföras
söder om övre parkeringen Inom ramen för
projektet kommer även
omklädningsrummen att
ses över och fräschas

upp.
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KANSLIET:

Åke Backström, Klubbchef
lngalill Jönsson
Fredrik Nicander
RYA GK STVFqELSE 2ÖÖ2
Alf Karlsson
ordförande
Lise lotte

Schlasberg

vice ordf.

Jan Pålsson
Kristina Din6
Johan Sederholm

ledamol

Vallentin
Anders Forssell
Sven Rosenqvist

ledamot

Lars

ledamol
ledamot

suppleant
suppleant
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Urder de senaste åren har ett
':r-ta förbättringar gjorts på

;r

äggningssidan. Vi har byggt
=,. nytt baghus och en ny kiosk
-ar byggt om maskinhallen
- -. banarbetarnas social-. y'r11 r-t-ret samt även rustat upp
=staurangen. Tack vare klubbens
.: da ekonomi har merparten av
r3ssa ombyggnader kunnat
genomföras utan nyfinansiering.
)et projekt som vi nu arbetar
rred kommer eniigt vår bedömr ng också att kunna genomföras
rred mycket marginell påverkan
ca medlemsavgifterna

\/år strävan med det här byggcrojektet är att åstadkomma
'iexibla och långsiktigt hållbara
ösningar, funktionsdugliga
cf örändrat skick i minst 10 år Vi
:rbetar nu med sikte på att
Kunna presentera våra förslag vid
Klubbmötet den 28 november, då
vi ser framemot en konstruktiv
diskussion

Kom ihåg att meddela ändrad
adress till kansliet när Du
f lyttar. Vi har nu några medlemmar som vi inte har adress
på och som f öljaktligen inte
får den information som andra
f år. Dessvärre är det några
som inte heller kan få årsavgiften aviserad vilket islutändan betyder att de kan
komma att uteslutas f rån
klubben på grund av obetald
avg if t.
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H1ärtligt välkommen
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Alf Karlsson
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Om Du skall sätta
tillbaks stängen
skall Du ta med ev
klubbor som ligger
på stången från
green Varför tror
Du klubborna
lagts där?
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Under tiden november till och
med mars gäller bollränna alla
dagar. Eventuella startförbud
finns anslagna vid receptionen samt informationstavlan vid ettans tee.
FXEE}ULTÅ\I-Ril[:{$

På grund av utrymmesbrist

kommer årets resultatbörs att
finnas med i nästa nummer av
Drivern som beräknas utkomma i mitten av december.

r

lnför faktureringen av 2003
års medlemsavgifter är det
viktigt att du som f underar på
att byta medlemskategori
meddelar detta till kansliet
senast den 30 november.
Detta gäller också om du vill
säga upp skåp ibaghus eller
omklädningsrum. Du som är
studerande och mellan 22 26 år skall lämna in ett studieintyg till kansliet för att få
studerandeavgift. Du som
tänker lämna klubben skall
anmäla detta skriftligen till
kansliet senast den 30 november
i
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Handicapkort och Gröna Kort
skall lämnas in till kansliet
senast den 31 december. När
kansliet är obemannat går det
bra att lämna korten i greenfee-inkastet. Handicapkort för
2003 lämnas ut när årets kort
är reviderade och medlemsavgiften för 2003 är betald.

lngatitt, Fredrik, Åke
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Säsongen har nyligen avslutats och planeringen inför
nästa är redan i full gång För
att kunna utveckla våra
knattar och juniorer och nå
våra målsättningar behöver vi
f ler som gärna deltar i juniorverksamheten på klubben,
som vill hjälpa till istort eller
smått med olika aktiviteter
rörande träning, läger, tävlingar m.m.
Blir du inspirerad och känner
att du vill engagera dig i våra
ungdomar på klubben? Hör av
dig till Ann-Sof i Aru på telefon
22 08 09, alt. 0706-14 85 32,
e-post ann-sof i aru@telia.com
eller Fredrik Nicander på
telefon 22 01 82, e-post
rya. golf klu bb@sve rig e. n et.
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I shopen ska man kunna köpa ett grundsortiment
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I shopen ska man kunna köpa klubbor - golfbagar
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I shopen ska man kunna köpa kläder - regnställ
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Tränarens rrrll i Rya GK

För knattar tror du tränarresursen är...

,AH VIKTIG FOR KI-UBBENS KNATTE

OCH JUNIORVERI(SAhIHET
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22%

För juniorer tror du tränarresursen är...
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För klubbens övriga medlemmar
tror du tränarresursen är...
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För dig personligen tror du tränarresursen är...
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Tränaren är en resurs för att lära ut golfregler
till andra spelare
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Har du tränat för vår Pro under 2001

Ja

För klubbens elitspelare tror du
att tränarresursen är...
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Betyg på övningsområdet
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Restaurangen * Flugos

Har du ätit

i

under 2001

Menyns variationsrikedom
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Restauranglokalens
inredning och städstandard

Matens kvalitet och smak
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Personalens bemötande och service
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ATT RYA HAR EN RESTAURANG
SOM FÅR ETT MYCKET GÅTT
BETYG AV MEDLEIVIMARN,A,
FRAMGÄR KLART AV
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Väil(ommen hem!

Vos,

Välkomna in att besöl<a oss på vårt arkitektkontor/
rnredningsbutik! Vi ger förslag till inredningar

i

såvä[ offenttig som privat mitjö. I vår butik hittar
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Karl Johans gata 4, Helsingborg

rri ett spännande urvaI av möbler, tyger, mattor

042-32 26 32

och designartiklar.

Yard.

Oppettider juti-au gusti
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Med närmare 2OO
deltagare från 28
klubbar befäste
Ryaslaget sin
ställning som en av
landets populäraste
sen iortävlingar.
Det blev för många en
lång och svettig dag
-ed mycket bolletning
de för dagen höga
ruffarna. De sista bol-

WffiW

larna klockades på
Ryaspelare stod som
arrangemang så att det
rondtider på över f em
segrare isamtliga
ges tillfälle för Einar och
timmar. Trots detta var
klasser. Till nästa år
hans grabbar att klippa
h u möret
ruffarna till
på topp
anständig höjd
när
och
Klass A llmar Remmelgas 69 slag netto
tävlingsSta rtf ä ltets
Klass B lngrid Björnör
69 slag netto
led n inge n
storlek gjorde
Klass C Hans Arne Ovist 35 poäng
ef|er 14
att vi höll
ma
rs
trm
prisutdeln ing
intensivt arbete stängde måste vi dock se till att
klassvis och pristagarna
expeditionen kunde
Ryaslaget inte kolliderar
kunde glädJa sig åt att
man konstatera att
med andra tävlingsfå hämta olika

Klassegrare
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såsom korv, ost, kaffe
och vegitabiliska produkter. Som färdkost
delade vi också ut en
påse Fyffes bananer.

I Ryaslaget ingår också
Ryttmästare Olssons
vandringspris som delas
ut till den Ryaspelare
som har lägst
bruttoscore. Årets
inteckning togs av lrene
Kruuse af Verchou med
7B slag brutto.
Börje Akesson

KILL ERGS

I
BJERNES
Ditt kompletta kontorsuaFuhus

Muskötgal?1. 10, Box 22075, 250 22 Helsingborg, Tel. 042-ZS 44 OO, Fax 042-jS 49 87
Volframgatan 6, 213 64 Malmö, te[. o+b-94 94 23, Fax 04ö-94 g6 94

Så har vi åter upplevt
en Ryavecka med ett
fantastiskt väder.
Som Jan Pålsson påpekade vid
prisutdelningen på Ladies' lnvitation har vi haft sol och värme
sedan han gick in med din-X som
sponsor till denna tävling. Vi får
verkligen hoppas att denna
sponsring fortsätter med både
solgarantin och den trevliga
stämning som råder under både
tävling och avslutningsfesten på
kvä llen.
De senaste 2 ären har vi förändrat tävlingen till greensome och
röd tee för samtliga deltagare.
Detta har rönt stor uppskattning
bland annat hos herrarna, som
får ta lite chanser då våra duktiga
damer lagt ut bollen i ett bra
inspelsläge. Om man nu skulle
missa att driva green på hål 10
och 12, många försöker men få

lyckas så får herrarna ändå visa
sig på styva linan med att snyggt
lägga upp bollen till sin dam. Att
sedan få lov att prova på B:an
och gå över buskar och ruff är en
utmaning som känns spännande.
Avslutningsfesten har blivit en
grillkväll där Hugo verkligen
komponerat en varierande meny
som tillf redställer det mesta man
kan önska. I år var visserligen
inte Hugo själv på plats, men
hans barn och övrig personal
skötte detta på ett utmärkt sätt.
Tävlingens gladaste pristagare
var nog rnte ettan utan trean
Christina med inbjuden, som
höjde stämningen direkt när
prisplats 3 utropades.
Nästa år kommer vi nog att starta
kl 10.00 som många kom med
önskemål om, detta för att hinna
med att köra hem och ta det lite
lugnt innan festen börjar.

Vad här"rde fr öwrfigt
på Ryaveffikaffi?
Veckan inleddes som vanligt med
Ramlösa Wide Open. Denna

tävling blir alltid fulltecknad tidigt
och en bästboll där en av fyra får
lov att ha en sämre score på varje
hå1. Prisbordet i år var verkligen
uppskattat och vi hoppas att
vinnarna får en trevlig middag på
Ramlösa Wärdshus.
Detta är den tuffaste dagen för
tävlingsledningen där vi är igång
f rån 06 O0 - 21.00, men det är
stimulerande när vi får så mycket
uppskattning f rån deltagarna.
Måndagen tävlade vi om Volvo
Cup där en hel del par kämpade
bästbollen och när vi väl kom upp
på 5:an så stod Rolf Eriksson från
Volvo och delade ut Ramlösa, det
behövdes verkligen vätska efter
backen. En mycket trevlig tävlingsform med bästboll och en dam
respektive herrklass där vi hoppas tr
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att någon av vinnarna klarar
regionfinalen och kvalificerar sig
för finalen i Spanien

Pa tisdagen var det dags f ör SPAR

Scramble Scramb e är en täv ingsform som vi hade för ett anta år
sedan och som sedan har fätt vila,
lren som äterigen togs med Rya
veckan pä mangas begäran När vi
sedan sag anmälningslistan och
- onslärerade arl dellaga"a-taiet
var väldigt lrtet Lförl'ral ande ti lvad
vi förväntade oss, drygt 80 deltagare, far vi nog se över denna tävingsform tLll nästa ar Onsdagen
var spe edrg pa mangas begäran
och där fick herrarnas onsdagsgo f
genomföras r vanlLg ordnirg

Sedan var det dags f ör Köttr.lrästar,ras s aggo f , den elda singe -

ravl nge,r idenna vecka och med
f ytarde klassrnde ning Manga

fina resultat dar bLand annat
vrrrnarna fick var sin oxfi e från
Köttmästarna Pristagaren i klass
C va'v sserligen vegetar an men
ran påpekade att förä drarna
säkert skulle uppskatta den fina
kottbiten Den gladaste idenna
( ass var nog lunioren som gick
samma boll och f ick en keps av
'/ rnaren Ulf Johansson från
B randsta City Släckers
Hackers & Duffers var fredagstävlingen och här är en uppskattad
räv ingsform som också var full
iecknad Srngel, bästboll och
;oursome vad mer kan vi begära
av golfen i en ättsam form? Detta
är väl signifrkatrvt för en go fvecka
där inte bara resultaten ar det
viktigaste utan att kunna umgås
'red nya medlemmar såväl som
de ite ä dre och erfarna Al a har vi
ite att ära av varandra
Sven-Erik Llden
r

ffi
Söndagen den 1 1
augusti spelades
årets upplaga av
"Ett slag för Cancerfonden" på Rya.
Vi är en av drygt
hundra klubbar som
på detta sätt stöder
cancerforskningen i
Sverige.
Cancer-fondens mål är
att bekämpa sjukdomen
och f örbättra vården för
de drabbade lnf ormation om cancer är också
en viktig del i fondens
51-åriga verksamhet.
Varje dag f år drygt

hundra personer
Sverige beskedet att de
har cancer. Fler än
varannan blir helt frisk
i

igen, och många kan
leva ett långt och bra liv
trots sin sjukdom.2002
är också anhörigåret.
När en får cancer drabbas många fler. Fonden
satsar i år extra på
den na viktiga g ru pp
med stöd, information
och forskning iämnet
Cancerfonden får inga
statliga bidrag utan är
helt beroende av gåvor,
testamenten och kampanjer. Förra året uppgick stödet totalt till 300
miljoner kr och fonden
fördelade 310 miljoner
till olika forskningsprojekt. Ett slag för Cancerfonden ger årligen cirka
2 miljoner kr som
oavkortat går till fonden.
I år var det '13:e uppla-

gan av tävlingen
En nyhet för i år var
Rosa Bandet Cup. En
tävling itävlingen enbart för damer där
behållningen går specifikt till bröstcancerforskning.
Liksom föregående år
hade Marknadskommitt6n bearbetat
våra sponsorer Hasse O
och Curt P hade även
år lyckats få ihop ett
magnifikt prisbord, som
förutom att det räckte
till 33 lagpriser, priser
de separata putt- och
chiptävligarna samt
närmast hå1, även
bidrog trll lotterier och
auktioner.
Vi vill till samtliga givare
f ra mf öra ett stort tack
i

i

!

Totalt deltog 105 par
lagtävlingen och hela
52 damer i Rosa Bandet
Cup. Med startavgifter,
p-avgifter, sålda bollar,
närmast hå1, chip- och
puttävlingar samt lotterier f ick vi totalt in
47 572 kr vrlket är i nivå
med rekordet f rån
fjoll!!!!! Det är helt
uppenbart att detta
välgörande ändamål är
angeläget och engagerar RYA:s medlemmar.
Tävlingen bjöd på stor
dramatik inte bara vad
beträffar resultatet utan
även från vädrets makter. Ett veritabelt regnoch åskväder drog in
från Danmark klockan
8.30. Och detta efter en
månads evig soll
i

i

Hur räknar man

i bästboll?

Tävlingen fick avbrytas
under 45 minuter, men
med en stark spurt och
med några minuters
marginal lyckades sista
bollen komma in före
det var totalt mörkt.
Annat att notera från
den långa tävlingsdagen
med första start 08.00
och prisutdelning 21'.30

o

Pä 4'.an var Anders

Ekman närmast hål
Putt-tävlingen slutade med att '10 spelare
tog sig runt 6-håls
banan på 10 slag. Ted
Olsson lottades till

o

seg ra re.

.

Chip-tävlingen vann
Maria Kullring med 14
poäng efter endast ett
försök Många ärrade
kämpar försökte ett
antal gånger a 20 kr
utan att lyckas slå detta
res u ltat
. Thomas Holm ropade
in den av Telia skänkta
Kjell Lönnå litografin.
. Två snabbt slutsålda
Lotterier gav 4 000 kr
och över 100 deltog
" närvarolotteriet"
. Hugo bidrog med 5
kr per serverad måltid
under dagen och jämi

ffiffiMfitffi*

nade av summan uppåt
till 1 500 kr
Ett stort tack också till
deltagarna från Tävlingskommitt6n med SvenErik Liden i spetsen för
en maratonrnsats.
Jessica Green hade
också lyckats engagera
ett stort antal juniorer
som skall hyllas för en
spännande och mycket
väl genomförd put- och
chiptävling och idog
lottf örsä ljn in g.
Vårt resultal 41 512
insamlade kr gav oss
13:e plats i landet och
därmed en plats i f inalspelet för de suveräna
segrarna Anders och
Fredrik Ekman kompletterade med Sven-Erik
och en s.k kändis
Finalen spelas den 31
aug och 1 sept på Timrå
Golfklubb.Men det är en
helt annan historia.
I Rosa Bandet Cup, den
individuella damtävlingen, kunde vi
också notera två verkliga toppresultat. Segrade gjorde lrene
Kruuse med 40 poäng
(Ncp 4,2 !). Likaledes 40
poäng hade Loredana

Wen*frnng

1. Anders Ekman / Fredrik Ekman
2 Bo Sperling I Jerry Lennklew
3 llmar Remmelgas / Maret Remmelgas
4. Loredana Petrini I Lars Wahlström
5. Lars Christiansson / Max Christiansson
6. Hans Fröberg / Berty Fröberg
7 Karel Matejka / Olof Södergren
B. Börje Åkesson / Boris Westerlund
9. Pontus Gustaf sson / Marcus Lester
10. Lars Fredrixon / Janet Fredrixon

48

4l
46
46

45
45
44
44
44
44

Petrini men med högre
hcp. Resultaten kvalificerade dessa damer till
en weekend med riksf i-

nal på Hooks Herrgård
till vilken de även fick ta
med en väninna
Lars Vallentin

ffiWm
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Den första september

avgjordes tävlingen ett
slag för Cancerfonden
på Timrå GK. Det hade
samlats sexton lag från
olika delar av Sverige.
Uttagna var de tio bästa
klubbarna som hade
samlat in mest pengar
per aktiv medlem och
sedan ytterligare fem
finalister av mest insamlat totalt. Rya kom
här på 13 plats totalt
och redovisade ett
bidrag pä 47 572 kronor
Bra jobbat alla medlemmar!! Ti I detta kom

också ett WildCard som
hade gått till Hudiksvall
Vilka var det då som
åkte iväg? Jo, det var
vårt segrande lag med
Anders och Fredrik
Ekman samt undertecknad. Vi kom till Timrå på
lördagsmorgonen och
mottogs av en delegation f rån Timrå GK som
sedan guidade oss från
Sundsvall ut till golfbanan, ett fantastiskt
f int mottagande f ick vi
trots ett små reg n igt
västernorrland.
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Det var en spännande
resa att åka iväg med
dessa två ungdomar
som såg med spänd
förväntan fram emot
söndagens tävling.
lnspelsdagen var verkligen en pärs för många,
där vi kunde konstatera
att sjutton av banans
arton hål var omgivna av
vatten. Anders lyckades
denna dag göra fem
birdies trotts allt.
Vi skulle för att bli fyra
bollen få en kändis

inlottad

ilaget

Det

i

fanns många kända
ansikten iTimrå denna
dag. Dessa kändisar
stod för underhållningen
på kvällen och det var
allt från Alice Babs,
Svante Turesson, Totte
Wallin till Raymond
B

jö rlin g.

Kändisar från sportens

värld med bland annat
Bempa Ericsson, Henrik
Forsberg, Mats Näslund
och sedan radiosportens Staffan Lindeborg
och Fredrik Belfrage.
Rya hade förmånen att
bli lottad med Henrik
Forsberg Fredrik Ekman hade kanske hoppats på en annan Forsberg som var f örannonserad, nämligen
Peter som tyvärr hade
fått förhinder Men det
var en mycket givande
runda där vi fick reda på
hur Henrik och Magdalena upplevde tiden
efter all skidåkning och
sitt slit med försäsongstraningarna Henrik
hade nu lyckats få ett
hcp på 10,1 trots att
han inte haft så mycket
tid att koncentrera sig
på golf en än
Detta var Henriks
hemmabana så vi fick
många goda råd hur vi
skulle lägga upp strategln på hålen. Det var de
två bästa resultaten i D

bollen som räknades
(fyrboll/bästboll). Vi
lyckades få ihop 78
poäng som vi var väldigt
nöjda med i en för Timrå
mycket blåsig dag. Vi
var alla spända av
förväntan på hur de
andra hade lyckats och
en efter en som kom in
så hörde vi " det går ju
inte att spela golf med
så mycket vatten och
samtidigt blåst".
-
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Segrande lag blev Lagan
GK med Raymond
Björling som coach.
Tvåa blev värdklubben
Timrå lag 1 och sedan

Rya GK som trea och

bästa skåneklubb av de
åtta som inbjudits.
Vi var nog alla överens
om att det var en
mycket svår bana, men
som var oerhört intressant, då man måste
planera flera slag framåt
på en del hå|. Efter
tävlingen f ick vi se en
golf show med Peter
Jöhncke som gjorde alla
stumma av beundran
hur man kan hantera en
golfklubba av diverse
utsee n de.
Det var en fantastisk
upplevelse att få resa
med två så f ina ungdommar som Anders
och Fredrik, de var

verkligen goda representanter för juniorverksamheten på
Rya GK.
Sedan undrar jag om
surströmmingen som
Timrå kommun skänkte
oss ger samma postttva
bild som allt övrigt när
vi väl vågar öppna dessa
bu rka

r.

Att vi f ick åka är hela
klubbens förtjänst och
vi vill tacka alla som
ställde upp på Rya's
"Ett slag för Cancerfonden". Vi kan med
allas hjälp få med ett lag
även nästa år då viljan
är stor att deltaga
tävlingen och övriga
a ktivitete r.
i

Att få sitta som tävlingsledare denna dag är
väldigt trevligt då alla är
så positiva. Trots att man
sedan sitter där från
07.'15

till 22.30 är denna

dag värd all upp-off ring,
då man vet vart pengarna
går. Sjuttiofem procent
av alla forskningsbidrag
till cancerforskningen

kommer f rån Cancerfonden. lnga statliga
bidrag f inns enligt de
uppgifter vi fick i Timrå.
Det är bara att ställa upp
även i fortsättningen och
kom gärna med förslag
på ytterligare aktiviteter
som kan gynna denna
dag.

Sven-Erik Liden

p av Sponsorpaket!
överskottet vid försäljningen av Sponsorpaketet
går till klubbens juniorverksamhet!
En sponsorpaket innehåller följande:
4st Greenfee-biljetter
4 st Lunchbiljetter
för Dagens lunch
inkl. dryck och kaffe
hos Hugos

Vid köp av Sponsorpaket erhålls faktura
f rån supporterklubben.
Köp ett paket, stöd juniorverksamheten och
få en god lunch och trevlig golfrunda.

Totalt pris

25OO:-

Kontakta Peter Kullving, C42-26 11 67
eller peter. kullving@telia.com
för vidare information !

Rya Golfklubb
Pl 5500, 255 92 Helsingborg

fel:042-22 O1 82
E-mail rya.golfklubb@sverige.net

Jag vill härmed ta tillfället iakt
och uttrycka min glädje över de
fina nybyggnationerna på Rya
(kiosk, baghus, vindskydd och
restaurang) loch med att detta
blev färdigställt hoppades jag att
det enda som återstod att göra
i

byggnadshänseende var att
renovera alternattvt att bygga om
shop/gammalt baghus.
Jag blev väldigt förvånad då jag
läste Anders Forsells artikel "Vad
händer härnäst på Rya", vilket av
rubriken kunde tolkas såsom
varande en fundering eller en
fråga, men allt eftersom jag läste
artikeln noterade jag att frågetecknet avsiktligt torde ha utelämnats eftersom innehållet har
mer karaktären av information
om fakta.
Genom att läsa artikeln har jag
blivit smärtsamt upplyst om att
det tydligen finns ett sk klubbhus- och shopproblem avseende
bl a kansliet. Kanslipersonalen
skall s1älvklart arbeta ilokaler
som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt. Detta behöver såvitt
jag förstår inte medföra att hela
klubbhuset byggs om

il

I

i

Väl medveten om att dagens
styrelse inte är ansvarig för den
omfattande nyrenoveringen av
klubbhuset som ägde rum
samband med att ovanvåningen
inreddes, finner jag det anmärkningsvärt att klubben fått ett
flertal förelägganden mot sig
efter det att nyrenoveringen blev
färdigställd. Klubben har precis
i

efterkommit ett antal f öreläggl

l

i

anden beträffande bl a utrymmen
för restaurangpersonal och
hantering av sopor Det är konstigt att man inte hanterade
problemet med kansliet samtidigt
som man efterkom övriga
f

öre lägga

n

de n.
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Jag tolkar Anders Forsells artikel
som att styrelsen, eller om det är
Anders Forsell själv, önskar och
planerar för genomförande av
genomgripande renovering ellerGud förbjude - nybyggnation av
klubbhus.
Ordföranden har i samma nummer av Drivern skrivit om standarden på Rya: "den höga standarden, som såväl banan som
även våra anläggningar har".
Trots påståenden om motsatta
mål iAnders Forsells artikel
misstänker jag att målet hos
vissa medlemmar/
styrelsemedlemmar är att på Rya
uppföra en exklusiv anläggning
avsedd mer f ör sponsorer och
greenfeegäster än för de som
bekostat uppbyggnaden av
anläggningen; medlemmarna.
Klubben skulle efter genomförandet av " lokalprojektet", enligt
Anders Forsell, ha "fått en
homogen standard i toppklass"
Jag utgår if rån att det Anders
Forsell menar är att såväl bana
som byggnader fått en genomgående hög standard. Det är högst
anmärknrngsvärt att klubbens
ordförande, som jag förstår det,
anser att såväl banan som anläggningarna har hög standard

och detta uttalande delas, återigen som jag förstår det, inte av
styrelsesuppleanten Anders
Forsell. Det skall emellertid
noteras att Anders Forsell isin
artikel skriver för styrelsens
räkning, men det kan väl ändå
inte vara så att styrelsen och
klubbens ordförande har olika
uppfattning ifråga om standarden på klubben och golfanläggningen?
Vad som därefter slår mig är att

Anders Forsell verkar tycka att
först efter det att byggnaderna
uppnått "rätt" standard kan
styrelsen ägna sig med 100 % åt
banan För mig som vanlig medlem känns detta som fel prioritering eftersom det för mig är
viktigare att banan är bra än att
klubbhuset "andas ljus, lätthet
och kvalitet".
Själv är jag av den uppfattningen
att banan är viktigast och att det
som f inns att utnyttja för medlemmar och besökare är en fin
golfbana och fina lokaler; det är
således inte tal om någon f iskarstuga.

Avslutningsvis är jag nyfiken på
vilka kostnadskrävande åtgärder
som skulle uppstå om Anders
Forsell skulle få sin önskan - att
ta bort bron över vattnet på hål
fyra- uppfylld? Skall spelare efter
sitt utslag gå runt klubbhuset
eller skall en förfulande gång
uppföras mellan puttinggreen
och damm?
Göran Eriksson
Medlem 4401
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På 1 :an jag kände att detta är min dag

men till 2:ans green tog det fyra slag

Jag gör ett tappert f örsök att kortf attat kommentera Göran
Eriksons inlaga

Styrelsen har itidigare sammanhang klargjort att vi försöker
att bedriva verksamheten i klart definierade steg så att vi har
a) koll på ekonomin, b) stör spelet/tillgängligheten så lite
som möjligt, c) har så bra beslutsunderlag som möjligt för
varje projekt och d) ger oss efter fattig förmåga en chans att
ha grepp om vad vi håller på med.
Styrelsen har tidigare fått uppdraget att se över shop/gamla
baghus-frågan och shop-problematiken är klarare nu än vad
den var för ett år sedan. Därför tas frågan upp först nu.
Dessutom är problematiken byggnadstekniskt helt frrstående
från fjolårsbygget. Eriksons misstankar om "en exklusiv
anläggning" är fullständigt gripen ur luften. Hela det aktuella
projektet handlar enbart om medlemsorienterade åtgärder,
med undantag för att även gf-gäster använder reception,
toaletter och shop, men naturligtvis skall varje byggnation
förbättra helhetsintrycket av Rya, till belåtnad för alla.
Jag förstår inte Göran Eriksons insinuation att styrelsen och
klubbens ordförande skulle ha olika inställning ifråga om
standarden Alf Karlssons ledare talar ett tydligt språk.
På en punkt har jag uttryckt mig felaktigt: Jag hoppas faktrskt inte att styrelsen kommer att ägna sig till 100% åt
banan iframtiden, av två skäl: a) vi har en mycket kompetent bankommittd och b) styrelsen har faktiskt ett antal
andra aktivitetsområden som också kräver sitt engagemang.

Betr bron på fyran: Det är rätt otrevligt att slå en rabbit-killer
=',er två sekunders adressering och upptäcka en liten parvel
:' :vke på väg ut på bron från parkeringen.
).''cr bör bron tas bort och ersättas med en gångstig :g'e än puttinggrenens nivå - från fyrans tee runt dammen
:i Igreen. Sätt en miniatyrskylt "<-Stranden B" nedanför
backen vid tee 1 7 | Det är bättre att ha cyklistproblemet vid
hål 16 än vid hål 4.
Anders Forssell

på 3:an i stängslet min boll for med fart
på 4:an ner i vattnet så klart

på backen till 5:an mina krafter tog slut

jag nådde knappt dam-tee när jag slog ut
på 6:an blev man åter för kort
pä 7:an gick bollen bort

Men tro nu bara inte att jag var tvär och sur
det var vackert Rya-väder och en underbar natur

På 8:an jag tänkte förbättra min score

men när jag slagit ut fick alla skrika "Iore"
på 9: an var bollbanan inte så rak

mitt inspel hamna på kioskens tak
på 10:an jag tänkte: här har jag min chans
men bollen ville nån annanstans
på

11

:an var man bland träden igen

på 12var bunkern inte min vän

Men tro nu inte att jag var tvär och sur
det var vackert Rya-väder och en underbar natur

På 13 blev det som vanligt en duff

så bollen for in i vänster ruff

på 14 verkade puttern skev
en femma i kortet jag skrev
svackan på 15 kändes som en mil

på 16 jag prickade svärmors bil
på 17 tog björkarna hand om min boll

att 18 gick sämre, vad spelar det för roll
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Strax klar, ska bara skriva
scoren f örst
I

Men tro nu inte att jag var tvär och sur

Skriv scoren medan de
andra förbereder sina slag!

det var vackert Rya-väder och en underbar natur
Peter Nilsson

Medlem 1436

I senaste numret av Drivern
efterlyste redaktören några
frivilliga skribenter. Detta är
mitt bidrag.
örsta upplevelser av Rya är
från klubbens barndom under 30talet och då som caddy. Vi var ett
gäng Råågrabbar som tillbringade
mycket av vår f ritid på golf banan
och ofta som avslutning på
sommarkvällarna själva spelade
golf och då isådan skymning att
man hörselmässigt fick lokalisera
nedslagen snarare än att försöka
se vart de tog vägen.
Efter flyttningen från Orby ängar
till nuvarande lokalisering av
banan var tillhållet för oss grabbar tegelugnen. Både inuti och
ovanpå Var och en hade sin egen
favorit att bära för, varf ör vi gärna
avstod och f örsökte gömma oss,
då det kom en golf are, som inte
var något vidare generös mot oss
caddies Nu kan jag väl våga
M ina

f

att vi då hade våra knep
att plussa på vår caddiefee Hur?
Ja, det kan ni grubbla på.
Under krigsåren på 40-talet var
det svårt att f å tag på golf bollar
och därf ör gällde det att f örsöka
finna bortslagna sådana. Under
avslö1a

Påsklovet 1941 lånade jag en
räkstrykare, som nyttjades av
Rååfiskarna för att fånga sandräkor som bete till torskkrokarna,
den var ungefär 2 meter bred och
ien halvcirkel halvmetern hög
Vi släppte strykaren på en sida av
4:ans damm, varifrån det gick en
lina till andra sidan. Så drog vi
strykaren längs botten. När vi
f ick upp den så var den f ull av
ogräs men innehöll även en hel
del bollar. Under Påskhelgen
plockade vi upp cirka 100 bollar,
som vi sålde till tränaren Bertil
Ahlström, som tvättade dem och
f ixade till dom och sålde dom
sedan i sin tur som bättre begagnade.

Klubbmedlemmarna på den tiden
bestod i stor utsträckning av
Helsingborgs och Landskronas
honoratiores med Äge Lundström i spetsen. En av medlemmarna var Torsten Olsson på
Rögle säteri. Han hade ett
enmotorigt flygplan ivilket han
anlände till Rya, 1:ans fairway
användes som start- och landningsbana.

Mycket har hänt sedan dess.
ldag har vi en golfklubb över
vilken vi imånga avseenden kan
vara glada och stolta.
Mycket vatten har runnit
Rydebäcksbäcken sedan tretttotalet. På samma sätt som det
ligger i generna hos laxen
Rydebäcksbäcken, att återvända
dit och fortplanta sig, fortplantar
sig intresset för golfsporten från
generation trll generation.
i
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Nils Pålsson

