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23 '-ovember 2002
. : -- 3:: besked om
'=s- rat av inspektion
''a r Arbetsmiljöverket.
-scektionen utfordes
:et 12 november och
'iar denna gång koncentrerad på de administrativa lokalerna. En lång
rad med åtgärder måste
omedelbart vidtagas för
att Verket inte skall
stänga lokalerna. Styrelsen har f ram till den 15
lanuari på sig att svara
cå skrivelsen och redogöra för vilka åtgärder
som vidtagits.
I
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Frän och med den 'l
anuari 2003 kommer
det att inf öras rökförbud
he a klubbhuset. Detta
son-r en konsekvens av
i: svar som lämnades
-) :- :-kät som besvara,r :: :. ett antal med-- -- 2. under våren
=
rroppas att alla
2, -,
+örståelse f ör
-.'
'a',.'=
i.tI.i[,:{{,."llJ

I
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Vi får ibland fragor

on-r

de fasta starttiderna,
vilka dagar dom ligger
på och för vem de
reserverats Här följer
en sammanställning av

dessa tider:

Måndagar under halva
juni, luli och halva
augusti har juniorerna
fasta starttider mellan

-

10 00
Tisdagar har damerna
fasta starttider mellan
09 00 - 10.00 på eftermiddagen är B tider
avsatta för damgolf
Onsdagar har seniorerna starttider mellan
0B 00 - 1 0.00 alternativt
09 00 - 1'1.00 beroende
på årstid. På eftermiddagarna finns efter klockan
'13 00 tjugo tider avsatta
för herrarnas onsdagsgolf och 12lider är
lediga och bokningsbara.
07.30

Fredagar mellan I 30 '10.30 är gäller f ast
starttid f ör oldgirls och
oldboys som kallar sig
Ladie's and Gentlemen

.
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Från den'1 januari är

Johan Wittboldt anställd
pro på klubben. Han
kommer närmast från
Rungsted där han
tjänstgjort de senaste
sex åren. Vi hälsar
Johan välkommen till
klubben och återkommer i nästa nummer
med en utförlig intervju
där han får ge sin syn
på det jobb som väntar
honom på Rya

utkommer med 4 nrlår

Äke Bäckström
042-22 01 82
irll I r,,,1, I ii li
Lennart Andersson
lngvar Jönsson
Äke Bäckström
i
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Åke Bäckström
042-22 01 82
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distribueras v.9,2003

vecka

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.
i
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Glöm 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 får. Dessvärre är
det några som inte heller kan få
årsavgiften aviserad vilket
slutändan betyder att de kommer
att uteslutas från klubben på
grund av obetald avgift.
,'\
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INLATMNING AV

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
beta ld

I
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Under tiden november till och
med mars gäller bollränna alla
dagar. Eventuella startförbud
finns anslagna vid receptionen
samt på informationstavlan vid
ettans tee.
{
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HANDICAPI(OR'| OCH GRONA
KORT

Handicapkort och Gröna Kort
skall lämnas in till kansliet senast
den 31 december. När kansliet är

BOKNING AV LEKTIONER
FIOS INSTRUKTOR
Från och med den 1 januari 2003
skall medlemmar som vill boka

REDAN NIJ HAR FASTSTALLTS ATT
SENIOFGOLFE[\ STARTAR
ONSDAGEN DEN 2 APRIL I<L O9.OO

Starttiderna under året blir som följer:
09.00 - april, oktober och november
08.30 - maj, september
08.00 - juni, juli och augusti
Lottning sker en kvart före utsatt starttid.
Startavgiften, som varit oförändral20 kr sedan 1996,
avses höjas till 30 kronor. De ökade intäkter som
inf lyter kommer bl a spelarna till godo på följande sätt:

.
.

Värdet på lunchkupongen höjs med 5 kr
Särskild lunchkupong delas ut till rondens nettovinnare - före bonus
o Okat anslag till prisbordet
. Del av överskottet avsätts till Cancerfonden

lsamband med uppstarten får deltagarna ytterligare
upplysningar om den bakomliggande kalkylen.
Ingvar Jönsson Sune

Nymberg Gert Jellnor

lektioner med vår pro Johan
Wlttboldt göra detta på kansliet.
Vi kommer att lägga upp ett
schema med lediga bokningsbara tider så snart junior-, elit-,
dam och seniorkommitt6erna
lagt sina träningsscheman.
Bokning kan göras pä lel 22 01
82. Lektions-priset är 200 kr. Det
finns också möjlighet att köpa
fem- och tiolektionershäften.
OCH SÄ TILL SIST
Vi på kansliet önskar alla medlemmar och sponsorer en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt Är.

lngalill, Fredrik, Ake

ResreuRANG & KROG

Vi tackar alla medlemmar,
sponsorer och övriga gäste r f ör
ett fint 2OO2 och hälsar alla

hiärtligt välkomna till
säsongen 2003.
Hugo & Anki
med personal
Bokning 042-22 l7 45

Å.n*
,. :r välbesökt
a mf ört med
-< rbbars, kan vi

.

::
::.

2402 bakom oss
(oncentTera oss

- := . <i gaste frågorna
-:-:.: Hur skall vi
.,--r - orrera oss i framtiden
, - -riT ser de närmasta 3
3 åren ut

-:,,ar Jönsson har på ett
.=:vanl gt utmärkt sätt
-rcgjort för vårt Klubb'-:re med en lång och
-:rvändig artikel i detta
-

-,

--rnreT av Drivern

'd

som kändes riktigt

bra

,' den respons styrelsen
':< pa Byggalternativ 2
i . s atr bygga ett nytt
''äscht omklädningsrum,
rar gamla baghuset och
s.open befinner sig idag
Darvid får vi en nödvändig,
=-nktionell lösning där

men och uppställningsplatserna stå klara till eller
under sommaren
Vi hälsr också vår nye Pro
och idrottsansvarige Johan
Wittboldt mycket välkommen Det var som AnnSof,e Aru, ordförande
junior- och elitkommittön
sade "nu tar vi en onrstart
med vår idrottsverksamhet" Johan som är ani

ställd på heltid skall
ansvara för, men framförallt utveckla den idrottsliga verksamheten på Rya,
sorr enligt vår bedomning
är eftersatt Detta kommer
vi att redogöra mera för
i

nästa nummer av Drivern
Våra prioriterade åtgärder

och målsättningar för
styrelsen avseende 2003:
-lugn och ro i klubben

Att vi nu har fått detaljplanen klar efter överklagandet i Regeringsrätten,
har vi att tacka Alf Rodman för. Han har gjort en
enorm insats Vad hade
hänt om detta ärende
hade kommit för behandling i Hbg's kommunalfullmäktige idag???

kommitteordförande och
kommittöer har gjort att
fantastiskt f int arbete,
våra anställda,Hugo och
hans medhjälpare och sist
men inte minst våra

hustomtar" Äke
Aldenfjord, Hasse
Ohlsson, Curt Palmaer,
"

Karl-Axel Sundberg och
Gunnar Nilsson. Alla
ideellt arbetande som
verkligen är värda allas vår
uppskattning Vi behöver
fler som ställer upp, och
som jag nämnde på
Klubbmötet, finns det

byggnad tillsammans med
restaurangen Vi tar
därmed ett radikalt grepp

på IDROTT

om samtliga lokaliteter

- 5 års planen klar till

Golfår 2003.

-genomföra ny- och ombyggnader
- fungerande träningsverksamhet med inriktning

och byggnader inklusive

vårmötet

rppställningsplats för

- ombyggnad av greener
9,12,13 och 18 under de
närmaste åren
- planering av vårt outnyttjade markområde
- se över avgiftsstrukturen
Detta innebär att vi nu
skall koncentrara oss på
framtiden och arbeta med
tre ansvarsområden:

golf mopeder och bilar

Det är viktigt att peka på
denna långsiktighet dvs.
20 ars framförhållning
det f örslag vi kommer att
presentera Förmodligen
ske'oetla vio värt Vårmöte
alt senast vid vårt Klubbmöte den '1 O april 2003.
i

Som närnnts i lngvars
artikel är det medtaget ett
lån på 5 Mkr utan att vi
behöver höja medlemsavgiften Kommer vi igång
efter Vårmötet kan de nya
f

räscha omklädningsrum-

. IDROTTEN GOLF
. ANLAGGNINGAR
OCH BANAN

.

ADMINISTRATIONEN
Detta skall ske inära sam-

verkan med våra kommittöer och dess medlemmar.
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Pl 5500

255 92 Helsinborg

Det finns fler jag vill tacka
för det gångna året Våra

utrymme för schemalagda
starterlnsatser f rån de
gäng som har fasta starttider på vardagarna.
Avslutningsvis vill jag
önska er en riktigt God
Helg och ett Gott Nytt

<ansli okaler och shop
'nns ien och samma
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POSI'GiHO:
39 65 39-9
BAF,IKGNHO:

804-1 444

YHI(Ä

Golfens styrka ligger i
att den vänder sig till
alla; elitspelare,

motionsgolfare och

KA[rlSLlE"l-:

Åke Backström, Klubbchef
lngalill Jönsson
Fredrik Nicander

nybörja re

.

Vi gör det tillsammans
och är därför beroende
av varandra

.

Allra trevligast f år vi om

vi respekterar skrivna
och oskrivna regler och
tar hänsyn till varandra

RYI\ GI( STYFFLSE 2OO3
Alf Karlsson
o rdf ö ra nde
Jan Pålsson
Kristina Din6
Joha n Sederholm

ledamot

Vallentin
Anders Forssell
Sven Rosenqvist

ledamot

Lars

ledamot
ledamot

suppleant
suppleant

ffie#mmmt fw"#rsn

KHubhrmötet

w.w
7c
går till historien som ett
turbulent år med tränarbyte
och bordlagt byggprojekt.
Positivt att notera är ett
starkt resultat som beräknas
överstiga budget.
2OO2

Damer Elit fortsätter nästa säsong idivision'l Mikael Lundberg klarade Tour-kortet genom
en stark slutspurt och har höjt
målsättningen inför nästa säsong
då han förhoppningsvis skall få
vara skadefri
Aktiviteten har också varit hög
både hos unga och gamla Ca
100 juniorer har deltagit i olika
verksamheter och på seniorsidan
har Rya representerats av 'l 0 lag.
Totalt finns det nu 600 seniorlag

tävling för sina sponsorer på Rya.
Klubbarna i närområdet har
aviserat greenfeehöjningar Rya
har inte fastställt sin greenfee
Iör 2003, men mest troligt är en
höining iparrtet med
grannklubbarnas.

Det var en något laddad
fiTAt.{l"E R Pl\ l'J L:r I {..1 L:FthlA
stämning när klubbens ordföDet har länge varit ett önskemål
-ande Alf Karlsson hälsade de
om starter även vid de mera
1 33 närvarande medlemmarna
f rekventerade helgerna. Gunnar
välkomna Orsakerna till detta var
Nilsson sköter starterf unktionen
c and annat den utdragna procespå ett mycket föredömligt sätt på
Skåne
sen isamband med tränarbytet,
vardagarna, men hittills har
samt det under hösten
funktionen endast sporaoordlagda byggprojektet.
diskt kunnat besättas
Efter val av Jan Sederunder helgerna. Klubbholm till mötets ordF Ä F. Ö R S rJ K H,Afq V,A,R DAG s IVI E D I- E [\/I I\/iA[{
chefen handlägger denna
förande redogjorde Alf
Ävrru FÅTT sPI:LA KVÄLLsrr[f
f råga inför den komKarlsson för klubbens
mande säsongen.
verksamhet under året
Hans Ohlsson och Curt
och betonade i motsats till
Palmaer, som nu under
rykten inom klubben att
några år på ett mycket förtjänstA-r TF{ /\ t( t-t \/Ät1 [:
ekonomin är god Detta kan bl a
fullt sätt samlat in priser till
VA[i [},.\G5]IVlf:DL,HilI SS KF\T'
avläsas i att klubben gjort invesCancergolfen, har nu aviserat att
På medlemssidan kan noteras att
teringar uppgående till 5-6 M kr
de inte står till förfogande under
300 nya intressenter ställt sig
under de senaste åren, av vilka
2003. Här finns en stor lucka
kö för medlemskap För att göra
ca 4 Mkr självfinansierats.
som till varje pris måste fyllas.
vardagsmedlemskapet mera
Det f inns medlemmar som
\i/\f:i Fr l\d'T"E $-1"/\ Ftl-Ti ll t"{A i:tr
intressant har under hösten
ställer upp och gör en stor insats
, . .!-i. i- T it. t. GHEF:hJl'F-F-$iFi':L-.,i
gjorts ett försök med f ritt spel
klubben, som t ex kommitt6för
: : f: r: I A\(3d;t(,-if,)J.F
alla vardagstider En ytterligare
ordförande och ledamöter, lagleutökning som diskuteras är fritt
Alf Karlsson inf ormerade om att
dare, ungdomsledare etc och till
greenfeespel (9.500 spel) och
spel efter kl 15 under helgerna.
dessa uttryckte Alf Karlsson
lnför säsongen 2003 kommer
sponsor/företagsgolf under året
styrelsens varma tack. Generellt
styrelsen att utvärdera försöket.
svarat 1ör 19% av banans beläggefterlyste han större medverkan
Tr llströmnrngen av sponsorer
ning, men igengäld gett hela
från medlemmarna i föreningsarhar varit hög de senaste åren och
3BVo av klubbens totala intäkter.
betet.
taket sätts nu vid 50 sponsorer.
Företagsgolf har genomförts vid
Avgif ten f ör sponsorpaket komti,t\N "{-[- F] t\'l G [: N AV
26 tillfällen med i genomsnitt 15
mer att höjas med 3 tkr Ny
F/\NAFIEY'I'[: T
starttider per tillfälle.
sponsor för året är HlF, som
På idrottssidan stannar Herrar
Alf Karlsson redoglorde detaljerat
också
fått
tillstånd
att ordna en
för alla faserna iförhandlingarna tr
Elit kvar i högsta serien och
i

i
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med Peter Lester, som sträckt
sig f rån slutet av '1999 och f ram
till innevarande höst. Det skulle
f öra f ör långt att återge den
utdragna och komplicerade
processen i detta ref erat. Sammanfattningsvis kan sägas att
styrelsen fattade ett beslut om
att ändra tränarrollen från den
klassiska med instruktion, shop
och drivingrange till en idrottsinriktad funktion med träning på
bredare front och coaching av
klubbens elit- och juniorspelare.
Peter Lester accepterade inte
den förändrade rollen och
de villkor som erbjöds.
E n ligt Alf Ka rlsson a nsåg
PGA att villkoren låg i linje
med PGA:s rekommendationer. Detta ledde till att
styrelsen sade upp avtalet
med Lester. Stödd av PGA
menade Lester att uppsägningen
gjorts felaktigt. Styrelsen beslutade då att f örlänga avtalet
ytterligare ett år med gällande
villkor. Detta skulle ge Lester
möjlighet att ilugna och ro se
över sin f ramtid. Att avtalet
gällde ett år var klart mellan
parterna. Klubben förklarade sig
villig att vid årets slut ta över
eventuellt överblivet lager
shopen under förutsättning att
man fick inflytande över vilka
artiklar som köptes in. Detta
accepterades inte av Lester och
därför har det förlängda avtalet
heller inte uppfyllts. Dessvärre
har shopen endast varit öppen
sporadiskt och med ett mycket
begränsat sortiment. lstället har
kansliet ombesörjt försäljningen
av de nödvändigaste förbrukningsartiklarna samt tillsammans
med restaurangen tillhandahållit
rangekort. Skriftliga klagomål på
skötseln av drrvingrangen har
också inkommit till styrelsen.
i

Med anledning av den turbulens och ryktesspridning som
pågick beslutade styrelsen att
skrlftligt inf ormera medlemmarna
om den uppkomna situationen.
Detta skedde via klubbens
hemsida vilket Alf Karlsson med
f acit i hand medgav var ett misstag. lstället skulle informationen
ha skickats ut iförseglat kuvert
till medlemmarna. Om hemsidan
i fortsättningen skall användas
f ör inf ormation som enbart
medlemmarna skall ta del av så
måste någon form av kodning

KLUBBFI\IS NYE PRO FJETER
JOHAN WITTBOI.-DT, 36 ÄR,
OCH BOSATT I PÅARP''

inf öras.

Lennart Engberg menade att
familjen Lester mått dåligt av de
många turerna och ansåg att
ärendet skulle kunna ha handlagts på ett annorlunda sätt.
Tord Bergsten som kommit in
med en motion i f rågan sade sig
vara nöjd med förklaringen, som
han ansåg viktig med tanke på att
ärendet varit ett hett samtalsämne bland medlemmarna.

I\Y FRC ,i\I\["JI"ALLD
Klubbens nye pro heter Johan
Wittboldt och är 36 år. Han
kommer närmast f rån befattningen som assistant pro på
Rungsted i Danmark. Johan
Wittboldt är bosatt i Påarp och
har pendlat till Danmark under 6
år. Han är medlem i PGA och har
genomgått alla utbildningar inom
proyrket. I en kort presentation
av sig själv sade han sig se
framemot att få sätta igång med
verksamheten på Rya och att

hans forna arbetsgivare Rungsted GK önskat honom all lycka
hemlandet Sverige.

i
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Det förslag till ombyggnad av
klubbhus som presenterats på
skärmutställning i klubbhuset
bordlades ihöst Enligt Alf Karlsson gav bl a svaren på enkäten
styrelsen anledning att tänka om
vad gäller shopverksamheten.
Klubbens medlemmar önskar en
shop med bra sortiment. Därför
har förhandlingar inletts
med tänkbara intressenter,
som är villiga att hyra lokal
och i egen regi sköta
shopen. Detta förutsätter
dock att Rya kan ställa en
lokal till förfogande med en
yta uppgående till minst 70
kvm. Därmed föll det tidigare
byggförslaget som endast innehöll en bantad shop och som
dessutom innebar en omf lyttning
av puttinggreenen till en beräknad kostnad av ca 900 tkr.
Alf Karlsson förklarade också
att klubben fått myndighetsf öreläggande beträffa nde
kansliet som bl innehåller sju
anmärkningar som Arbetsmiljönämnden vill ha svar på före den
15 januari. Efter önskemål f rån

Olle Seger lästes kraven upp
Under hösten har två nya
förslag framtagits vilka presenterades av byggnadskommitt6ns
ordförande Olle Lundin. Båda
förslagen bygger på att en ny
byggnad uppförs där det nuvarande, gamla baghuset ligger.
Jan Sederholm betonade att
förslagen inte är färdiga för
beslut på mötet utan Olle
Lundins presentation skulle ses
som en första inf ormation om de
tankar som föreligger. Alternativ tr

taket läggs om mot sjösidan för
2 med utf lyttning av omklädningsrum i den nya byggnaden
att förbättra avvattningen. Dessutom korrigeras dörrupphängoch med kansli och shop i nuvaningen. Beräknad kostnad ca 100
rande klubbhus fick en överväldigande maloritet vid en preliminär
tkr.
Lars Wahlström undrade
värdering genom handuppräckockså om instruktörens arbetsning. Styrelsen kommer nu att
plats på drrvingrangen fanns med
vidare
med
målsättning
arbeta
att till våren kunna presentera ett i byggprojektet och menade att
genomarbetat förslag
tränarens arbetsmiljö självfallet
också måste tillgodoses.
Olle Nilsson betonade vikten
får
säga
Olle Lundin noterade synpunkav att användarna också
ten, som kommer att behandlas
sitt innan projektet slutgiltigt
presenteras. Sven J Nilsson
tillsammans med andra idöer
som framkommit.
efterlyste en långsiktig helhetslösning som inte behövde
rivas upp efter några år.
Sven Persson underströk
SAIV1NIIA hd E D I-EM SA\IGI{:THIl SIJ [\/1
vikten av att Rya invester"Jluffit"R 20CI?"
rar f ör f ramtiden och
O F{f RÄhJ D RI\T h4 F D l.fr:. iVIS,AN"ru\L
förespråkade starkt alternaliv 2
I budgeten för 2003
finns medtaget kostnaderna för externfinansiering av
projektet baserat på en investeI l'il \/[: lli
[:- f"t I F i q],l\F:i
För 2003 klubbades investeringar
ring uppgående till 5 Mkr
uppgående till 1 4 Mkr. Av dessa
kommer ca 1.1 Mkr att dispone\/[ l(l::,Å h,,] I .t F:'N l.i:i{i} [ /\ il\l
ras av bankommittdn för inköp av
F::[:: I [: lJl.'Y'[.:i I [" lj
maskiner och utveckling av
Per Malmrup saknade en punkt
på agendan där verksamhetsbanan enligt femårsplanen.
planen ligger ombyggnad av
planen för Rya Golfklubb presen9:ans green, förbättring av ett
terades. Alf Karlsson medgav att
antal tees samt också
detta självfallet var en brist, men
nyplantering av träd. Enligt Einar
att styrelsen med anledning av
Petersen skall 63 träd som
tränarbyte och byte iledningen
drabbats av almsjukan ersättas.
av Elit/Juniorkommittdn avsiktligt
väntat med att fastställa
OTJOff At!DRADF
verksamhetsplanen till dess att
t\4 E D I-ENISAVG IFTE R 2OO3
de nya funktionärerna finns på
plats och får möjlighet att påKristina Dine redogjorde för
klubbens ekonomi och gladde de
verka innehållet.
närvarande med att innevarande
Lars Wahlström önskade
verksamhetsår beräknas ge ett
upplysning om varför man nu
genomför ett omfattande arbete
överskott på ca 0 5 Mkr.
på kiosken. Karl Larsson förklaNästa glädlebud var att medlemspå
avgifterna för 2003 förblir oförrade att de tunga luckorna
ändrade. De nödvändiga intäktf ramsidan nu byts ut mot mera
sökningarna kommer istället från
lätthanterliga lalousier, samt att
tr-'

trr:i

I

höjd greenf ee (ej f ler sålda
greenfeetrder), intäkter från
drrvingrange samt ökade
s pon sorintä kter.
På kostnadssidan f inns 400 tkr
budgeterade för tränarlön vilket
skall ställas mot att kostnaderna
f ör ldrottskommitt6n minskar
med 207 tkr och att klubben
tillförs intäkter från drivingrangen
uppgående till 250 tkr.
Avskrivningar och räntekostnader har också ökat genom den
budgeterade upplåningen av
5 M kr till byggnadsprojektet.
Kostnaderna är baserade
på ett lån med 25 ärs
löptid till 7Vo ränta
M edlemsa nta let
behålls oförändrat och är
budgeten fastställt till
812 alldagsmedlemmar,
249 vardagsmedlemmar
samt 238 juniorer
Nils Pålsson varnade för att
hög upplåning minskar soliditeten och ville att styrelsen skulle
garantera att inga nya, större
investeringar skulle göras som
ytterligare belastar soliditeten.
Han betonade också att den
budgeterade upplåningen av 5
Mkr skulle öronmärkas för byggpro je ktet.
i
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Valberednrngens förslag till
styrelse för 2003 presenterades
av Sven Persson. Förändringen
2003 är att styrelsen minskas
med en ordinarie styrelseledamot. Lotta Schlasberg, som
avsagt srg omval efter B år
styrelsen, kommer därför inte att
i

e

rsätta s.

På kommittesidan har Thor-

björn Widerberg efter f lera års
ordförandeskap i Elit/Juniorkommitten avböjt omval Han
ersätts nu av Ann Sof i Aru.

Styrelsen för 2003 blev som
f

ölje r:

Ordförande Alf Karlsson
Ordinarie styrelseledamöter:
Kristrna Din6, Johan Sederholm,
Jan Pålsson och Lars Vallentin.
Styrelsesuppleanter: Anders
Forssell och Sven Rosenqvist.
Lotta Schlasberg var förhindrad att delta i mötet och Alf
Karlsson kommer därför vrd ett
senare tillfälle överlämna klubbens sedvanliga avskedsgåva.
Thorbjörn Widerberg avtackades
för sin fina insats under åren
som ledare för den för klubben
så viktiga återväxten
Mötets enda idrottsliga inslag
var när Alf Karlsson delade ut
Sommarmatchpriset till klubbens
mest lovande junior, Anders

Ekman, samt priserna till bästa
dam respektive herre i Golfveckan till Agneta Nilsson och
Gunnar Anderlrnd.
PR{ÖF4IT EF]AI]}f-
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Enligt Alf Karlsson kommer
följande att prioriteras under det
kommande verksamhetsåret:
. Lugn och ro på klubben
. Ny- och ombyggnaden
. Fungerande träningsverksamhet med inriktning på IDROTT
. Ombyggnad av green 9
. Planering av vårt outnyttjade
markområde
. Avgiftsstrukturen
AT'r"ir\
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lngvar Jönsson framförde mötets
tack till styrelsen för den insats

Såväl vid det senaste klubbmötet som i vissa

enkätsvar efterlyses klubbens långsiktiga visioner.
Likheten mellan Stalin och klubbstyrelsen är att
bägge använder sig av f emårsplaner, vilken f ör
Ryas del fastställdes av klubbmötet 1999. Den kan

TIII

som gjorts under året Det har
varit ett minst sagt turbulent år
med mycket tid och arbete nedlagt på tränarf rågan och byggprojektet. Sannolikt har detta
också bidragit till att mindre
tid kunnat ägnas åt djupare
resonemang kring den övriga
verksamheten i klubben.
Förhoppningsvis kan Rya nu
lägga de svåra åren bakom sig
och styrelsen få den arbetsro
som är nödvändig för att andra
väsentliga verksa m hetsf rågor
skall kunna lyftas fram och ges
den prioritet som är nödvändig
för klubbens framtida utveckling
Låt 2003 bli ett konstruktivt år då
ett riktigt avstamp görs
lngvar Jönsson

naturligtvis rekvireras från kansliet för den som så
önskar Arbetet med femårsplan nr 2 pägär nu och
den avses f ramläggas till våren 2003, noga räknat
ett år i förtid.
Anders Forssell

KILL ERGS
E BJERNES

Ditt kompletta

kontorsuaruhus

Muskötgatan 10, Box 22075,250 22 Helsingborg, Tel. 042-25 44 00, Fax 042-15 49 87
Volframgatan 6, 213 64 Malmö, Tel. 040-94 94 23, Fax 040-94 86 94
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Betyg 3

Betyg 5
41%

3

17o/o

Klassiskt
Strandhålen skall vara karga
Betyg 4
Flytta greenen längre från cykelstigen 41o/'
Ta bort staketen och f lytta cykelstrgen öster om
golfbanan
Outpinnarna bör stå vid cykelstigens östra kant
För smal fairway
Gör farrway runt bunkrarna
Mer låga buskar och träd på höger sida mot sjön
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Betyg 4
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Dra in dammen framför green
Strandhålen skall vara karga
Out mot 1B
Fairwaybunker tillbaka
Eventuellt en bunker framför green
Flytta greenen bakom dammen
Dammen vid green skall vara mer i spel
Flytta out gränsen en bit från green
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Flytta tee till nuvarande shop/garage
Förstora dammen på höger srda
Gör det svårare att nå in på andraslaget
Håll nere ruffen mellan 1 :an och 1B
Fler hinder t ex buskar och bunkrar mot hål 3 & 18
Flytta g'eenen mot öster
Flytta outpinnarna till höger om stigen
Höj greenområdet
Placera bunkrar framför green
Bra starthål
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Betys 3
10%

Betyg 5
57%

Betyg 4
30%

Gör större vattenhinder
Mera sand ibunkrarna
Sätt en f ontän i dammen
Höger greenbunker, gräset ikanten bör klippas
Varningsskylt vid bron som varnar för golf
Minska green-ytan
Flytta bak tee till tidrgare placering
Mera damm f ramför green
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36%
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Berys 5
38%

Betyg

1

4%

Betyg 2
6%

i{.(:)F'/if\fiLlt''l tr\{-rttr$:i 1trt-l-

Minska på trädrldån
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Betyg 4
34Yo

Strandhålen skall vara karga
Kedjor för att skydda området framför green
Höj greenen, två mindre bunkrar framför green
Förläng med 20 meter
Tee skulle kunna vara högre
Ta bort vägen bakom så att man inte rullar out
Undervegetationen på buskarna vid green bör
rensas
Höj tee så att man ser både green och sund
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Bygg om hålet till par 5
Betyg 4
För svårt par 4
26%
Höger fairwaybunker är för djup
Hålet är för långt
Förläng till par 5 med greenen ute på åkern
Backen är grym
Ta bort ruffen mellan 5 - 7 och plantera träd
Staket eller mur mot vägen till början av backen
Ta bort vänster bunker och korta hålet
Hålet är bara transport för bogeyspelaren
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14%

Betyg 5
43%

Betyg 3

28v"
Helt intetsägande "tl?,.o
Bygg om enligt långtidsplanen
Hela hålet lutar fel
Området f ramf ör green bör planas ut
Tråkig lay out
Går inte att stanna bollen på green
Om 5:an blir par 5 gör inspelet genom trädridån
Bygg nytt par 3 ute på åkern
Grenen är felondulerad
Lägg en till bunker framför green
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Nackdel med dolda hål
Bygg om enligt långtidsplanen
Klockan hörs dåligt - bättre med ljussignal
Mera bunkersand
Betyg
Kedjor vid nytorvat område
'15
':l"t"u
Byt plats med
Hålet är helt perfekt
Förläng till par 5
t:ffi'
Bredare ruff till vänster
Höger greenbunker är idåligt skick
Klipp ner ruffen mot 5:an
Flytta herrarnas tee norrut
Vänstra greenbunkern skall det vara sand
Bättre tee både för herr och dam behövs
För det mesta får man två dolda slag fram till green
Sätt tillbaka lampan
Gör smalare fairway isvackan
l{

Betyg 4
Bygg om greenen snarast
38%
Klipp fairway mellan fairway-bunkrarna
Lägg fairwaybunker till vänster
Lägg mera sand igreen bunkern
Oka längden på hålet
Bättre underhåll av bunkrarna behövs
Lägg gul tee söder om bäcken
Låt ruffen få ut på höger kant
Bygg om greenbunkern
I stället för fairwaybunkrar Iägg ett smalt vatten
Lyft greenen och ändra greenbunkern

r
1%

Betys
Betyg

1

i

lii

t,lllllNt']L:h,l'tr'A["{l-rFi l"il-

Klassiskt
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Förläng gul tee bakåt
Ny back-tee på fast mark
Håll nere ruffen mellan
B:an och 9:an så Betys s
att man slipper leta 81%
Röj och klipp ibuskaget
Flytta back-tee mot 15:e green
Out-pinnarna skall flyttas till staketet
Rensa bäcken och vattnet före utslaget
Ta bort den äckliga ön ibäcken
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400/o

Lagg en lattebunker

me lan 9;an och 10:an
Bygg onr greenen
t?3t"0
Bygg onr damtee så att den pekar
n.or f airway och inte mot havet
Större platä på greenen
Lägg en bunker till höger för att fånga korta drivar
Ta dort träd till vänster och plantera träd till höger
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Bra hål
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11%
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Nyplantering till vänster
ocl^ höger vid driveläge
Rensa dammen vid tee så att vi får
tillbaka grodorna

Betyg 4
40%

För få hinder på hålet

Lägg en fairwaybunker till vänster 25 meter
framför dungen
Bara transport hela hålet

Rensa alla dammar det är äckligt att se det nu
Aterställ växtligheten i gattet
Gör smalare fairway 40 - 50 meter kort om green
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Ta bäcken i spel Betys 4
llfo
lraKrg lay out
Tråkigt hål där inget händer
t?'J"Z'
Flytta greenen mot bäcken
Fäll träden på höger sida tee
Varf ör togs bunkern till höger bort?
Gör en stor bunker av de två vänstra
Bygg om hålet enligt långtidsplanen
Bygg om damtee så att det inte pekar in iskogen
Plantera f ler träd till vänster & höger sida fairway
För få hinder på hålet
Höj bakkanten på green
Smalna av och skapa variation, ondulera fairway
Gör dogleg av hålet, följ bäcken till höger
Plantera rododendron på höger sida
Korta hålet och Iägg två bunkrar framför green
Piffa upp högersidan med lite vatten
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Betyg 5

Har blivit bättre
En stig för vagnar
är önskvärd vid vattnet
Sätt ett nät mot 'l 1 :ans green t:3"7"0
Ta bort diket
Bygg en liten bro över diket
Utöka greenen mot norr
Greenbunkern bör omkonstrueras
Ny green längre bak - greenen är ofta sumpig
Lägg en pump idammen så att vattnet cirkulerar
Halvera greenytan
Sätt någon form av springvatten i dammen
Förstora dammen och lägg igen diket
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Byt plats med 7:a
Betyg 4
Dåligt damtee
37%
Korta hålet till par 4
Bygg ny green till vänster
Slänten till höger bör rensas
Släpp upp ruff nere på vänster sida
Plantera fler träd
Bygg om hålet enligt långtidsplanen
Saknar gamla trädet, nytt hinder behövs
Extra fairway-bunker inärheten av utslag
Dra tee bak till trädridån, anlägg damm isvackan
Tyvärr dog det gamla trädet, här måste ett hinder
skapas t ex damm eller snabbväxande träd
Ta bort poppelgrenarna nertill
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Betyg 4

Bygg om frontbunker
till två mindre
Gör mer teeyta
Betys 5
Sätt ett nät mot parteringåfi
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fortet måste bevaras

Betys 5
Bygg nytt tee
570/o
Såga ner några grenar
på södra trädet vänster sida
Fairway-klippningen är helt fel
Flytta de två första bunkrarna på höger sida till
vänster
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340/o
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Bygg en damm
framför green
Bra damtee och dåligt herrtee a.tyg,a
Bygg ny green och nytt greenområde
Bättre underhåll av bunkrarna behövs
Bygg om greenen med större platå
Korta hålet och flytta herrtee till vänster
Ta bort två tredjedelar av green
Korta hålet och lägg bunkrar framför green
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Berys 4

Bygg nytt tee och höj greenen 41ok
Plantera f ler träd mot ettan
lnget bra greenområde
Smalna av fairway 100 meter före green
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Förväntningarna inför 2OO2-års seriespel var
stora. Med fjolårets framgångar i minnet var
allas ambition att det skulle bli minst lika bra
år eller till och med bättre.

t

Men ack vad vi bedrog oss Tyvärr som alltid igolf,
det blir inte som man tänkt sig alla gånger. Bland
Rya's alla '1 0 lag var det endast ett som kammade
hem sin serie, och inte helt oväntat var det 75-orna
som höll stilen och som nästa säsong f år tampas med
Skånes Elit-75or I division 1 Det blrr långa resor, men
med alla ilaget ifriskt behåll och kanske med några
förstärkningar är utsikterna goda att vi skall lyckas
För H65 och H55 blev det nägra 3:e placeringar,
men tyvärr också tre nedflyttningar till ägre serier
Skånes Golfförbund har på sin ordförandekonferens
tagit beslut om att endast 90 lag får deltaga irespekiive åldersgrupp, och med cirka 60 klubbar iSkåne
nnebär detta i snitt 1,5 lag per klubb Rya med sina 4
respektive 3lag fick därför stryka på foten och blir av
med ett H65 lag till nästa säsong Med det stora
intresset som finns, och allt fler spelare idessa
åldersklasser ikombination med ökande antal klubbar
L Skåne, befaras det värsta inför år 2004 Vi får säkert
räkna med ytterligare neddragning för vår del.
Vi måste alla inse att det rör sig om verkligt
tävlingsspel, och alla som är intresserade av att spela
måste därför vara beredda att kämpa om platserna
de olika lagen. Någon form av kvalif iceringsspel måste
därför ske innan nästa säsong börjar den 8 maj 2003.
Det vilar på lagledarnas axlar att alltid ta ut de bästa
spelarna inf ör varje spelomgång
H45, genom sin 2:a plats idiv 1, tog hem ett
femårigt vandringspris med 12 poäng av 15 möjliga
Grattis till detta. Priset finns att beskåda i klubbhuset
H35 med så många bra spelare bör ta hem division
2 nästa år. Aven om de flesta spelarna är mitt uppe
karriären så bör det inte vara alltför svårt att kunna
planera in sex torsdagseftermiddagar för golfspel Att
ställa upp med decimerat lag är inte bra, inte minst
Skånes Golfförbunds ögon. Detta gäller naturligtvis
för alla våra lag.
Som vanligt avslutades årets säsong med spel och
samkväm Bästa resultatet presterade Christer
Wåhlstedt som med sina 75 slag brutto vann klassen
H45lH55 Walter Walefors visade dock att gammal är
äldst och med sina 81 år på nacken, något som man
varken kan se eller ens tro på, vann han klassen
i

i

i

H65/H75

Börje Akesson

Det blev Seniorkommittens ordförande
Börje Åkesson som
efter en något trevande inledning slutligen
stod som segrare i
Seniorgolfen 2OO2.
Segerresultatet kom att
lyda på 7'l .2 slag netto,
vilket är medel-scoren
för de 'l O bästa ronderna under säsongen.

Knappt slagen var Göran
Hansson som var 0 1 slag

sämre, men som i gengäld
kammade hem flest
matkuponger i Seniorgolfens speciella belöningssystem
Seniorgolfen växer år
för år och som mest
deltog 47 spelare vid ett
och samma tävlingstillfälle Medeldeltagandet
per rond uppgick Ill34 4
spelare
Sä

songsavs utn i ng en
I

firades med Gåsmiddag
hos Hugo där också ett
rikligt prisbord hade
dukats fram
Jag vill här tacka Seniorgolfens sponsorer, Sven
Löf som skänkt
Vandringspriserna, samt

sist men inte minst alla
tävlingsledare som på ett
mycket förtjänstf ullt sätt
hjälpt mig och Sune
Nym-berg att genomföra
årets 30 tävlingar. Ett
tack också till Karl-Axel
Sundberg för ett förträffligt datasystem som
besparat oss många
administrationstimmar på
on

sda ga rna.

lngvar Jönsson

Så är det slut på sommaren i
år också, även om det tog tid.
Men vi fortsätter ändå envist
att spela golf hela vintern.
Jag träffade en dam från
Norge som, när hon hörde att
vi spelade golf hela året, sa
med förfäran i rösten: men då
är ni ju aldrig lediga!
Tja, det är ett sätt att se
F: il
på golfspelandet.
lc.*
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Ryadamerna segrade både
Oldgirlsserien och
Foursomeslaget. I Skåneserien
lyckades vi komma på nittonde
plats, av nitton deltagande klubbar. Visst kommer vi igen där
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Birgitta Bergsten tog hem
segern både iAnnies Cup och
Eclectic och Erna Haggren vann
Kittys Apple, grattis
Att ha en foursometävling på
en tisdag var populärt, tyvärr
deltog inget lag f rån Rya i den
nya tävlrngen, foursome med
hcp, som arrangerades för första
gången för Skånes Golfförbunds
klubbar. Men vi kommer igen,
någon ska väl ställa upp 2003?
lnte heller nya poängjakten fick
tillräckligt med deltagare iår utan
fick ställas in
!

son f rån Eslövs Gk tog hem
segern i B-klassen.

i
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Ryadamerna har som alltid
varit flitiga, även om det
verkar blir färre deltagare
tisdagstävlingarna för varje år.
år har antalet deltagare varierat
f rån fjorton till trettiofyra i tjugoen tävlingar, och man kan se
på antalet deltagare ide olika
tävlingsformerna att damerna
föredrar poängbogey framför

LtA.

också? Speciellt nästa år, då vi
ska arrangera slutspelet för
Skåneserien iseptember, vi får
f örsöka " hänga med " till det
Matchtävlingen mot Båstad
kan man säga blev oavgjord i år,
båda lagen vann på hemmabana,
flickan från Backafall står just nu
i Båstad
Triss Lady spelades som alltid
på en lördag förmiddag, tjugosju
damer deltog och Susanne von
Post och Viveca Hoff tog hem
segern i pb resp. scratch och
gick vidare till distriktsfinal.
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Till Nationella Damdagen fick vi
73 deltagare, vr blev sponsrade
med mycket f ina priser f rån
ArtMetall och Eva Nilsson från
Landskrona GK segrade i Aklassen och Ann-Marie Görans-
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Stora Damdagen avlöpte vä1,
Barbro Tufvesson tog hem symaskinen vi alla kämpade om, men
det fanns andra flna priser också,
Tack alla som har skänkt
dem Själv olev jag speciellt förtjust i blomstert,: l-] F'
havet vi fick från Petab.
Kal Svensson segrade,
naturligtvis, i herrklassen.
På kvällen åt vi skaldjur
från ett mycket vackert
upplagt bufföbord, som alltid
välarrangerat och gott hos Hugo
Damerna har naturligtvis tränat
också, våra gruppträningar på
våren med Peter Lester har alltid
varit väldigt populära. Likaså har
Christina Rodman hjälpt oss att
förstå och tolka golfreglerna ett
par kvällar, vilket har varit både
lärorikt och trevligt
I\ i "l' Fi f\i t.:i /:\ Fl
Höstavslutningen var välbesökt,
god mat och Lady Line visade
vackra kläder. Många handicaptårtor fanns på bordet. Det fina
sommarvädret har säkert hjälpt
till att förbättra handicapen, det
har ju funnits många soliga dagar
att träna.
Damkommitten lade ut en liten
enkät under avslutningen och
några enkäter lades även ut
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RM veckan var i år f örlagd till
Stockholmsregionen med anledning av stadens 750 års jubileum. Damklassen spelades på
Drottningholms vackra bana
ett härligt sommarväder. Rya's
damer höll sig väl framme och
hade tre spelare bland de åtta
i

damrummet, sammanlagt 70
stycken. Vi har fått in 50 svar
och vi tackar för dem. Redovisning av enkäten görs separat,
finns även på tavlan idamrummet
Under säsongen har vi diskuterat hur vi ska göra med arvet
efter Annie Börjesson Vi har
f örstått att dessa priser är högt
värderade av damer som kände
Annie. Har även försökt få ideer
från damerna iklubben via
Drivern av tidigare datum, utan

bästa. Viveca Hoff tog sin första
inteckning i vandrrngspriset efter
ronderna 72, 74 = 146 brutto (par
71). lrdne Kruuse af Verchou
hade 160 slag och belade en 6:e
plats. Agneta Lindqvist kom med
sina 161 slag på åttonde plats.

res u ltat.

Vi har nu beslutat att dela ut
pris ur samlingen till vinnaren av
Annies Cup, tillsammans med
vandringspriset. Enligt statuterna får vandringspriset behållas
efter tre inteckningar, ev kan vi
fortsätta tävlingen med endast
pris ur samlingen, när någon har
tagit hem vandringspriset för
gott.
Vi har också beslutat att
använda något ur samlingen
som pris till vinnaren av
Eclectictävlingen, vilket vr redan
har börjat med i år.
Till slut vill jag bara nämna att vi
saknar Astrid Jönsson som
avled under sommaren Hon var
en f litig deltagare i tisdagstävlingarna och en trevlig, varm
person som vi är glada att ha
fått lära känna
Karin Ohlsson

D F- SYN I"f IJ I'\i I(TF R F- RÄN DAM ER NAS E N I(AT;
Tisdagstävlingar utan förbokning passar inte för oss som arbetar heltid
. I seriespel är det alltid samma som skickas ! Fel!
. Både Damdag och Utf lykt om ni (DK?) orkar förstås!
. Hur mycket man ska betala själv vid en resa beror på vart man ska åka
. Stora Damdagen och Utf lykt vartannat år.
o Antingen Stora Damdagen eller Utflykt.
. Kan inte vara med i seriespel pga arbetar vardagar.
r Försöka få våra yngre medlemmar att delta mer.
o Förläng säsongen till oktober månads slut.
o Att jag inte är med oftare beror på annat engagemang på tisdagar
. Ställ ut Annies alla vinster på dagtid under en kortare period.
o Finns det någon valberedning som agerar för Dk?
. Tack f ör allt jobb ni lagt ner f ör vår skull.
Enkäten presenteras i sin helhet i Drivern nr 1 - 2003
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Volvo Cup segrarna Lennart Olsson/Christian Nordstedt flankerade av medspelarna
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Fr.v: Gustav Hägg, Mats Kinberg,
Kinb
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Segrarna i Carl Lamm Trophy: Sponsorn Stefan Larsson, Karin Olsson, Birgitta
Johansson, Göran Hansson, Jimmy Stigsson samt sponsorn Staffan Andersson
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