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. Ärgång

Nu pcggarvi upp!
I detta nummer: Johan Wittboldt - vär nye Pro
Intervju med Hugo Berg . Byggetapp z . Rya ry6o - rgTo
Golf som idrott . Tävlingsprogram mm.

25

-aren

I)rircnr får r-rytt Lltsecnde och
clclr-is ny besättni ng!
hiller i handen första utgåvan

Drivern med nytt utseende. En tidnings:--rrkrres önskan är oftast att kunna jobba med mycket fyrfärgi tidningen. Det
--'-r

av

Medlemstidningen Drivern
utkommer med 4 utgåvor per år

::r

helt trndra möjligheter att kunna presentera det redaktionella materialet på
sätt. Samtidigt är det viktigt att innehållet - texten - också ger länågonting.
Viktig information, tävlingsprogram eller ett reportage.
'.rren
jag
\är
som ägare av tidningen Golf Digest under mitten av 9o-talet var
led och utsåg hål nummer 8 på Rya golfldubb till Sveriges bästa golfhål anade
'.rs tbga att jag några år senare skulle jobba med Drivem! Nu vet jag ännu

:.t .rtiraktivt

rrera om Rya golfldubb: Det är en attraktiv och välskött golfklubb med många
.piinnande projekt. Alltifrån byggprojekt etapp 2 till ombyggnad av några golf-

hiil (9,r2 och r3).
I detta nummer av Drivern kan Du bl.a. lasa en intervju med vår ordförande Alf Karlsson, ett viktigt referat från ett välbesökt vårmöte den 7 april. Men
också lite nostalgi har kommit med, en artikel i vår serie "Ryas historia'l Vi har
nu kommit till åren t96o - 1970.
Visste Du för resten att vår golfklubb vid starten 1934 hette Helsingkrona
CK. En 9-hålsbana på Örby Ängar. l:a tee och 9:e green låg norr om Lisrorps
idrottsplats.

Kvalitet är ett honnörsord, som styrelsen med Alf i spetsen vill att all vår
verksamhet skall genomsyras av. Vår målsättning är att tillhöra bland Sverige
I0

-

20 bästa golfldubbar alla kategorier. Som ny redaktör för

iag gärna upp på dessa

Drivern ställer
ambitioner. För att tidningen också skall bli en av Sveri-

bättre medlemstidningar behöver dock redaktionen engagemang även från
rnedlemmar, annonsörer och sponsorer. Vi är öppna för Dina synpunkter - så
länge Du kommer med konstruktiv kritikl
ges

REDAKTOR

Thorbjörn Östman
042-21.1.1.22

070-5546805

REDAKTION
och medarbetare i detta nummer:

Daniel Back, formgivare
David Back, fotograf
Fredric Bengtsson, kock
Ingvar Jönsson
Sven-Erik Lid6n
Per Malmrup
Alf Rodman

Christina Rodman
Johan

Wittboldt

Thorbjörn Östman
ANNONSER

Äke Bäckström
o42-220I82
Thorbjörn Östman
042-271122
REPRO och TRYCK

Vår nye klubbtränare Johan Wittboldt har snabbt kommit in i sin roll och
gör ett mycket bra jobb.

Westerås Media Produktion AB

Välkommen till en ny och spännande golfsäsong. Golf ar inte bara ett spel,
det är också ett fantastiskt sätt att umgås med såväl vänner som bekanta!

UPPLAGA
1 450

exemplar

Thorbjörn Östman, hcp 16,o

DRIVERN distribueras via post

Redaktör

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer
och sponsorer. Medlemmar erhåller ett exem
plar per hushå11

Vi har också hänttat vår t'ormgivare
från Golf Digest. Daniel Back, (handiPS.

cap 17,3),

flyttar i dagarna från

Stock-

2/ 03

distribueras vecka 25l03

holm till Hekingborg och ingår också i
yårt redaktionella teant. Daniel driver

MANUS- och ANNONSSTOPP

sedan 4 år tillbaka egen byrå och har

Vecka 23103

varit Art Director på GoIf Digest under
drygt 5 år. David Back, Daniel Backs
Thorbjörn, Agneta, Daniel och David

NASTA NUMMER, utgäva

bror och vapendragare är nuntera knuten till Drivern som fotograf. David har

nyligen startat eget bolag efter att ha yarit assistent åt Denise Gritnstein
Sveriges absolut bästa fotografer. DS

- en av

till

För insänt ej beställt material ansvaras ej.
För åsikter i signerade artiklar står respektive

författare.
Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra
i insänt material-
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Intervjun.
MED ALF KARLSSON HCP

F'ör klubbcn i tidcn
Drirerns rcdxktion fick en pfxtstLlncl ntcd $,il golfklubbs ordför'ande Alf Karlssol'l stt?x
förc klr"rbbens \'årmötc ro Llpril. Refbmt fi-ån r.årntötct sc sidan r8.

)) Vår attityd skall
vara att såväl nya
som gamla medlemmar skall känna sig
välkomna till Rya
och att vi aktivt och
gemensamt medverkar till att utveckla
idrotten golf.

ter skall också garantera god tillgänglighet avseende speltider. När det gäller vår
egen klubb Rya så är styrelsen och jag
överens att den skall rankas som bland
Sveriges ro-zo främsta standardmässigt.

Som en av Sveriges äldsta golfldubbar
känns det därför självklart och naturligt

att

värna om golfens tradition, kultur

och historik. Vi måste darfor bygga vidare med kvalitet och återigen kvalitet på

nrr: Ingen golfkJubb heller Rya
en bra

ej

- kommer att ha

tillvaro i framtiden,

om vi inte utvecklar banan
och dessutom skapar

ut-

märkta förutsättningar för
vår restaurang, omklädnings-

DRTvERN:

Är det en attitydfråga?

arp: Golfens kraftiga expansion har
gjort att mycket av golfkulturen och traditioner i mångt och mycket har fått ge
vika, kommit på undantag. Många av
våra nya golfmedlemmar har ingen

rum, shop och kansli. Dessut-

aning om golfens historik eller kanske

om ingen klubb, som vill räk-

inte ens bryr sig.

nas

till

de battre

i Sverige, har

möjligheter att överleva och

I december zooo presenterade

bana och de anläggningar vi har.

Vi måste försöka ändra på detta. Vi
bör värna om golfens tradition, kultur

leverera kvalitet om inte samtidigt rätt an-

och historik! Vår attityd skall vara att så-

Du vår klubbs övergripande mål och
riktlinjer, bl.a. med målsättningen att

tal sponsorer och gäster finns på och i vår
klubb. Samtidigt måste greenfeeavgifter

väl nya som gamla medlemmar skall

Rya Golfldubb skall vara en av Sveriges

vara väl awägda i kombination med att

till Rya och att vi
aktirt och gemensamt medverkar till att

bästa golfldubbar!

våra medlemmar betalar "rätt" pris.

utveckla idrotten golf.

DRTvERN:

så här

Hur tycker Du att vi
cirka 2,5 år senare lyckats med

denna målsättning?

DRTvERN:

Apropå årsavgifter för våra

medlemmar skrev Claes Lind i Svensk
Golf: "Det har blivit en etablerad san-

nrp: Under den tiden sedan zoor som
jagvarit ordförande i Rya golfldubb har
merparten av min och styrelsens tid äg-

ning att det skall vara så billigt som möjligt att alla ska ha råd att spela'l Delar

nats åt tränarfrågan samt renovering och

Du hans uppfattning?

utbyggnadsfrågor av våra anläggningar. I
och med vårmötet den ro april räknar
jag med att vi kan gå vidare och utveckla
Rya

till

att tillhöra de ro-zo bästa klub-

barna i Sverige.
DRTvERN: Vad behöver

vi för att lyck-

as med denna målsättning?

arr: Kvalitet!! Kvalitet utgör honnörs-

arr: Han skriver också

Mitt nuvarande handicap på t4,t försva-

sannolikt har världens lägsta årsavgifter
sett som ett genomsnitt. lag minns också
hans slutcitat: "Öppna plånboken och

far )ag.

betala vad det egentligen är värt". En realistisk synpunkt, som jag tillfullo delar.

mer att utökas med klubbordföranden?
arr: Nja, målet är att nästan bli

DRTvERN:

Det där vill vi gärna att Du

utvecklar.

alp: Min uppfattning är att det måste

Vill du utveckla detta hon-

även finnas billigare banor liksom dyrare

nörsord?

vi förstår att Du
bl.a. underhåller golfformen i Spanien!
Hur är formen och vilket handicapmål
har Du för denna säsong?
nrp: Efter ett flertal rundor i både
DRTvERN: Slutligen,

Spanien och på Rya så är formen god!
att vi i Sverige

ordet i samtliga delar av vår verksamhet.
DRIVERN:

känna sig välkomna

golfbanor. En golfbana med högre avgif-

DRTvERN:

Man kanske kan förvänta

sig att antalet singelhandikappare kom-

singelhandikappare.
DRTvERN: Täck

lycka

för pratstunden och

till i fortsättningen

som ordföran-

de och golfspelare!

-

Thorbjörn Östman
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regler.
AV CHRISTINA RODMAN HCP 20.5

Infornration från
stvrclsc och kh-rbbchcf

Out Of Bounds?

Långtidsplanen

Onskcnrål hlr frarnrför-ts onr cn intcrn brnbcsrilnsning
rvsccrl dc prrkcri n gspl'.rtscn . l.-ol j l n clc zrspclitcr b(i r
bctrkt'.rs innirn ctt bcslLlt t'.ls.

> Under året som gåtthar styrelsen
bland annat arbetat med en uppdatering

långtidspianen

av

På

Klubbmötet den

10 april presenterades denna plan,

som finns för hämtning på klubbens

f)roblemet ned

I

kansli.
parke-

ringsplatsen är att en

Grönt Kort kurs för våra medlemmar

boll efter ett misslyckat

att kunna ta det Gröna Koftet. Kursen

Framför allt rned boll slager.r från 4:e hålet. Glöm

innehåller en praktisk del samt en teoretisk

del Den Praktiska delen sker på och runt

bara inte bort att out-

Driving Rangen med vår Pro,lohan Wittboldt.

gränser har aldrig i histo-

rien hindrat

er.r

Den Teoretiska delen håller Åke Skagmo

golfare att

samt Christina Rodman (förbundsdomare)

n.risslyckas med sitt slag!

i Rya's klubbhus. Den praktiska delen är 6

)

Regel z4-z säger att spela-

ren FÄR (ej måste) ta

Nu har ni chansen att gå en kurs för

)>

slag kan harnna där.

Kanske en låg fadel

lättnad genom att finna
den närmaste punkten, dock ej närmare hå1, dar störande inverkan (från parkeringen) inte föreligger. I de flesta fall finns nog der-r punkten på "rätt" sida
om parkeringen. Det stora problernet blir när närmaste punkten är på andra
sidan parkeringen och spelaren förväntas droppa i trakterna av r8:e green, och
sedan med en elegant pitch, över alla bilar, landa bollen på 4:e green.

Ett eventuellt Out Of Bounds-område måste av praktiska skäl täcka klubbhus, nuvarande Shop, parkering och baghus. Var begränsar man den österut?
Tvärs över vägen? Vad gör vi med tegelugr.ren. Om inte den också skall vara out
kan spelaren hanrna i rätt märkliga lägen trängd rnellan out och oflyttbart hindrande föremåI. Intern Out Of Bounds bör aldrig användas annat än i säkerhetssyfte, S.t Andrews rekommendation, såsom 8:e hålet för att förhindra

timmar och kostar 600:- /pers. Den teoretiska
delen är också 6 timmar och kostar 400:-/pers,
Anmälan görs till receptionen.
Vardagsmedlemmar
> Det råder en viss osäkerhet om vad som
gäller för spel för våra vardagsmedlemmar.
Följande regler gäller: Vardagsmedlem kan
spela golf på vardagar utan tidsbegränsning
På

helger betalar vardagsmedlem halv green-

fee Detta gäller från den 1 april till den 30 september. Från den 1 oktober

MEDVETET slagna bollar ir.r på 9:e fairway. (Har det ir.rte vuxit igen så pass att
det är dags att ta bort markeringarna där?).

Driving Range

Det finns möjligheter att lösa det på ett er.rkelt sätt utan en skog av pinnar
runt hjärtat av Rya. Droppruta/or. Troligtvis behövs bara en droppruta som

skett på kvällen (ca 20.30

bör kunna ta hand om förlupna bollar från 4:e hålet. Den lokala regeln kan göras tvingande "boilen SKALL droppas'l eller som ett alternativ till droppning
enl. Regel z4-z, "bollen FÅR droppas".
Beträffande bollar från r6:e så bär det finr.ras utrymme att droppa ut från

parkeringen på s.k rätt sida

or.r.r

till den sista mars

kan vardagsmedlem spela alla dagar.

>>

På söndagar

efter det att bollplockning

-

21.00) stänger

rangen till måndag morgon ca 08.00 för

att det skall vara möjligt att klippa och
snygga till. Vi hoppas att alla medlemmar
har förståelse för detta.

den enl. Regel z4-2. Möjlighet finns alltjd att

fbrlägga en droppruta även där.

-

Christinn Rodnnn, Förltundsdomare SGF

En av de viktigaste uppgifter jag har sont domare ör att deltagtt i det s.k. "Course
Set Up".

Min huuuduppgtft där är att tillsanuttarrs

rrred övriga

donnre och täy-

lirrysledare, markera upp banal1 på ett länlpligt sätt. Det gäller ltåde

nirdre täv-

lingar och internationella. Många år nted nfinga "Set ups" gör att nnrr får en lite
nnnan, kanske nter objektiv syn på golJbanor i allnfinlrct och henmnbarnrr i syntterhet. Med den bakgrunden anser jag att Rya inte har något att vinna på en in-

tern Out Of Bounds, bara förlora praktiskt och utseendentiissigt.
drivern 1-2003

ord från pron.
]OHAN WITTBOLDT HCP 0,9

notiser

& insiindarc

Bra uppslutning under

Jaevill e
"till cn"

årets vårstädning
>>

29-30 mars 2003

- två viktiga dagar på

Rya Golfklubb! Vårstädningen samlade

i

år många intresserade. Närmare 100 personer hade hörsammat vår "inbjudan".

f .j

I
I I

alla golfare på Rya CK. Iag heter lohan

wittboldt och är er nye Pro. På denna

Kombinationen av att städa en dag och

sida

som beiöning få lufta golfklubborna nästa

i Drivern kommer jag att informera om vad som

dag brukar vara oslagbar. Så även

i år!

är på gång och vad som har hänt. En medlems-

tidning är ju alltid rolig att läsa. Ofta
tänker/hoppas man, - "Undrar ifall de ha skrivit
något om mej?
På denna sida kan man läsa om saker som

händer och har hant på övningsfältet. Roliga
episoder, information om vad som gäller på och

runt övningsfältet, gruppträning, demodagar,
träningen i övrigt etc.
lag, dvs. Johan Wittboldt Golf AB kommer
under det kommande året att ha hand om omgreppning och lagning av klubbor. Att ha bra ut-

Hört på forsta tec:
,Slz1någon eånp; sal irtt
vi kan börja letir!"

rustning är en förutsättning fdr att förenkla golfen. I och med den planerade ombyggnaden av

klubbens lokaler kommer dessa reparationer att ske i mitt garage hemma i Påarp.
lag hoppas att ni kan ha lite framförhållning. Jag kommer att göra dessa reparationer och omgreppningar på kvällstid. Så när ni vill ha hjalp med detta så räkna med
att det kan ta några dagar. Allt beror givetvis på hur många som vill ha hjalp. Betal-

Tack för hjälpen alla ni som hjalpte

ning av dessa tjänster sker vid leverans (inga kontokort, tack). Prislista på olika
grepp, kapningar etc finns på anslagstavlan i klubbhuset. På anslagstavlan kommer
det också att finnas information, anmälningslistor m.m.. Vi kommer också att läg-

Omegaslaget

informationen på klubbens hemsida.
Det skall bli roligt och intressant att få hjälpa

ga ut

>>

till.

Omegaslaget

vanns i ruskväder
er.

av Johan Lindberg

- JohanWittboldt

Rya Golfklubb

tillsammans med

'fär4i ngskonrm i ttön behör.er forstärkn i ng!

Paul Nilbrink från
Söderåsen. 144

slag. I nästa ut2003 har vi planerat in ca zo tävlingar i TK's regi. Dessutom

f lnder
\--l Dam, Senior, ]unior och KM-tävlingar.

tillkommer

TK har inför kommande säsong planer
på att förändra sitt arbetssätt! På andra klubbar har man med stor framgång skapat

gåva av Drivern kan Du läsa mera om

denna klassiska tävlingl

arbetslag kring tävlingarna. 4 personer delar ansvaret för ca 4 tävlingar per säsong.

Våra mest meriterade tävlingsledare Börje Äkesson, Lars-Olle Nilsson och Sven-Erik
Liddn börjar längta efter avlastning och hjälper gärna till att "lära upp" nya.
Idag är vi r8 personer plus kansliet som i olika hog grad ställer upp för er i vår
tävlingsverksamhet. Varje tävling behöver i genomsnitt snitt 4 funktionärer, varav
en är ledare för tävlingen. Vid Omegaslaget var vi 16 personer som sörjde för att
våra elitspelare skulle känna sig välkomna

till

RYA.

Var och en av oss lagger 5 dagar pä tävlingsverksamheten. Det kanske inte låter
så mycket men med en förstärkningpä 4-6 personer till blir det minst en dag mindre för var och en av oss!
Så

ställ upp för tävlingsverksamheten och anmäl ditt intresse till kansliet!

drivern 1-2003

[,änge lere Torild!
>>

Torild Nilsson

fyllde 70 år, fick
ny driver, förslag
1.000 kr i värde-

minskning och så
vrnst I morgongolfen. Grattis
önskar Anders
Lindborg

Hugos hustru Anki och kocken Fredric i samspråk
om hur de ska tillaga sommarens primörer.

a

rta
-r)gar-c på rcstaLlmngen
med samnta

nanln "Hugo1

Ar,l-rcclric Beng;tsson löto David Back

Hugo hos Omsorgsstyrelsen, Stockholm,
där Hugo medverkade med att ta hand

med bl.a. fantastiska fiskar och skaldjur.

som för övrigt också bär hans namn.
Han går nu in på sin nionde säsong,
men innan Hugo hittade hit hann han

om och laga mat till ungdomar som behövde en hjalpande hand. Därefter flyt-

mellan Sverige och Sydafrika?

prova på en hel del annat. Som ung var
drömrnen att bli sjökapten, vilket gjorde

som sökte extrafolk vilket föreföl] lock-

Lf
I I

,8o Berg är sedan 1994 krögare
tta, vid Rya Colfklubb, krogen

tade han norrut,

till Gallivare/ Dundret,

FREDRIc: Vad var den stora

skillnaden

Hugo: Smaksättningen är annorlunda
i detta mångkulturella land, men framförallt bemanningen och servicen. På

ande. Detta extraknäck utmynnade i en
köksmästartjanst som varade under frra
år. Mycket och hårt arbete året runt

alla krogar var det mycket serviceperso-

gjorde att lappsjukan kom smygande.

hade fem kockar och fem servitriser. Det

Det var då Anki kom in i bilden. Livet
på sjön och kärleken på land blev allt

Det var dags att dra söderöver igen. Vi är

är en omöjlighet att driva en krog i Sve-

nu i slutet på 8o-talet och skall snart

rige med så mycket personal och samti-

svårare att kombinera. Sedermera blev

skriva år r99o.

digt överleva.

det också barn och det var dags att

Hotell Horisont stod då nybyggt i
Helsingborg och Hugo hamnade äntligen på rätt sida Hallandsåsen. Det blev

Andra inspirationskällor för Hugo är
Italien med sitt många gånger "enkla"
kok och höga smaker. Gäster som är

sjukvårdare. Sjukvårdarna låg bokstav-

två år på hotellet och därefter två år på

återkommande gör också att man kän-

ligt talat tillsammans med koktrossen,
varför Hugo kom att tillbringa allt mer

Vasatorp GK:s restaurang innan Hugo

hittade till Rya GK och vår restaurang.

ner arbetsglädje och finner ny inspiration. För att citera Hugo "Vad skulle jag

har hugo har öppnat portarna

och trivs med'l Variationen av uppdrag

att han efter skolan gick på sjön. Under
fem års tid arbetade han på Salldnrederiets fruktbåtar för att uppnå sitt måI.

mönstra

av-

Lumpen blev nu nästa anhalt, som

N fu
I \ ig.n till reslaurangen,

som mamma var kostchef med stor

månaders behovlig vila. Efter att serverat

efter ett par

julborden i slutet av december

framgång. Pappa var veterinär men med

de sista

mat som stort intresse. Nästa steg blev

har Hugo och Anki vässat formen inför

därför ganska naturligt och det var att
gymnasium i Stockholm blev hans nya

kommande säsong. För att komma med
nya krafter har de förutom vila och träning (Nautilus gym) också gjort en in-

hemvist.

spirationsresa

Efter avslutade studier hamnade

drivern 1 2003

Sverige. En krog motsvarande vår storlek

annars göra, detta är mitt liv, det jag kan

tid tillsammans med kockarna. Intresset
för maten var återuppväckt. Under hans
uppväxt var maten en viktig del, efter-

skaffa sig en kockutbildning. St. Görans

nal och många fler kockar än vad vi har i

till

Sydafrika. Resan bjöd

på många trevliga restaurangupplevelser

bidrar till att det alltid är något på gång.
Sommarens alla bröllop ger tillvaron
som krögare lite guldkant.
Sedan matsalen blev ombyggd förra

året har vår fantastiska närmiljö kommit

in mer i matsalen, att stå i koket och
kunna blicka ut över sundet är ett stort

privilegium vi har.
FREDRTc: Hur ser önskegästen ut?

)

,,Vad skulle jag annars göra, dettaär

detjag kan och trivs

i*

möd.u

mitt li
d

Hur kommer din egen golfkarriär

FREDRTc:

att utveckla sig under året?

nuco:

Jag

försöker att avsätta tid för i alla

fall en runda i veckan, det är en underbar avkoppling att komma ut. Det ger mig också en
naturlig kontakt med mina kunder. Vi kan
snacka lite golf mellan beställningarna och jag
kan påminna dem om något som hänt på banan, både bra och dåliga prestationer. Gästerna

uppskattar detta och gör att vi "ligger på samma våglängd'l
Vem skulle Du vilja gå ett varv

FREDRTc:

med?

nuco:

tror att Jesper Parnevik skulle
prick
vara en rolig
att få träffa och spela en
runda med. Han brukar ju ha lite olika grejer
Jag

på gång. Även om han, som Fredrik Nilsmark

Hugo å la minute

>> HUGo:

Alla gäster som kommer hit och är

numera säger, har fallit som en gråsten på

glada och trevliga uppskattar vi naturligwis.

världsrankingen. Nilsmarks åsikt förmedlas av

Folk som kommer hit för att fira någon högtid

redaktionen!

Familj: Hustrun Anki som

i goda vänners lag är alltid roligt, eftersom de
brukar vara på gott humör. Sedan har vi de

känslor har jag plockat med några råvaror som

arbetar i restaurangen samt

som vi brukar titulera "de som är på touren']

ar forknippade med våren. Vad skulle du göra

tre barn.

d.v.s. ett gäng som är ute och spelar, kommer

med dessa?

Driver restaurangen Hugo

in äter och dricker gott för att nästa dag dra vi-

sedan 1994.

dare

Goifare med hcp 1-4,före

även för oss.

Namn: Hugo Berg, hcp

14,1.

Älder: +9 år

till

nästa bana. De livar upp stämningen

FREDRTc:

detta storslicare
Favoritklubba:

(Råvarorna är: grön sparris, nypotatis, dill,
tomater, purjolök/vårlok, majskycklingbröst,

champinjon)

Hur kommer vi att märka att det

är ny säsong hos Hugo?

nuco: Vi kommer att fortsätta med vår

För tillfä]]et Järn 3.

I ett försök att väcka dina vår-

FREDRTc:

uuco: Grön sparris tillsammans med hederlig Hollandaise är näst intill oundvikligt att
inte göra. Enkelheten vinner ofta smakmässigt.

ett långt inspel till pinnen

målsättning att laga all mat från grunden. Vi
kommer i år försoka plocka fram fler magra

Grönsak: Vad vore ett kök

alternativ och nyckelhålsmärka de rätter som

utan rotselled och ]ök.

så förtjänar.

Frukt: Äpple
Favoritkockar: Mattias

allt mer medvetna om vad de stoppar i sig. Vi
har tidigare försökt minska fettanvändandet i

champinjoner tillsammans med löken. Servera
potatisen med en liten klick smör. Som jag sa

Dahlgren, Bon Lloc och

köket och nu vill vi att det arbetet ska synas

Fredrik Eriksson, Villa

tidigare tror jagatt den enkla matlagningen
där smakerna får komma fram vinner i läng-

hagen, båda i Stockhoim

utåt i än större utsträckning. Fast det är klart
en del rätter behöver ju faktiskt en klick smör,

Maträtt: Lutfisk

nypotatisen och den första sparrisen för året

Dryck: Öl eller vin beroende

gör sig väldigt bra i smörets sällskap!

Favoritslag: Att "sätta upp"

Kä11-

på tilifälle.
Föredrar fisk före kött.
Redskap i köket Hugo inte

FREDRTc:

Allt flera gäster/golfspelarna blir

Något annat du vill framhäva i Er

matlagning?

uuco: Som sa jag sa tidigare, att använda

Sedan skulle jag koka potatisen med

dill och

salt.

Majskycklingbrösten steker jag och lagger
på en bädd av sauterade (stekta) tomater och

den.
Fredric Bengtsson, kock och konsult (handicap

Mat

BiId Scandinavia AB har tröffat
en likasinnad, tillikakollega på Rya strax innan
7,9) på

dy

säsongstarten. Fredrics hemmabana är MöIIz,

kan vara utan: Rationalugnen

riktiga råvaror. Krogar av vår sort är ibland lite

där han också startade sin kockkarriiir på Grand

Krogar, som Anki och Hugo

bekväma av sig. Vi ser det som en konkurrens-

gärna besöker: Ellinor och

fördel att hålla hög kvalitet på det vi gör och i
största möjliga mån undvika halvfabrikat.

Hotel hos familjen Dahlberg. Karriören har kantats av ett flertal framgångar, bl.a. vunnit Par-

Gastro i Helsingborg.

Vi är också väldigt glada över att Inger vår

2OO3

den minst lika kända kocken Tina Nordström!

kallskänka är tillbaka för en ny säsong. Ingers

Individuelb har Fredric dessutom nått fnalen i

kakor och bakverk är mycket omtyckta av våra
gäster. Vår kock Sven går in på sin andra sä-

Årets Kock 1997 och uppnådde 2:a platsen.

song, vilket

dnvern 1

SM och Husmanskostens trofö tillsammans med

vi också värdesätter i hög grad.

vår nye pro.
JOHAN WITTBOLDT HCP 0,9

edan som 6-åring fick Johan

Wittboldt möjlighet att pröva på att spela golf. Familjen
hade ett sommarhus i
ka Ljungby och Johan åkte ofta

till

Mun-

Pers-

torp, där den låga beläggningen på den tiden gjorde det

mtijligt för knattar och ju-

niorer att spela utan kö och tidsbeställning. För fohans del var det naturligt att
borja med golf. Hans morföräldrar hade
ett genuint golfintresse och var bl a grundare av Västerås GK. Men det blev också

har jag försökt ta till mig det bästa hos

Vilka triinarmeriter har du?

-

Som jag nämnde blev jag biten när

jag studerade Alan Andertons träningspass på

Albatross. 1987 gick jag min förHTU z. Därefter fick jag en

flera tränare som jag haft förmånen att
träffa. Alan Anderton lärde mig vikten av
att få god kontakt med eleven, att skapa

sta tränarkurs,

en personkemi, som gjorde det lättare att

praktikplats hos A-lan och möjlighet att
Iära mig yrket från grunden. När Ale GK

hade ett

startades r99o fick jag erbjudande om att

tjänstgöra z till 3 gånger i veckan som instruktör, en syssla som jag bedrev paral-

lellt med engagemanget på Albatross. r99r
blev jag headpro Ale GK. Utöver

HTU-

överföra träningsråden. Peter Dahlberg

unikt golfkunnande att

ösa

ur

och entusiasmen som Gunnar Mtiller visade, har jag försökt ta till mig. Golftränarens engagemang är viktigt. För mig

som tränare är det en belöning att se såväl elit- som medelgolfare utvecklas på

mycket annan sport, berättar Johan.
- Ishockey låg mig varmt om hjärtat

kursen hann jag också med att genomgå

och i åldrarna mellan 7 och r4 år vaktade
jag målet i Mölndals IF. Men säger fohan

och Juniorlag samt i Eget Golfspel. Det är

Rya?

viktigt att en tränare kan visa det han lär

och sträcker på sig i soffan: Jag stannade

ut. 1994 bestämde jag mig för att spela ett

alltför tidigt i växten och kände på mig att
ishockey kanske inte var min sport.
Wttbolilt låter inte svenskt?

år på SGT och slutade på Ale.

- Det hoppas jag verkligen. Jag känner
redan att jag fått god kontakt med medlemmarna i de kommittder i vilka jag in-

speciella tränarkurser i Coaching av

Elit-

sina egna nivåer.

Kommer du att införa något nytt på

går. Det är

viktigt att tränaren blir

betraktad som en resurs i klubbarbetet. Åke Bäckström och jag kom-

- Nej min släkt på fädernesidan
var boskapsskötare på en ranch i

mer att utarbeta ett program, som
mera i detalj beskriver det jag

Brasilien, där också min far föd-

kommer att bli engagerad i under

kommer från Rostock. Min farfar

des.

mitt första år på

Min farmor var syster till för-

-

fattaren Frans G Bengtsson. Själv
föddes jag i Mölndal ry66, där jag

det är att jag kommer att finnas

tillgänglig under vissa vardagstider
för gratis spel med medlemmar
över 9 håI. För att jag ska kunna

också växte upp och gick i skola.
fag valde teknisk gymnasieutbild-

ning, men halwägs i studierna valde jag att ta ett sabbatsår för att

spela med så många som

jug rpp igen i mitten på 8o-talet,
då jag hade förmånen att få studera 3 år vid Sundsgårdens Folkhög-

med en mängd nya ansikten.
- I övrigt kommer jag på sed-

min del en helt perfekt

utbildning då jag kunde kombine-

vanlig sätt att

ra samhällsvetenskapliga ämnen
med golf.

Har du några egna golfmeriter?

-

Ja, om vi börjar med amatörtiden så

blev jag etta på Order of Merit i Göte-

borgsdistriktet två år i rad. Mina konkurrenter på den tiden var de idag meriterade tourspelarna Niclas Fasth och Fredrik
Jakobsson. Dom var förstås ganska unga
på den tiden, men klart lovande!
- Mina övriga meriter har jag noterat i
tävlingar för "Teaching Professionals".
Bland annat har jag vid sex tillfällen re-

möjligt

kommer maximalt z spel per medlem och år att kunna bokas. lag
hoppas detta ska bli populärt och
ser framemot att få bekanta mig

ägna mig åt golfen. Studierna tog

skola. För

Rya.

En nyhet kan jag avsloja och

-

Det kostade pengar att spela på SGT,

och när dessutom

min dotter föddes med

en allvarlig hudsjukdom bestämde jag

mig för att sluta på touren. I stället valde
jagatt995 börja som assistant pro hos
Erik Öster på Hovås. 1996 anställdes jag
som instruktör på Ingetorp GK, som ligger i närheten av Kungälv. Året efter blev
jag kontaktad av Bo Fredriksson, en gammal bekant som jag träffat vid tränarutbildningen, och som nu verkade som

ge både

individuella

och grupplektioner. Mina arbetstider på
vardagar kommer att bli mellan kl 9 - zo.
På helgerna kommer jag att finnas tillgänglig mellan kl 9 - 15.Iag kommer att
till hjalp i tranings-

ta videoinspelningar

arbetet och mitt mål är att så småningom
kunna lägga upp ett videobibliotek med
medlemmarnas svingar.

"Varje boll med avsikt"
Denna devis finns i Johan Wittboldts
företagslogotype. Med det menar Johan

presenterat Sverige, individuellt och i lag,

sistant pro och tyckte alt jagvar en lämp-

att alla bollar som slås i träningssyfte skall
ha en avsikt. Att bara slå bollar utan mål

vid EM för denna kategori. Den största
meriten är lag-bronset i på La Manga
rygr.laghar också blivit wåa vid Instruktörs-mästerskapen (BMW Open) r99r,

lig kandidat att lära danskarna spela golf.
Sä 1997 började jag på Rungsted, där jag

och utan känsla för vad man vill uppnå är
som att kasta pärlor för svin. Kan vi ta till

g9z

och t997.

drivern 1-2003

headpro på Rungsted. Bosse sökte en as-

Har du någon förebild som triinare?

vi kanske till och
med bespara oss en och annan timme på

- Nej, inte någon enskild.

drivingrangen.

stannade fram

till anställningen

på Rya.

Däremot

oss dessa visa ord så kan
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idrott.
AV PER MALMRUP HCP 11,8

7oo stycken på en motsvarande klubb i
Europa. Denna "trängsel" har lett till en
obalans mellan å ena sidan golf som täv-

lings- och prestationsidrott och å andra
sidan golf som bredd- och motionsidrott.
Den har också lett till att ungdomsgolfen

i allt hrigre omfattning fått stå tillbaka for
luxengolf. Golfklubbarna har inte minst
på grund av sina höga medlemstal tyvärr

i flera fall inte klarat av att ta hand om
sina medlemmar

- andra

intressen har

fättvaga qngre.
Vi kan komma åt en del av detta pro-

blem och denna obalans genom att klubbarna i sin verksamhet prioriterar och
förstärker idrottsbegreppet. Idrott hand-

GoHsom idrott?

lar alltid om att utvecklas och bli bättre.
Det gäller oavsett om man är ung, presta-

Vissa tycker att golf inte kan mknas till en idrott. Men hur defirriemr
man begrcppet idrctt? Per Malnrrup reder Llt begreppen.

tionsinriktad och vill tävla eller man som
äldre har friskvårdsambition och i det

T\e
l)

I f ,r skall man då åstadkomma denI I nu idrottsutveckling?Lätoss först

som sedan länge är inbitna golfa-

r"och

som borjade spela redan

i

Iing och uppvisning

Idrotten organiseras i självständiga

vill vidmakthålla sin spelförmåga.

unga år har alltid betraktat golfen som en

föreningar och förbund i en folkrörelse

erkänna att det krävs nytlinkande och tid.

idrott. Under de senaste r5-zo åren har
antalet golfmedlemmar vuxit lavinartat
och kanske finns det idag de som inte

förenad i Riksidrottsförbundet.

Verksamhetsplaneringen på golfldubben

ambitionsnivå t ex barn, ungdom och

mot olika idrottssatsningar. Personligen

tycker att golf inte är en idrott. De har fel

vuxenkategorier. I ungdoms- och vuxen-

tror jag att den kanske största och vikti-

och låt oss titta på några avgörande argu-

idrotten skiljer man på prestationsinrik-

gaste utvecklings- och

ment.

tad tävlingsidrott och hälsoinriktad

sen skall göras

höghandicapare. Genom att göra dem

kan definiera vad som är idrott och vad

bredd- och motionsidrott.
e I tävlingsidrotten är prestationsför-

som inte är det. Ett naturligt sätt att nal-

bättring och tävlingsresultat vägledande.

man många fördelar: ökad förståelse för

kas frågan är att granska hur vårt

I den hälsoinriktade bredd- och motions-

tävlings- och elitspel, snabbare och bättre

"idrottsdepartement" Riksidrottsförbun-

idrotten är trivsel och välbefinnande

eget spel och därmed större personlig

det (RF) definierar begreppet idrott.

normgivande.

Det är rimligt anta att var och en inte

Svenska Golfförbundet är

ju näst efter

fotbollen Sveriges största idrottsförbund
(!) och har som medlem i RF också skyldighet att stödja och utveckla svensk

o RF delar in idrotten efter ålder och

ning på golfsporten.

lätthet sorteras in alla kategorierna allt
från tävling till bredd och motion.
en explosionsartade medlemstill-

inte minst av luxna under

kostnaderna nere ledde förståeligt nog

för att kunna prestera mera, ha roligt och
må bra". Vi har väl alla lätt att känna igen

(alltfor) stora medlemsintag och till att
bredd- och motionsgolfen prioriterades

golfen på den beskrivningen!

till förmån för ungdom och elit. Denna

måldokument innehåller också en

i alla avseenden bättre golfspelare når

8o-och go-talet samt behovet av att hålla

till

utveckling har i princip gällt huvuddelen

klubb. Det finns alltså många angreppssätt och alla behöver inte kosta pengar.

Tvärtom kan en ökad uppmuntran av
den ideella ledarkraften vara ett lika effektivt verktyg i golfsporten som i annan
idrottsverksamhet.
Kanske finns det också golfklubbar

bli tydligare som idrottsföre-

fördjupning av idrottsbegreppet som i

som bör

sammanfattning lyder enligt foljande:

kan nämnas att en svensk golfklubb har

ningar! Välkommen på en spännande

drivern 1-2003

r 3oo

till-

moral blir medlemmen golfare och golfspelare och inte bara medlem i en golf-

av alla svenska golfldubbar. Som exempel

Idrott består av träning och lek, täv-

till

tillgång till i.sisk träning ökar man inlärnings- och spelförmåga m.m. Genom att
"undervisa" om golfens historia, etik och

I sitt måldokument för zooo-talet
IDROTTENVILL definierar RF idrott
"...som en fusisk aktivitet som vi utför

RFs

utbildningsinsatför klubbarnas medel- och

fredsställelse och ökad tillgänglighet på

väldigt brett och golfsporten kan med

T\
l)v:xten

behöver svänga fokus och prioriteringar

banan. Genom att ge sina medlemmar

o Idrottsbegreppet definieras alltså

idrott naturligtvis då med särskild inrikt-

t6

längsta

medlemmar att jämföra med högst

och gemensam resa!

referat från vårmötet.
AV INGVARJÖNSSON HCP 12,4

kan noteras att ett stort antal sjuka träd
behövt awerkas. En viss upprensning

i

buskagen har också gjorts vilket forbatt-

rat banans helhetsintryck.

Ärets resultat 320 tkr
I sin redogörelse för klubbens ekonomi
konstaterade Kristina Dind att årets resultat hamnat carT5tkr under budget. De
främsta anledningarna till underskridan-

Klartcckcn
ör Byggctapp z

det är att kostnaderna för ombyggnaden
av green på hål ro förts över från investe-

ringskontot till personalkostnader, samt
att kostnader ockå uppstått i samband
med övertagandet av drivingrangen.
Sett i antal greenfeespelare som besökt

Med en investeringsram på c 7.g Mkr går nu styrelsen vidare
med de föreslagna om- och tillbyggnaderna. Byggstaft sker i höst
och projektet beräknas vara genomfört i april 2oo+.

Rya nåddes nog en

topp under zooz. In-

täkterna kan därför endast ökas genom
höjda greenfeeavgift er.

Långtidsplan

2OO3

-

2OO7

Alf Karlsson presenterade styrelsens för-

till Långtidsplan för verksamhetsinriktningen på Rya. Målsättningen med
slag

planen är att klubbens resurser skall användas på ett så optimalt sätt som

möjligt

över tiden. Den skall tjäna som vägled-

ning för alla befattningshavare i klubben
så att dessa skall kunna fatta långsiktigt
riktiga beslut. Långtidsplanen skall också
underlätta för funktionärer och arrenda-

Vy över det ombyggda klubbhuset.

torer att snabbt sätta sig in i klubbens
viktiga frir klubbens ekonomi. En stor del

långsiktiga mål ftlr de olika verksamhets-

av styrelsens

områdena.

Rya kan lägga y'tterligare ett välbesökt

tid har lagts på byggprojektet och på att lösa tränarfrågan. Till allas

Klubbmöte till handlingarna, lämnade

stora glädje har klubbens nye tränare

föranden Anders Forssell. Byggprojektet

|ohan Wittboldt snabbt kommit in i sin roll
och gör ett mycket bra jobb. Även Ann-

kommer

Etapp z och Långtidsplanenzoo3- zooT

Sofi Aru, ny ordförande i

nad av greenområdet på hål r8 finns i pla-

blev som väntat kvällens tunga ärenden.

tdn, har också kommit bra igång, vilket

Efter konstruktiva diskussioner klubba-

inte minst noterats av det stora deltaga-

T]fter att ha hälsat de ro9 mötesdeltaI- furnuvälkomna, och konstaterat att
Alf Karlsson över klubban till mötesord-

des båda igenom.

funiorkommit-

rantalet i årets ungdomsverksamhet. Ut-

När det gäller uwecklingen av banan

r-

z äriga planer att följas, med-

an den löpande verksamheten som

tidi-

gare följer fastlagd årsbudget. Ombygg-

nen liksom greenombyggnader på hål 9,
rz och r3.
På medlemssidan är målet oförändrat

bildning i olika former är viktig. På
grund av sjukdom kunde Lennart An-

manlagt r.35o spelrätter. Andelen juniorer

den gångna femårsperioden, yarav 4.s
Mkr utgjorts av egenfinansiering och z.z

dersson inte genomföra det utstakade

skall utgöra zoo/o.Det föreslogs av styrel-

programmet. Som ersättare för Lennart

sen att också undersöka effekten av

Mkr av externa lån. Klubben har haft god

har nu Åke Skagmo trätt in. Alf Karlsson

öka andelen medlemmar och istället

likviditet, vilket inneburit att medlemsavgiften inte behört höjas sedan 1999.
Under zooz har klubben haft ett till-

önskade Åke lycka

ben så viktiga fråga.

fredsställande greenfeeutfall och även

året. En ny green har byggts på hål ro,

sponsorintäkterna har ökat. Tillsammans

ken kommer att vara spelbar den r maj,

Enligt Åke Bäckström anses inte företagen "överutnyttja" sina mcijligheter till

med medlemsavgifterna är dessa intäkter

om vädret tillåter. På den negativa sidan

gratisspel under vardagarna. I fall då det-

I verksamhetsberättelsen betonade Alf
Karlsson att Rya investerat 6.7 Mkr under

drivern 1-2003

d.v.s. 8oo alldagsmedlemmar och sam-

till i denna för klub-

att

minska ned greenfeespelet.
Även sponsorintäkterna och

utnlttj-

ningen av Business Cards diskuterades.

Även banan har varit i fokus under

vil-

ta förekomrnit har klubben kontaktat fö-

snabbt och bra, menade Alf.

retaget. Leif Handrus efterlyste en kalkyl

rats är den lösning som vi vill förorda i

Jan Sederholm gav synpunkter på så-

som visade nettointäkten för klubben per
sponsorrond. Lars Wahlström menade att

väl klubbhus som byggnaden med om-

allt för noggrann nagellaring vare sig
gynnar kiubben eller sponsorerna. Klub-

klubbhuset kan säkerheten bli ett problem, menade Jan, som heller inte sade
sig vara nöjd med entrdlösningen och

ben får välja, antingen har man sponsorer
eller så väljer mar.r att avstå!

klädningsrummen. Med sju dörrar i

dagsläget.

Bland installationer som skjutits på
framtiden kan nämnas komfortkyla i
klubbhus, ventilation i kommittdrum,
fettavskiljare samt kylrum för restaurangen. Vidare lämnas ovanvåningen på

om-

med takhöjden på konferensdelen. Den
senare bör enligt Jan inte vara högre är.r

klädningshuset oinredd, och en utvändig

kansliet.

det senaste bygget. Kritik riktades även
nrot ovanvåningen på det nya huset. Tak-

ler i kalkylen. (Se kalkyl tv)

Byggprojektet Etapp 2

höjden borde inte överstiga takhöjden på

Frår.r Bo Matson hade inkommit en
motion som berör den långsiktiga finan-

Redan under höstens Klubbmöte presen-

r.rya Baghuset. Jan

sieringen av klubbens verksamhet, där

Långtidsplanen i sin helhet kan fås på

terade Fastighetskommittdns ordförande

Olle Lundin två alternativa förslag till
om- och nybyggnader. Det förslag sorn
vann störst gehör har därefter genonlar-

undrade också vad
Hugo säger om att få konkurrens från en
relaxavdelning på ovanvåningen. Efter

orrklädnad bör ju spelarna istället besöka
restaurangen.

betats och presenterats i detalj i ett sär-

Thorbjörn Widerberg och Lars Nils-

inhägnad för restaurangen inryms ej hel-

syftet är att minska klubbens beroende av
greenfee- och sponsorintäkter. Sven Ro-

senqvist löredrog motionen, som inneholl tre alternativ med högre andel medlemsfinansiering. Det hänsköts till styrel-

skilt Prospekt som sänts ut till

sen att utreda alternativen och

klubbens medlemmar. Mötesdel-

fastställa hur medlemsinsatser

tagarna kom därför väl förbered-

och avgifter skulle komma att

da och diskussionen blev därmed

Kostnadskallqrl

också konstruktiv och utslagsgi-

som ett av flera förslag till lång-

kallryl fdr dc ing'acnclc cnhctcnra:

de

siktig finansiering av verksam-

kalkyler som Olle Lundin skulle

oranr'åning

föredra var baserade på så exakta

Kh.rbblrus inkl

kostnadsuppskatt ningar som

nuläget kan göras. Att gå ut och

OnklädningshLrs
(oinrcdd oranr,:irring)

ta in anbud före ett beslut att

(i'.rrugc. skjul frrr b..rplagnar

bygga går av förklarliga skäl inte.

s'.rntt

i

Olle Lundin presenterade fasad- och planritr.ringar for de oli-

br':lltdltrrnt

'l?ttirlt

ka byggnaderna. Det som mest

Mo-

tionen kommer att behandlas

Ol lc Lund i n prcsclttcladc föl jandc kostn :rcls-

vande.

Alf Karlsson betonade att

påverkas i de olika fallen.

heten på Rya. Väljer styrelsen

3.866.,,oo kr

nya

fi

nansieringsvägar kommer

en tydlig, skriftlig

3.37i.ooo kr

information

att tillställas medlemmarna i
god tid före Höstmötet. Sven

67i.ooo kr

Rosenkvist förklarade dock, att

7.9r6.5oo kr

som han ser det, bör Byggprojektet kunna ros i land med den
fi

kom att diskuteras var takhöjderna på såväl klubbhus som den

nansieringsmodell som styrel-

sen redovisat.

Avslutningsvis ställde mötesordföranden Anders Forssell förslaget

nya byggnaden med omklädningsrum-

son efterlyste ett

men. Sven-Eric Liden undrade om det
var motiverat att bygga nya konferensut-

fördel skulle kunna inredas på ovanvå-

rymmelt på ovanvåningen. Alf Karlsson
förklarade att klubben redan i år haft fle-

Olle Lundin förklarade hur Fasrighetskommittdn resonerat beträffande ovanvå-

ra förfrågningar beträffande konferenslo-

ningen, men framhöll också att det förslag som styrelsen nu lagt innebär att

sade en

ovanvåningen tillsvidare inte inreds. Undantag är fläktrummet som av naturliga

byggtiden genom att byggprojekten så
långt möjligt genomförs parallellt. Detta

skäl måste inräftas. - Med full takhojd får
vi möjligheter att inreda det som i framtiden kan bli aktuellt, menade Olle.

gen stänger tidigare, samt att kansli och

kaler. Klubben räknar med att kunna de-

bitera 6oo kronor per mötestillfälle, vilket

bidrar till finansieringen av lokalerna. Uthyrning av konferensutrymme ger också

nöjlighet for Rya Golf AB att dra

av

byggnromsen på konferensdelen.

juniorrum, vilket med

nlnSen.

Alf Karlsson meddelade att förhand-

Frågan ställdes också huruvida garaget

lingar pågår med en kvalificerad intres-

kommer att möta framtidens behov av elbilar och golfmopeder. Olle Lundin for-

sent som är beredd att teckna ett treårigt

hyreskontrakt för shopen. - Får vi ett po-

sitirt beslut idag

så löses

shopfrågan

från )an Sederholm mot styrelsens förslag
och kunde konstatera att mötet biföll styrelsens förslag.

Projektet kommer nu att drivas vidare
med byggstart till hösten. Oile Lundin vi-

tidplan där man komprimerat

kommer att innebära att Hugo förmodliomklädningsrum kommer att flyttas till
inhyrda baracker under senhösten.

-

Inguar lönsson

klarade att det finns vissa tillbyggnadsmöjligheter, men att det som nu skisse-
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Rya 1960

-

1970

AV LENNART ANDERSSON HCP 6,1

Här följer nägrakorta axplock ur Ryas intressanta
historia och en fortsättning av historieskrir,ningen
avseende ry6o

- Totalen.

ry 6

SM satte Rya på kartan

Storarrangemangens mångfald

Vår första SM-tävling (Match SM) arrangerades 1959. En relatirt stor publik följ-

Under 1960 - 70 talen var Rya hemvist
för massor av stora arrangemang såsom

ke noterade 277 s\ag (- 1 I ) i Internatio-

rubricerade: Ljuvligt högsommarväder, utom-

Match- och Slagspels- SM, Skandinaviskt

nella SM. I Dunhill Cup segrade Donald

proffsmästerskap, Skandinavisk Fourso-

Dunston, verksam i Linköping, med 283

ordentlig organisation, rafflande spel och

me, EM för damjuniorer, ungdoms- och

slag. Svensk Golfs

hög stämning.

seniorlandskamper mm.

Den hittills bästa pro-tävlingen som spe-

de mästerskapen som Svensk Golf

Till detta kommer också våra egna

Stämningen blev inte sämre av att en

fi

,

omdöme om tävlingen:

i Sverige. Arrangemangen på Rya får
klart överbetyg.
lats

damtiteln. Herrfinalen blev mycket dra-

stortävlingar, där Ryas Internationella Juniortävling lanserades 1961. Året efter

matisk och efter 39 hål (matchen gick

följde Martini Cup och Corallipriset,36

Rya-dam, Marianne Gripwall, tog hem

äT::T I;tT ;i:'Jä'J

över 36 hål) kunde Bengt Möller, Göte-

håls foursome, som sedermera blev Cad-

ry62;""'":,'åä:;äH;*

borg, rulla i segerputten. Intresset för täv-

diemasters Cup. 1970 blev Lars Carlssons

startade Martini Cup, som skulle bli en av

lingen hade skruvats upp genom att hela

Ur sponsor av tävlingen som döptes om

de största elittävlingarna i landet.

det svenska vinnarlaget från EM 1958

till

deltog. Publikintresset var så stort att Rya

elittävling.

Omegaslaget, idag klubbens största

Internationella luniortävlingen fick en

för första gången fick använda rep för att
hålla avstånden mellan spelare och pu-

flygande start med både danska och nor-

blik.

ska lag

bland deltagarna. I startavgiften

5

r9qil::ffii?:l;::#i,
laget deltog Ryaspelaren Bengt fansson.
1964 var det åter dags för Match SM med

kr (!!!) ingick såväl frukost som lunch.

Lennart Leinborn som segrare i herrklas-

Prisbordet, som var imponerande mätt

sen och

ning, där ett stort antal klubbmedlemmar

med den tidens mått, hade sponsrats av

segrare i damklassen.

deltog tillsammans med SM-deltagarna.

Harry Malmqvist. Individuell segrare i
första tävlingen blev Tony Lidholm, Rya,

Även den avslutande SM-middagen på
Ramlösa Brunn blev en festlig

tillstall-

Tävlingarna fick stor medial uppmärksamhet och

förutom sportreferaten i

medan lagsegern gick till danska Rung-

Liv Forsell (numera Wollin) som

1968 ffi1;j1':lläH:1"

dagstidningarna bevakade också flera

sted. Förbundstävlingen, Far och Son,

vann en svensk Penfold Cup. Den som

veckotidningar SM-veckan. Mesta spalt-

spelades på Rya åren 1960 och 1978. Båda

svarade för den bedriften var hemmaspe-

utrymme fick klubben i Kvällsposten,

gångerna blev det hemmavinst genom

laren Tony Lidholm. Tävlingen var också

som även uppmärksammade avslutnings-

Bengt och Harry Malmqvist respektive

uttagning till Canada Cup (numera

middagen med ett helsidesreportage.

Lars och Gert Nyström.

World Cup) som det året spelades i Aus-

dnvern 1-2003

Längst t v. r96r sattes
ett prydligt svensk
rekord över 7z hål då
G A Bielke noterade
277 slag (-rr) i lnter
nationella SM.

Mitten. Göran Knutsson - grabben som
spöade både Seve och
Clark innan han tog
hem två match-SM
r98o och r98t.
T v. Viveca Hoff, vår

mest meriterade dam,

Europamästerskapet för flickor. Äret var 1974.

.d
Torbjörn Arvidson - svensk juniormästare
och flerfaldig juniorlandslagsman.

."

tralien. Segerchecken som Tony kvitterade ut löd på 5000 kr!!

f O6O
./
/

presenrerade sig en nv ge-

neration iungdomslandskampen mot Danmark. Fyra av de sex
ungdomama i laget representerade Rya,
nämligen Viveca Hoff, Torbjörn Arvidsson, Karin

Miiller och

Jan Rube. Den

svenska lagsegeln skrevs

till

12

-

6.

också blev en succd med stor publik och

mediatäckning. Frankrike tog hem mästelskapet medan Sverige något snöpligt

fick nöja sig med f ärdeplatsen efter semifinalförlust mot Spanren.

!

eftermiddagar och kvällar kunde man se
Nisse omgiven av skaror av ungdomar på

drivingrangen. Särskilt hans tältläger på
somrarna med träning och social samvaro är för evigt inskrivna i minnet hos de
golfare som Nisse fostrade med öm hand.

IOTO
.t I ./

MartiniCup trån
amatörtävling till en tävling
ändrades

där även professionella spelare fick delta.
Mannen bakom verket var iddsprutan

Tywärr finns Nisse inte längre bland oss

och tomrummet efter honom som ungdomsledare har var it svårt att $zlla.
Bland Nisse Knutsson meriter skall

Under de foljande tre åren var klubben inte involverad i förbundstävlingar.

Björn "Basse" Friber.g, som därmed blåste
nytt liv i tävlingen. Första segraren blev

Det var trots detta fullt pådrag med egna
arrangemang såsom Martini Cup, Caddi-

också en pro, Sayed Cherif.

emasters Cup (numera Omegaslaget) och

Sundsgården som läroanstalt och Rya
som träningsplats, där Nisse var tränare

Juniorframgångar

Internationella juniortävlingen. Den se-

och Krister Kinell ledare för golfprojektet.

Aven utanför våra egna arrangemang
drog Ryaspelare uppmärksamheten till

nare klassad som den största

juniortäv-

lingen i Skandinavien under 1 960 - 70
talen.

lO12
./ I J

var der åter dags for SM.
Denna gång avgjordes Sven-

vid SM. Marianne Gripwall blev
svensk juniormästarinna såväl 195g som
1959. Sin första herrjuniormästare fick
sig

Rya 1962 då Tony Lidholm tog klivet

med Staffan Mannerström som segrare
och med Mikael Friberg, Rya, på tredje-

högst upp på pallen. Tony deltog också
samma år i det Junior EM-lag som bärgade silvret. Sveriges första junior EM-guld
hemfördes året efter med Tonv som en av

plats.

de tongivande spelarna.

ska Slagspelsmästerskapet (SISM) på Rya

r971;ff:å1iffi:::3Hir
största internationella artangemang, som

också nämnas att han var initiatil'tagare

till landets första golfgymnasium med

Seger över Ballesteros
Ur Nisses kull växte såsmåningom upp
flera framgångsrika spelare, och då inte

minst hans egen son Göran som redan
1976, som l6-åring, var i slutspel i JSM
och som två år senare vann den finaste

juniortiteln på kontinenten, Franska Juniormästerskapet. Göran fick for den prestationen förtroendet att möta världs-

Den som satte rejäl fart på ungdomsverksamheten på Rya var Nisse Knutsson.

stjärnorna Seve Ballesteros och Howard
Clark i en utmanarmatch på Bokskogen
en harlig högsommarkväll. Det kom stora

Nisse var en eldsjäl som började från

publikskaror för att

grunden med de allra yngsta spelarna. på

Seve och Clark. Så blev det

se

duellen mellan

nu

inte.

)>
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på alla utslagsplatser och greener. Fairways bevattnades fortfarande med

r968 skrevs det golfhistoria på Rya.
För första gången vann en svensk Penfold
Cup, Hjälten är hemmaspelaren
Tony Lidholm (mitten).

s

k

regntåg som för hand fick flyttas bort på
dagarna för att inte hindra spelet. AJlt eftersom ekonomin tillät installerades automatisk bevattning även på fairways. I
slutet på 70-talet var systemet fullt utbvggt.

1116(
-7 - J

il

beslutades om inköp av yt-

terligare mark öster om dett
dåvarande banar.r (hål I 1-14). 1971 var

IO

den nya banan spelldar. Samtidigt som vi
fick större spelyta försvann lite av den

:d

gamla banans charm. Den nya sträck-

Så här såg banan ut t97o.

|.l

ningen är i stort sett identisk med dagens,
dar dock hål I 2, tidigare ett långt par 3
håI, byggts ut och försetts med vattenhinder. Även hål 14 har byggts om från ett

kort par 4 hål, där greenen lutade i spelriktningen, till ett tämligen svårt par 3
håI. 1971 byggdes också klubbhuset ut.

RESI.'ND

Från 250

till400 medlemmar

Klubben växte ut i behaglig takt under
dessa båda årtionden. Någon större

))

Unge Göran spelade blandande golf

son franska

juniortitel blev Viveca Hoff

och satte båda världsstjärnorna på plats.
Snacka om golfskräll! Detta gav Göran

skandinavisk mästarinna och Ryas herr-

råg i ryggen och de därpå följande två

Allsvenska serien. 1979 blev lan Rube
tysk amatörmästare och Viveca Hoff pla-

åren vann han komfortabelt Match SM.

lag knep

!ärde platsen i den nystartade

cerade sig bäst av svenskorna i EM-kvalet.

Banan

vidsson ingick i det segrande svenska la-

På scorekortet stod att läsa: Sidovatten-

1971 blev ett

lunior SM.

fint år för syskonen Arvids-

na från Bingospel. 1977 infördes klubbens första reverslån som uppgick

hinder, enligt def.l4 för hela banan Oresund. Sedan utbyggnaden

till

I8

hål blev

till

kr för seniormedlem.

r97r kr971;::"J
och Naturvårdsverket och "ryckte" i sjö-

klart en av landets populäraste
banor, med sin fina sträckning längs Ore-

hålen. Efter att ha konstaterat att en flytt-

debuterade också Viveca Hoff i Junior

sund. I början av 60-talet utrustades ba-

kostbar drog sig myndigheterna tillbaka.

EM-laget, som i Venedig hamnade på tre-

nan med nedgrävda sprinklers för bevatt-

djeplats. Året därpå var Viveca med om

ning och då i första hand på greenerna.

att erövra i lagsilvret.

Dessförinnan bevattnades greenerna med

^

flyttbara sprinklers. I slutet på 60-talet

revs och gav plats

hade automatisk bevattning installerats

ringsplats.

son, då Torbjörns syster Lotta blev uttagen

till ungdomslandslaget.

Samma år

1970-talet avslutades med fina sPortsliga framgångar. Förutom Göran Knuts-

Ytredrgarq5årtal-att
r934: Klubben hette då Helsingkrona GK och hade en
9-hålsbana på Örby Ängar.
Första tee och nionde green
var belägna norr om Listorps

idrottsplats.

).2

ekonomin hyggligt framtill mitten av 70talet. Detta till stor del tack vare intäkter-

2000

1970l,'i.åääil:ili"iiy
get. 1977 vann Torbjörn också

trängsel fanns inte på banan. Trots relatirt låga medlemsavgifter klarade klubben
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Rya helt

ning av sjöhålen skulle ställa sig alltför

IOTB
7 / -

byggdes ett nvtt bashus,

samtidigt som det gamla

till

en större parke-

m i nn as

r936: Klubben fick sin första
riktiga golfbana från vilken
fortfarande hålen r, 3 och 4
finns kvar. Namnet ändrades
till Rya Golfklubb och r937
valdes klubben in som nr r9
i Svenska Colfförbundet.

r947: Klubben köpte in Rya
gård med tillhörande byggnader för 5o.ooo kr. Äret efter kunde en r3 hålsbana tas
i bruk.

r955: Den fiörsta t8-hålsbanan fiirdigställdes och invigningen ägde rum året efter.

r958: Första året med stor-

tävlingar på Rya såsom lSM,
Damlandskamp och Penfold
Cup (PGA-mästerskapet).

,:r-it!ajqr:.S*i*r,r,'r

di.&i

lingskommi
Nytt år och nya möjligheter attm^tasina krafter mot
te*a

,r#tr

.

.r,

li,

\!.

::,;r:..,r

r''-iS:::.,-

I /i har sett en trend att antalel som vill
V ,ruto har stagnerat de sista åren. Var.

elit- och motionsspelare.

för har många undrat då antalet golfspe-

vudsak upplagda för motionärer och för

lare hela tiden ökar.

att öka klubbkänslar.r.

Många tävlingar har en mer social ka-

het att testa formen i en PB-tävling som

Tävlingskon.rn.ritt€ns tävlingar är i hu-

Ett slag för Cancerfonderr kommer i år
att gå den

För den bästa golfarer.r i resp. tävling
har vi ett Scratch-pris i alla singeltävlingar.

raktär än en tävling för eiiten.

har kanonstart kl. o8.oo

Foursome, Greensome, Bästboll

15

juni som en Bästboll. Vi har

flyttat denna tävling från augusti då
Marknadskommittdn skall lå en rimlig
arbetsbelastning innan semestrarna

och några andra former har testats

sätter igång. Det har varit svårt att få

och fallit väl ut.

fatt i sponsorerna under semesterperioden .

På dessa tävlingar hoppas

vi att

Tävlingen måste vara avslutad se-

alla skall känna sig välkomna att del-

nast den

taga l.

15

augusti.

Vi har haft en otrolig hjälp från

Vi lär känna varandra inom
under enk-la former diskutera golfen

Marknadskomrnittdn med Hasse
Olsson och Curt Paln.r6r att få ihop

som helhet, regler och spelstrategier

detta fantastiska prisbord, sedan ge-

med varandra.

neralen själv Lars Wallentin hållit

klubber.r och vi får en möjlighet att

Jag

ihop allt och fått ihop en fantastisk

tror att man blir en bättre

summa pengar till Cancerfonden.

golfspelare. Även om n-ran är nöjd

Ytterligare en chans till att vässa

med sitt handicap så fir.rns det kanske en del

formen inför golfi'eckan får

i spelet som kan utvecldas

r.ri den

Det är alltid trevligt att gå ut och

juni då Swanslaget gär av stapeln
med en dubbel Greensome (Swans

spela en runda med sina vänner och

Åkeri brukar ha en bil på 6:an , den

och man lär av varandra.

bekanta , men jag

tror att

z9

ingår inte i Hole in One priset, men

n.rånga

kan testa och känna att det är en trevlig

Onegaslaget r maj där många ur Sverige-

vi lovar ett fint pris till den som lyckas).
Golfveckan inledes som vanligt med

aktivitet att få der.r där lilia egna pressen

eliten ställde upp. Därefter kommer Ruk-

Ranilösa Wide Open.Yi spelar lagtävling,

på sig att prestera r.rågot lite extra.

ka-slaget i månadsskiftet n.rajljuni ,som

som alltid blir fulltecknad direkt.

som inte provat på att deltaga i tävlingar

Vi har även ett elitinslag i form

av

spänner över z dagar med en elitklass.
ånga har

framfört åsikter om täv-

\ 7f
lVl tingsiormerna under säsongen och
vi har tagit

här.rsyr.r

till

de flesta och

r.ru

kon-rbinerat ihop ett Tävlingsprogram,

son vi tror kan få oss nöjda både som
drivern 1 2003

Ett ar-rtal tävlingar kommer att finnas i
n.raj

där det stör:sta deltagarantalet brukar

vara på Stinns Flower Cup, son.r i år går av

stapeln der-r z5 naj.

Men redan den ro rnaj har ni möjlig-

Volvo CtLp är också en Bästboll på

måndagen där vi spelar en Herrklass och
en Damklass.
Segrarna går sedan vidare

till

en Re-

gionfinal.
Därefter har vi infört en ny tävlings-

n

Då peggar

\,.i

Lrpp:
r mal

Omeqaslaget
Stinas Flower

C

Cancerfonden

b'{

ll

aa

2Qo3 ar

Swanslaeet

2C!

Golfreckan

vecka z8

Ekbergs Hackers & Duffers

zt iuli

tunt

o-to auqrrsli
Carl Lamm

zt

Scandlines äkta makar

rr aususti

DHT

z seotember

Mästarmötet

zz seotember

aususli

Höstrusket

rz oktober

Gåsatävling

z6 oktober

lulmotion

z5 december

Nyårsslaset

Ir

december

Fler tävlingar kommer att arrangeras.
Gå in på www.rya.gk.com
,de

,t

I
form för Golfueckan. Det är en Singeltäv-

veckan. Den kommer nu att gå den

ling som inledes på tisdagen och som

z7 jrlJi och sponsras av Ekbergs Spedition

KM kommer att gå den 9-ro augusti.
Carl Lamm bjuder upp den z4 augusti

spelas även torsdag och fredag.

Tisdagen är det SPAR-Rydebäck som

till

sponsrar denna första Singeltävling
Torsdagen sponsras av Köttmästarna.

en singeltävling i A,B och Junior-klass.
Scandlines ökta makar gär den

3

I au-

Fredagens tävling är ännu så lange ej

gusti och i år har vi en ny tävlingsform.

sponsrad.

Det blir bastboll r8 håI. Vi gör här ett försök att öka deltagarantalet, Vi har tidigare

Vi räknar sedan de z bästa resultaten
från dessa 3 dagar (Möjligen kanske vi
bara vill/kan spela z dagar). Spelformen
är Singel i 3 olika klasser. (Slaggolf i A,B
och Poängbogey i Klass C.)
Beroende på antalet anmälningar så

kan det bli fråga om kanonstart på dessa

tävlat över 36 hål foursame och då märkt
en nedåtgående trend. Många klarar inte

lF&**
tet (vädret bestämmer som vanligt det
mesta) kommer oanmäld och tar med sig
ett pris för ca 50:-, som vi sedan deiar ut

gemensamt.
Eget fika får tas med då Hugo har en

valbehovlig vila från köket.
Samma arrangemang kommer att gå
av stapeln den 3r december i

form av N7-

årsslaget.

Börje Åkesson är ansvarig för dessa arrangemang.

att gä 36 hål på en dag och detta är en

tävling där vi vill ha
möjligt.

så

många par som

DHI generationtävling

n.,

var lite om den kommande sä-

l,--ls6nggn. Det finns

går den 7 sep-

många fler tävlingar som arrangeras av Damkommittön, Seniorkommittdn och luniorkom-

tävlingar. Många har fört fram detta ön-

tember. På mångas begäran har vi i år

skemåI, bl.a är det ju trevligt för alla då

mittdn m.fl.

prisutdelningen sker gemensamt med

gjort den till en-dagstävling. Vi spelar 36
hål för A-klass och r8 Hål B-klassen. Det

sponsorn.

är en Foursometävling som vanligt.

för säsongen och känna att det skall bli
kul att träffas och tävla igen.

Onsdagen är spelledig

Den z7 september lå alla som vunnit

.

Lördagen avslutas sedan med Dubbel

Vi får nu en möjlighet att planera in-

en tävling arrangerad av tävlingskommi-

Ni som sporadiskt eller inte alls har

tdn mäta sina krafter mot varandra i ett

tävlat, kom till Rya och känn er välkomna

dan har en gemensam avslutningsfest i

MASTARMöTE, som då blir en singel-

att vara med i våra tävlingar.

Hugo's regi som vanligt.

tävling/PB.

Greensome/Röd tee för alla och där vi se-

Denna dag är det Din X- som garante-

Höstrusket

Har ni åsikter om planering, tävlings-

blir en Greensome tävling

rar vädret som vanligt och med ett dig-

den rz oktober.

nande prisbord.

Om vädret tillåter så blir det även i år
en Gåsatävlingden z6 oktober, dar Börje

Ett arrangemang där man betalar för

Golf och Mat till ett mycket förmånligt
prls.
De som inte spelar av olika anledningar kan ändå vara med på avslutningsfesten.
Ekbergs Hackers r'z Duffers är en

popu-

lär tävlingsform som tidigare legat i golf-

förser oss med f aderfä från Gäss
kycklinglår.

till

Nytt för i år är att de som vill komma
ner till Rya även på vintern skall kunna
träffas och snacka om sina julklappar etc.
den z6 december.

Vi som vill vara med på denna aktivi-

former eller vad det nu kan vara som gäller vårt arbete i Tävlingskommittdn, så
lämna in dessa till Kansliet eller ta kon-

takt med

oss.

Det gäller både positiva och negativa
åsikter.

Vi är till för att klubben skall utvecklas
och att vi skall känna gemenskap.
Tävlingskommittön
Sven-Erik Lidön, hcp 8,9.
drivern 1

2OO3

När danskcn kom till Råå
En annorlunda rcsa bland gcneruler och nrajorcr.

på vänster sida i backen ned mot
.l klubbhuset, finns ett kulsprutevärn

med sina kavalleriregementen fanns den

Raus kyrka. Den 2 november då danskar-

I november med högkvarteret i Lands-

na intog Råå, drog sig Fältmarskalken

från andra världskriget. Värnet har nr

krona under befal av Fältmarskalken

Stenbock undan mot Belteberga, då han

1709. Som av en händelse är det samma

Stenbock, som var beredd att förhindra

utan infanteri och kanoner funnit det

år som danskarna försökte landstiga på

landstigning i Landskrona. Om landstigning befarades ske vid denna plats hade

ogörligt att hindra danskarnas landstig-

stranden nedanför tegelugnen. Den I november,

just äret

),709 ankrade danska

Landskrona fästning att signalera med 4

ning. Den danske Kungen kunde därmed
avnjuta en lugn måltid på eftermiddagen

flottan utar.rför Rya och satte ut ett 60-tal

kanonskott.

den 2 november 1709 på den lilla och väl

espingar med kanoter i förstäven. De sök-

kända krogen på Råå.

te sig mot land och sköt mot Fältmarskal-

Nu signalerades med 6 kanonskott,
vilket gav besked om att den danska land-

ken Stenbock och hans stab, som fanns i

stigningen befarades ske norr ut, vid Råå

segrade den 28 februari 1710 i slaget

området och hade i uppgift att rekognos-

Läge.

cera stranden.

barkerade och landsteg den danska ar-

"Klockan 6 om aftonen när det blivit

Under dagen den 2 november de-

mdn med 4000 man under Generallöjt-

mörkt gingo Reventlo och 50 grenadiärer

nar.rt Gersdorphs befal och

med en barkass i land vid tegelugnen, där

punkt "säkrades" Råå. Den danska Kung-

många svenska ryttare stod poserade, på

en kunde

vilka sköts med nickhakar från barkassen.

land och ta sitt kvarter i den lilla krigen,

Kort därpå lade sig en fregatt utanför te-

som låg vid Råå bro.

gelbruket och kanonerade stranden."

ur dansk syn-

tidigt på eftermiddagen stiga i

Det Skånska Kavalleriregementet un-

Hur det gick sedan vet vi. Svenskarna
vid

Helsingborg. För den tiden ett väsentligt
avstånd från Rya.

Historien säger oss att Rya inte kan intas varken av dansk

krigsmakt eller avogt

ställda politiker, samt att en välskött krog
kan ge Kungligt besök!

- Alf

Rodman

PS. Srorr tuck för faktaunderlaget ska riktas

Strömmen i sundet var norrgående,

der ledning av Generalmajoren Gyllensti-

till historiegrävande Majoren, Hans Lars-

vilket passade danskarna väI, som lät flot-

erna gick då ned över Rya mot Råå. Over-

son. DS

tan lätta ankar och i skydd av mörkret

stelöjtnanten Lewenhaupt med sitt Väst-

driva med strömmen och kunde darige-

göta Regemente

nom nå en betydligt bättre landstignings-

mannar till Glumslöf och Överste Hierta

plats vid Råå Läge. Det svenska försvaret

tog sitt Västgöta kavalleriregemente

drivern 1 2003

till

häst, red med sina

till

