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AV THORB,JORN OSTMAN HCP 16,0

Vi tackar och bockar!
Många har kommenterat nya Driverns utseende. De allra flesta är positiva till de
genomförda förändringarna. "Aldrig har jag lusläst Drivern tidigare, men nu
kunde jag faktiskt inte läta bli", var det någon som uttryckte det! Vi tänker fortsätta på den inslagna linjen och hoppas på fortsatta glada tillrop. Som jag
nämnde i förra numret är redaktionen självfallet också mottaglig för kritiska
synpunkter.

I detta nummer av Drivern har vi lagt till 4 sidor på färgat papper för att presentera ett av de viktigaste dokumenten inom Rya Golfldubb: Långtidsplanen
2003-2007 med målsättningen att bli en av Sveriges bästa golfldubbar alla kategorier. Läs och spara bland annat de l7 punkterna som skall leda oss till målet!
Styrelsen har lagt ned ett jättejobb för att vi gemensamt skall kunna ta ut rätt

kompassriktning.
I r,år intervju med Alf Karlsson i detta nummer berättar han vidare vilka

RYA GOLFKLUBB

Adress Pi 55OO,25592 Helsingborg

Kansli/reception 042-22 01 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang 042-2217 45
Instruktör 042-22 16 88

Hemsida: rya-gk.com
Fax:042- 22 03 94
E-post: rya. golfklubb@sverige.net
PG: 39 65 39-9, BG: 804-1.444

Medlemstidningen Drivern
utkommer med 4 utgåvor per år

prioriteringar som gäller.
Maj månad kanske inte bjöd på det bästa golfuädret, men banan har klarat
påfrestningarna utmärkt. Heder till banpersonalen som på ett förtjänstfullt sköter vår bana på bästa sätt! Att ruffarna varit väl hoga for oss som inte alltid håller oss på fairway ingår som en viktig ingrediens i spelet!
Fontänen i dammen vid hål 4 har också givit upphov till en mängd olika
kommentarer. Redaktionen blev involverad i följande samtal: "Det är ju omöj-

ligt att numera se greenkanten. Fontänen måste flyttas eller tas bort!" Svaret
kom som ett piskrapp från en av medspelarna: "Har Du någonsin sett greenkanten på 2:ans hål?'l Tablå! Dessutom, numera har vi syreberikat vatten i damnren, som också gör livet drägligt för karpen.
Tävlingsverksamheten är också i full gång. Den första riktigt stora tävlingen,

REDAKTOR

Thorbjörn Östman
thorbjorn@matbild. se
042-21.11.22

070-554 68 05
REDAKTION
och medarbetare i detta nummer:
Daniel Back, formgivare
David Back, fotograf
Fredric Bengtsson,
Ingvar Jönsson, Karin Ohlsson,
Johan Wittboldt, Thorbjörn Östman

Omega-slaget, 36 håI, foursome, slag, gick programenligt den I maj och vanns
gladjande nog av Johan Lindberg från vår egen klubb tillsammans med Paul

Nilbrink, Söderåsen. Grattisl Årets upplaga av Omegaslaget var det hittills mest
stjärnspäckade. Dåligt väder satte speiarna på hårda prov, men tävlingen är likr'äl en populär tävling för vårt landets elitgolfare. Tack

till

Omega, Lars Carlsson

Ur & Present, som sponsrar denna uppskattade tävling! Vi har självfallet ett
bildreportage från tävlingen i detta nummer.
På drivingrangen har vi också noterat att det är full fart hos vår pro fohan,
som lär ut golfslagens olika hemligheter. Vi gläds med lohan, som snabbt
kommit in i klubbverksamheten. Härligt också att vi kommer att få 3 nya ut-

slagsplatser och att Fastighetskommit-

t6n även skall titta på möjligheterna att
bygga övertäckta utslagsplatser. Inget

ANNONSER

Äke säckström 042-22 01, 82
Thorbjörn Östman 042-21, 11,22
REPRO och TRYCK
Westerås Media Produktion AB

UPPLAGA: 1.450 exemplar
DRIVERN distribueras via post

till

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer
och sponsorer. Medlemmar erhåller ett
exemplar per hushåll.
NÄSTA NUMMER, utgåva 3/03
distribueras vecka 35/03
MANUS- och ANNONSSTOPP: Vecka 33103

regn skall kunna hindra oss i våra fortsatta ansträngningar att förbättra våra

t

högstvarierandehandicapnivåer.
Trevlig golfsommar!

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

författare.
Redaktionen förbehå11er sig rätten att ändra
i insänt material.

Thorbjörn Östman, redaktör

drivern 2-2A03
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: tB.ESS DRIVERN, RyA GOL| KLUBB, pL 5500, 25592 HELSINGBORG ELLER MAILA TILL

thorbjorn@matbrld
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BÄSTA INSÄNDAREN BELÖNAS MED ETT TREPACK GOLFBOLLAR

*****

till Hugo

Det var trevligt att få ]äsa Hugos historia i senaste Drivern! Att vara krögare på
)>

en golfkiubb är inte precis den lättaste
uppgiften. Vi är ju lite annorlunda vi golfspelare. Eller hur? Stora krav och inte all-

tid så lätta att tas med!
Anki & Hugo + övrig personal förtjänar
ali vår uppskattning. Satsningen på
mindre fett i matlagningen passar mrg
utmärkt!
Kul att Drivern äntligen använde några
sidor för att presentera vår duktiga
krögare.

- Tlogen gäst

Golfi-narodörerna
> Det är för trist i vårt moderna samhälle
med alla klåfingriga och vandaliserande
människor. Jag vägrar att tro att vi har någon sådan katt bland hermelinerna i vår
egen klubb.

Så in i ruffen!

håI känns det skönt att få ta en
fika vid vår nya fina kiosk Ett toalettbesök brukar också ingå i mina rutiner. Här-

f\ om nvbliven förtidspensionär har jag bestämt mig för att ge golfen en riktigt
5.nunr, dvs golf minst 3 gånger per vecka. Härligt och bra för min slitna ryggl

omdagen kunde jag konstatera att på
herrtoan hade någon oärlig människa lagt
beslag på den trevliga toalettsitsen med

jag försökt komma med i
Eftersom mina golfkompisar jobbar under veckan har
en erfarenhet rikare. Nya
Också
olika bollar, där endast 2 till 3 spelare Peggat uPP.
golfuänner men också varierande golfsynpunkter, speciellt om vår golfbana'
vara.
Det viktigaste samtalsämnet just nu tycks vara ruffarnas vara eller inte
bolletares
till
alla
höga
ruffen,
den
i
gömt
sig
tid
Många golfbollar har på senare
glädje. Deras förråd av gamla bollar har ökat samtidigt som priset på begagnade

bollar gått ned! Marknadskrafterna fungerar'
gräs i alla
Skämt åsido, vi skall väl inte ha en slätstruken golfbana med nerklippt
ändar. Jag vill att vi skall ha ruffarna kvar, så att våra rundor blir både spännande
och utslagsgivande.
- Nej till RYa Park

Efter

t

allehanda golfmotiv. Man blir förbannad
och ledsen. Vi tycks ieva i ett samhälle
där vissa människor enbart viil förstöra

för andra.

FY

kattenl

Inte nog med att vandalerna tidigare
slängde de då lösa borden och stolarna i
dammen. Nu ger dom sig på våra toaletter'
Låt oss gemensamt försöka "bevaka"
dessa vandaler, så att vi får stopp på det
hela!

-

Besviken

BOLLEN AR DIN!
För att få lite fart på insändarintresset halr vi
bcslutat att till den bästa insändarcn per nLlnlmcr
skänka ett pakct golfbollal, bästa märkc.
Iilil),\Kf l()\ l.l\
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Intervjun.
MED ALF KARLSSON HCP 14.1

Smiddaplancr
DRIVEI{N trilffadc Alf Karlsson strax innan lLukka-slaget. Det kändes angelilgct
för oss'.rtt bl

.
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di skr,rtera Lltbvggn adsplancrn rr

drag att även titta på olika lösningar

för övertäckta utslagsplatser.
Men utvecklingen måste fortsät-

Vi har gett bankommittdn i uppdrag
att arbeta med ombvggnad av hål 5,6
och 7 och planera för markanvändning

ta så därför startar vi upp 2 nya

öster om hål 6. Vi tar därefter i styrelsen

projekt, dels hur kan vi bli mycket

en diskussion med bankommittden och

battre på service och kvalitdt

till

lohan Wittboldt till hösten för att få
fram ett förslag att eventuellt presentera

medlemmar, sponsorer och våra
gäster, dels vad skall

vi bygga för

vid vårt vår eller höstmöte 2004.

golfhål på den mark vi äger öster
och norr om hål nr 6

.

Seryice och kvalitöt vnrför behöver

vi detta?
lag tror för att bli en av Sveriges
bästa banor så räcker det inte med
en bra anläggning och golfbana.

Allt

behöver?

72.Detta om vi b1'gger om hål nr 6 , gör
hål nr 7 till par 5. Men låt oss återkom-

till

ma

till

Men det
par 3 hål?

denna utmar.ring. Detta gäller så-

och naturligwis våra medlemmar.

Är du nöjd ned beslutet att genomföra

ger om så att vi får en golfbana med par

runt omkring måste också leva upp
väl vi i styrelser.r som all vår personal

den utbyggnad sonr Rya golftlubb så väl

Vad innebär detta i praktiken?

Det är lite svårt att säga eftersom vi
enbart fört diskussioner om alternativa
möjligheter. Det kan innebära att vi byg-

Vad kan detta innebära?

Driverns nya utformning är en del i
förändringen. Vi ska bli mycket bättre på

detta nästa år.

lnr

diskrterats att bygga 9

men personligen tror jag inte helt
på att bygga 9 st par 3 håI. lag tycker det
är bättre med kanske 6 högklassiga övJa,

ningshål, dels för våra juniorer som har

Ja det är jag. Styrelsen har arbetat

att komn.runicera. Vi ser över öppettider,

svårt att få tid och dels för en del av våra

med utbyggnadsplaner under nästa 2 år

personaldimensionering, kompetensut-

och dessförinnan hade vi på agendan

veckling, arbetsinnehåll, men även hur

om- och utbyggr-raden av restaurangen,
kiosk och baghuset. Detta har tagit

våra rnedlemmar uppträder gentemot

medlemmar som endast har tid eller önskar gå en kortare runda.
I anslutning till dessa kan man enkelt

våra gäster och våra juniorer. Service

ansluta ytterligare en range.

mycket tid i styrelsen under den tid jag
varit ordförande. Speciellt nöjd är jag

och kvalitdt innefattar att man ska känna

rned att båda besluten, dels 2001 och

sig välkommen

till

Rya.

Både som medlem, gäst och sponsor.

Men alh detta konmrer att ökn behovet av intäkter oclt rttedlerrrsittsnlser?
fa, självfallet.

Därför skall i'i bygga ut

dels i år fått så gott som l00o/o uppslut-

Projektet har startat upp på kansliet och

i den takt vi orkar: med ekonomiskt. Det

ning vid klubbmötena.

Christina Dine håller i detta. Fokus lig-

kan först bli aktuellt efter 2005. Vi har
också en uppgift i styrelsen från vårt se-

Vilkafrågor är nu aktuella att priori-

ditt styrelsearbete franfiter?
För det första kan vi konstatera att

tera i

samtliga om- och tillbyggnadsplaner nu

ger på ökad kundnöjdhet.
Vilka planer fnns för utbyggnad av

naste klubbmöte att se ör,er avgiftsstruk-

golftanan?

turen

I och med vi fått detaljplanen klar
vi använda den yta vi äger, annars
riskerar vi att planen rivs upp.
Vi påbörjar ombyggnad av greenerna

linsatser. Men låt oss ar.vakta och åter-

d.v.s. medlemsavgifter och kapita-

måste

komma vid ett senare tillfälle. Men helt

boldt. Drivingrangen är enligt min mening i mycket bra skick och kommer att

på hål

klart att det finns tillräck-ligt med arbetsuppgifter för styrelsen för att fullfölja
vår långsiktiga 5 års plan, att tillhöra en

byggas ut med ytterligare 3 utslagsplat-

relsen

är på plats och kommer att realiseras.

För det andra har vi fått en mycket bra
lösning med vår nya pro lohan Witt-

ser.

Fastighetskommitten har fått i upp-

drivern 2-2003

nr l8 till hösten samt övnings-

green i anslutning härtill. 2004 har sty-

av Sveriges bästa golfbanor med hög

förordnat ombyggnad av greenerna på hål nr 9 och 12.

kvalitet och medlemstillfredsställelse.
- Thorbjörn Östman

ord från pron.
JOHAN WITTBOLDT HCP 0,9

notiser

& insändare

J^gålskar mittjobb!

De siorde
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olf ar fantastiskt! Nu

hör berömmande ord om Rya GK från

har jag jobbat på Rya

gästande spelare. Nu senast var det en

efr
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Jag

G unnar

Det är mycket g]ädjande att man ofta

grupp rotarianer från Humlebaek Nivaa

GK i några månader och vill
gärna berätta lör er hur jag

känner det.

Ler

Rotaryklubb som gästat Rya. Sören Rasmussen och hans vänner hade idel lovord

har blivit

mycket väl bemött. Känner

om Rya, som de besöker regelbundet var-

mig redan som en i klubben.

je år. - Banan är en verklig skönhetsupp-

Tack ska

levelse med sin närhet

ni ha. I skrivande

stund har jag cirka 3 veckors
väntetid på privatlektioner.
Jag försöker att komma ihåg

Öresund, och

året man spelar, menade Sören, som bad
om bn hälsning och

ni får ursäkta

ett tack tiu Åke

mig om jag tar fel ibland.
fag har ordnat damträning

ligt bemötande

era namn, men

till

så är den alltid så välskött oavsett när på

Bäckström för vänHan berömde

i grupp genom damkommittdn. Den träningen är mycket

också Ryas utomor-

rolig och intressant.

dentligt trevlige

luniorträningen flyter fint.

starter Gunnar Nils-

Detta mycket tack vare RYA:s

son, som lärde dan-

elit- och visionsgrupp, som
gör ett mycket bra jobb. Ni

nämligen att den som missar första ut-

som medlemmar skall veta

att Rya GK har väldigt bra
elitspelare och juniorer som
gärna ställer upp utan knorr
och gnissel.

skarna en ny regel,

r't'.\'l't..'l' uDu menar skuggan
som bildas av bollen.u
(

I

s,\(it',\\' r()N,u lI;\N (ilt,\N'l.
L'Nt)t.]t t.t\ l,lU\"{t t.liK

l'lo\.

ro Ålt.

uppfoljning på detta.

Det är mycket inspererande att se så många som vill förkovra sig i detta mångskiftande spel. Man Iär sig hela tiden något nytt. Ett härligt exempel på detta är när
jag hade Jonathan Grant, 10 år, på en privatlektion. Jag sa till honom att du skall
försöka att träffa bollen mitt i klubbladet for då flyger den som bäst. Hans direkta
kommentar var: - Du menar skuggan som bildas av bollen. Vi stod nämligen i

motljus och slog bollar på rangen. Den var helt ny för mig. Snacka om att ha fokus
på bollen!

Från vecka 27 och framät (se anslagstavlan, info från Pron.) kommer jag att gå
t hål med er. Det kommer att ske på tisdagar, förmiddag k1.09.00. Då

ut och spela
går

vi ut på l0:e hålet. Alla är hjärtligt välkomna. fag tar med mig max 3 spelare.

Det kostar inget men detta är ingen instruktionsrunda utan helt vanligt spel. Det
är ett bra sätt för mig att se er "in action". Efteråt kan vi snacka om vad som var
bra och vad som behövs förbättras över en kopp kaffe. lag vill gärna spela med så
många som möjligt så det går inte att boka sig mer än en gång denna säsong. Först

till kvarn

gäller! Anmälan görs i receptionen.

bjuda startern på

ö1

istället för medspe-

iarna. AIItså en Lex Gunnar som danskarna menade var värd att fundera över
För Sören och hans kollegor gäller nu

att dagsformen avgör hur många ö1 man
skall köpa med sig på båten inför nästa
besök på Rya.
-

Ingvar Jönsson

Världens bzista Pro!
)>

Bara så ni vet det är jag

full

av beun-

dran över Johans sätt att lära ut sina golfkonster. Mitt stora dilemma har under
många år varit närspelet - ett problem
som jag tror att jag delar med många medelgolfare.
Efter tre iektioner hos Johan har jag
äntligen fått ett bättre grepp om det hela.
Dessutom harjag redan så här tidigt på
säsongen lyckats sänka mig från 28,3 ti]1

24,7.Hårligfl

Då vill jag bara önska en glad sommar.

-

- JohanWittboldt
drivern 2 2003

slaget och hamnar bakom damtee skall

inom golfvärlden.

lag har även haft gruppträning i våras med samtliga lag som rePresenterar Rya GK i divisionspelet. Hoppas att vi kan göra en

ffat

""Tfil"?ifällili

En boll i högra

krysset, tack!
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Säsongsstart mars 2oo3
på Rya: Hole.in-one!

Christoffer Andcrsson
Landslagsman i fotboll och duktig golfspelare
,\r'

.l'hor[-l.jc)rn

()stnran lirto l)avicl lhck

flaggan och lade sig snyggt och prydiigt

cirka 4 dm från koppen. Klar birdie!
M.a.o. läge för champagne. Dock
ingen champagne förrän på kvällen.
Christoffer och de övriga HIF-spelarna
i A-laget ställde upp på den årliga HIFTuran för sina fans. Spelarna skötte

bland annat serveringen med deu äran.
Så småningorn när fansen lått sitt tog
Christoffer frar.n cl-rampagner.r och bjöd
sina närmaste kompisar. Dock efter vederbörligt tillstånd av tränaren Peter
Swärdh, som visade sig ha stor förståelse

för att Hio och charnpagne hör ihop!
Innan vaktmästaren börjat för da-

gen på Olympia testade Drivern Chris-

toffers bollsinne på allvar! Slå en wedge
i vänstra krysset och därefter en i högra
krysset!
Inga problem sa Christoffer och

ro passnlngar
på Christoftbr:
Civilstånd: Sambo, inga barn
Älder: 25 år.
Favoritmat: Tacos, minst en gång i veckan.
Favoritklubba: Drivern
Antal A-landskamper: 16, men det blir flera
Proffsaktuell: Mitt avtal går ut med HIF
kring årsskiftet, men jag medverkar gärna

till att

HIF också får en slant

HIF:s nye ordförande: Sten Inge Fredin

verkar vara vettig! Han och nya styrelsen
klarar upp det här med HIF.
Hemmaklubb, golf: Vasatorp.
Antal golfrundor/vecka: Minst en men
ibland två, beror på matcher och träning.
Enköping nästa vecka: Blir tufft, men borde
egentligen bli en enkel seger. Dom har haft

herrar Söderberg och La-

bollarna utan problem på önskad
plats. Därefter föreslog vi att han skulle

gerbäck komnrit att Chris-

slå

satte

trax innan beskedet från

det svenska A-landslaget i fotboll,

bollen i ribban! Boll nun.rmer 1
strök strax över, men faktiskt nummer
2 tog i ribban. Förmodligen finns det
fortfarande ett märke kvar för den som

(matcher mot San Marino ocl.r Polen)

önskar kolla. Säg inget till vaktmästa-

tofler Andersson, Helsi ng-

till

borgs IF, på nytt uttagits

träflade Drivern Christoffer på

Olym-

Vi på Driverns redaktion, djupt imponerade, har därefter talal om att vi

pias gräsmatta vid den norra straff-

punkten.Vi hade nåtts av ryktet att
Christoffer under sin första golfrunda
för året - och dessutom på Rya - gjort

borde nog ha börjat rned fotboll långt

hole in one på 4:e hålet.

goltbollen. För resten det är nog ingen

En wedge skickade bollen i

riktning

rrot flaggan, landade något för långt
bort, men ändå perfekt.

Er.r

innan vi gav oss i kast med den lilla
ide, vi får träna på drivingrangen i
stället.

backspinn

på dryga 2 meter rakt ner i koppen!

Vil-

ken känsla! Inte undra på att Christof-

otur i vissa matcher. för resten vi vinner

ler något senare i r-rågor-r av våra kvälls-

med 2-0
Anm. Nu vet vi resultatet, ett svidande nederlag, 0-4 = Enköpings första 3-poängare
någonsin i allsvenskan

tidningar lät meddela att Rya är hans
favoritgoltbar.ra.
En av Christoffers medspelare, också
HIF-are, Conny Rosdn, reservmålvakt i

HIR höll också på att göra Hio på samr.r.ra hå1. Hans boll rullade precis förbi

drivern 2 2003

ren, men tala om bollkänsla!

Fotnot: Direkt efter interttjun drog
Christoffer i väg till HlF-tröningen för
att samma dag efter lunch Pegga uPP
på A". Starttid 13.15

ya Golfldubb skall vara en av Sveriges bästa golfldubbar. Det-

17

ta innefattar inte bara banan och övningsområden, vilka
skall vara av svensk toppstandard, utan även medlemmarnas

punkter rill
ökad framgång

golfkunnande, spelkvalitet, faciliteter som maskiner och
byggnader, banpersonalens kompetens, kansliets serviceresurser, osv. Klubben skall ha en trevlig och positiv atmosfär, både bland med-

Organisation.

lemmarna inbördes och gentemot klubbens gäster.
Banan skall ur miljösynpunkt skötas på ett sådant sätt att den utgör en

till-

Klubbens högsta beslutande organ är

gång for Helsingborg. Den biologiska och ekologiska innebörden av detta de-

finieras i klubbens miljömanual, vilken förvaltas och uppdateras av bankom-

Klubbmötet. Den övergripande ledningen av
klubben åvilar styrelsen.

mitt6n. Rya Golfldubb skall aktivt arbeta med miljöfrågor i enlighet med det
miljöprogram som utarbetats av Svenska Golfförbundet .

Styrelse, kansli och kommitt6er skall fortlöpande förse medlemmarna med god och

Alla aktiviteter i klubben skall präglas av kvalitetshänsyn och av långsiktighet. Medlemmarnas trivsel är väsentlig och skall lrämjas.

snabb information om planer och aktiviteter.

Klubben skall verka för att golfsporten sprids bland ungdomen.

Styrelse och

kommittder skall väljas med

bredast möjliga förankring bland medlemKLUBBENS ARBETSINRIKTNING

marna.

Golfklubb är en golfldubb, rik på tradition, med en kombinerad seaside-

Inför styrelsen är klubbchefen klubbens

och parkbana, som präglas av gamla tiders öppna beteslandskap. Klubbens

verkställande tjänsteman och ensam ansva-

r.erksamhet skall bedrivas med stor respekt för de kultur-, miljö- och estetiska
r'ärden som finns på platsen.

rig för all löpande verksamhet. Klubbchefen
svarar för ledningen av anställd personal

Rya

samt samordnar kommittdernas arbete.
MÅLSÄTTNING MED LÄNGTIDSPLANEN

Långtidsplanen syftar till att klubbens resurser skall användes på ett så optimalt sätt som möjligt över tiden. Den skall tjäna som vägledning för alla befättningshavare i klubben så att dessa skall kunna fatta långsiktigt riktiga be-

Klubbchefen är adjungerad i styrelsen.
Klubbchefen är klubbens företrädare externt, såvida inte annat beslutas av styrelsen i
särskild fråga. Till klubbchefen rapporterar

slut.

klubbens greenkeeper, instruktör och kansli-

Långtidsplanen skall underlätta för nya styrelseledamöter, kommittdledamöter, personal och arrendatorer att snabbt sätta sig in i klubbens långsiktiga
mål för de olika verksamhetsområdena.

chef.

Greenkeepern är ansvarig för driften av
banan och tilldelade anläggningar och är

Långtidsplanen skall medverka till att öka samhörigheten och klubbkanslan genom att ge medlemmen möjlighet att ta del av golfspelet, dess historik,

ansvarig arbetsledare för banpersonalen.

tradition och kultur och att deltaga i utvecklingen av idrotten golfpå

marnas golfspel och golfkunnande utvecklas

rises bästa banor.

en av Sve-

Instruktören är ansvarig för att medlemsamt för idrottsverksamheten i klubben.

Längtidsplan 2003 2007

samt kontakten med arrendatorer. Kans-

sÄKERHETEN: Närheten till allmänt cykel- och promenadstråk samt badstränderna gör att säkerhetsfrågorna är av

lichefen är ansvarig arbetsledare för kan-

mycket stor vikt. Till detta kommer sä-

slipersonalen.

kerhetshänsyn för banpersonalen.

Kanslichefen är ansvarig för medlemsservice, sponsorer, administration

Kommittdordförande utses av styrel-

Klubben skall fortsatt driva säker-

Fastighetskommittdn ansvarar för att
klubbens byggnader sköts och underhålls på ett sådant sätt att övergripande

mål och riktlinjer kan uppnås.
Styrelsen avser genomföra följande
byggnadsarbeten:

hetsarbetet med stor kraft, dels genom

En ny byggnad med omklädnings-

Bankommittd, |unior- /
elitkommittd, Tävlingskommittd samt

information, dels genom förändringar

rum, duschar samt bastu uppförs på den

vid behov anlägga

plats där shop och uppställningsplats för

Handicapkommitt6 skall alltid finnas.

nya utslagsplatser, justera green-lägen,

sen för de

kommitt€er som styrelsen an-

ser behövliga.

De olika kommittöerna arbetar själv-

ständigt i enlighet med de riktlinjer och
målbeskrivningar som anges i Långtids-

av banan genom att

elbilar nu finns.
Eventuellt inreds byggnadens övervå-

utföra skyddsplanteringar, uppföra nya
stängsel samt ändra förläggning av gång-

och transportvägar.

ning med ett undervisningsrum.
En ny byggnad för uppställning av el-

bilar uppförs bakom det nya baghuset.

planen samt enligt styrelsens direktiv. De

Nuvarande kanslilokaler samt nuva-

arbetar under egen årlig budget. Kom-

BANPERSONALEN: Banpersonalen skall

mittd skall fortlöpande tillse att verk-

vara kunnig, utbildad och väl motiverad.

rande omklädningsrum byggs om

samhetsplanen och budget följes. Kom-

nytt kansli, ny reception samt ny shop.

mitt€ordförande utser sjalva kommittd-

Mångsidighet och flexibilitet är viktigt
för klubben. Banpersonalen skall utföra

Iedamöter efter samråd med funktions-

sina arbetsuppgifter på ett professionellt

nehållande nytt sammanträdesrum

ansvarig. Kontinuiteten skall säkras.

sätt och med stor noggrannhet.

bland annat för uthyrning.

till

En ny våning byggs på dessa lokaler in-

Klubbens verksamhet bygger på att

medlemmarna aktivt engagerar sig

i

kommittdarbetet.

MASKINER:

Klubben skall ha en mot be-

Junior-/elitkommitt6n

hoven väl svarande maskinpark. Om

möjligt skall samägande eller samutnyttjande med andra närliggande klubbar
övervägas. Klubbens maskiner skall un-

Juniorkommittdn skall förse klubben

derhållas omsorgsfullt.

skall utbilda ledare som på sikt kommer
hela klubben

standard, vad avser spelkvalitet, golfre-

Det påbörjade arbetet med att höja
kvaliteten pävära tees fortsätter. Ett program för att höja standarden på våra

gler och golfetikett. Medlemsstrukturen

greener har påbörjats och kommer att

HA FöL'ANDE MÄL'
'UNIORVERKSAMHETEN

skall främja att klubben har en god åter-

fortgå under femårsperioden.

.

Medlemmarna
Rya Golfklubbs medlemmar

skall ha ett golfkunnande som är av god

växt och en rimlig åldersfördelning. Antalet aktiva alldagsmedlemmar bör ej
överstiga 800 och totala antalet spelrätter maximeras

till

1350.

Bankommittöns förslag på ombygg-

ALLMÄNr: Rya golfbana skall,
med utgångspunkt från de naturliga förut-

Samtliga knattar och juniorer skall
välkomnas i klubben och erbjudas
såväl tränings- som tävlings-

möjligheter.

byggande av korthålsbana / övningsbana

mittdn skall erbjudas fortlöpande
utbildning till alla juniorer med
"grönt kort" eller bättre.

Alter-

nativt kommer delar av denna mark att
användas för att förbättra befintlig bana.
Viss ombyggnad och förbättring av

driving range och övningsområde

både golfarkitektoniskt och skötselmässigt.

genomföras under femårsperioden.

avses

Vid forändringar på banan skall stor hän-

Tillsammans med utbildningskom-

Antalet 37+ -handicapare skall

kontinuerligt minskas.
Antalet juniorer skall för att främja
återväxten i klubben ökas

till

260 år

2007 med bibehållet kvalitetsmåI.

till estetiska och miljömässiga vär-

Andelen nyintagna flickor skall

Fastishetskonrn"riften

den så att golfronden inte bara ger en spelupplevelse utan även en naturupplevelse.

Banskötseln skall bedrivas på ett så-

SKA

Ombyggnad av green 18 startar hösten
2003. I planen finns också förslag på

sättningarna, vara av svensk toppklass,

syn tas

till nytta.

nad av green 9,12, 13 och 18 fullföljs.

på markområdet öster om hål 6.

Bankommitten

med duktiga golfare med god stil samt

Klubbens byggnader skall hållas i gott

ökas från nuvarande låga nivå.

Informationen till juniorer skall vara

dant sätt att vår unika natur bevaras.
IGingfaciliteter som driving range, öv-

skick. Ombyggnad eller nybyggnad skall

effektiv och tydlig.
funiorverksamheten skall också förse

göras så att klubbens underhållskostna-

elitverksamheten med bra spelar-

ningsområden etc skall hålla samma

der så långt möjligt minimeras. Byggna-

material.

höga skötselmässiga standard som ba-

derna skall vara väl lämpade för sitt än-

funiorers tävlande skall främjas sam

nan i övrigt.

damåI.

tidigt som spelarna ska ha roligt.
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Klubben ger idag
möjligheter för våra duktigaste och mest
motiverade spelare att inom klubbens
ram förkovra sig samt skapa möjligheter
ELITVERKSAMHETEN:

för deltagande i nationella och internationella tävlingar. Elitgruppens spelare
är goda representanter för vår klubb.

Klubben kräver i geng:ild att dessa spelare är beredda att satsa på en uweckling
inom golfsporten som främjar klubbens
syften.
En särskild överenskommelse träffas
med spelarna i syfte att klargöra klubbens och spelarnas ömsesidiga rättighe-

ter och skyldigheter. Kraven skall vara

rimliga och häns1n tas till ålder, mog-

Seniorkommirtön
Seniorkommitt€n organiserar
Rya GK:s deltagande

i

Skånes

olika old-

intern-TV samt internet. Reklamslcyltar
i sam-

boysserier med representation i varje
åldersklass. Vidare ansvarar kommittdn

på banan skall endast förekomma

för organisationen av seniorernas Ons-

band med hålsponsring.

dagsgolf samt annan seniortävlings-

Antalet sponsorer skall begränsas och

verksamhet som Rya Tegelugn samt

kommittdn skall tillse att en balans mel-

Rya-slaget.

lan kvalitet och kvantitet uppnås.

Kommittdn skall fortsätta sitt arbete
med seriespelet samt tävlingsverksamhet
riktad till seniorkategorierna.

Seniorkommitt6n skall också aktivt
uppmuntra seniorer att ståilla upp i
klubbens starter- och golfuärdsverksamhet

nad, studier och arbete.

Utbildningskommittdn skall anordna utbildning i enlighet med SGF:s och distriktsförbundets utbildningsprogram.

Kommitt€n skall också bevaka att klubben deltar i centralt och regionalt anord-

ELITVERKSAMHETEN SKA
HA FöLTANDE MÅL:

Damkommittön

Potentiella elitspelare skall uppsökas
och utbildas.
Elitgruppens spelare skall utvecklas
tillsammans med tränaren.
Klubben skall deltaga i det svenska
seriesystemet med herr- och damlag
med strävan att spela i högsta

divisionen.
Spelare skall ges möjlighet

Marknadskommitt€n svarar för en
enhetlig skyltning på banan enligt designmanual. Nya reklamplatser kan vara

till

Damkommittdn skall arrangera
nyb<irjartraffar och andra samvarokvällar inför och efter säsong samt Nationella Damdagar och Stora Damdagen,

match-tävlingar mot andra klubbar
samt speciella nybörjarsatsningar. Kommittdn är ansvarig för damernas tisdagsgolf samt för att Rya GK deltar i Skånes

damserieprogram.
en

nationell och/eller internationell
golfsatsning.

Damkommittdn skall fånga upp nya
kvinnliga medlemmar, särskilt ej handicapsatta.

Fadderverksamhet skall införas liksom även regelträffar.

Kommittdn skall fortsätta sitt täv-

nade kurser och möten.

Kommittdn skall arbeta med utbildningsverksamhet som strävar efter att

förbättra golfuett och kunskaper om
golfregler, handicapsystemet, tävlings-

former samt golfen,
tion och kultur.

dess

historik, tradi-

Nya medlemmar skall särskilt informeras om klubbens historia, säkerhetsfrågor, golfuett och golfetikett.

Kansli
Klubbens kansli är klubbens cen-

trala servicefunktion och skall aktivt deltaga i klubbens medlemsvård. Kansliet

Inom ramen för gällande regler och sta-

lingsengagemang i samma utsträckning

ombesörjer all administrativ verksamhet
som inte åvilar kommittd, tränare eller

tuter planerar och genomför Tävlingskommittdn tävlingar för klubbens med-

som tidigare.

greenkeeper. Kansliet är klubbens ansik-

lemmar. Kommittdn skall i sin planering
verka för balans mellan tävlingar och

övrig tillgänglighet på banan.

Kommitt6n skall motivera medlemmarna till deltagande i ett attraktivt och
varierat tävlingsutbud. Det är angeläget
att spelarbasen i klubbens tävlingar vidgas så

att även medlemmar som f n inte

tävlar stimuleras att deltaga.

Kommitt€n skall samordna klubbens
totala tävlingsprogram med övriga kommittder.
Kommittön skall verka för att klubben får arrangera större tävlingar på in-

ternationell eller förbundsnivå.

te utåt och dess verksamhet skall präglas

Marknadskommittön
En låg reklamprofil hålls inom klubbens

område med hOg kvalitet i presentationen av skyltar etc. Designmanualen är ett

viktigt instrument för att med kontinuitet visa klubbens profil och ansikte utåt.
Kommittdn ansvarar för att manualen efterföljs och föreslår uppdateringar.
Marknadskommitt6n skall arbeta
med både extern och intern marknads-

av serviceanda och en positiv attityd mot
medlemmar och gäster.
Kansliet administrerar Rya Golf AB.

Efterfrågan på servicen från kansliet
kommer att öka varför en viss förändring i öppettider och bemanning kan
bli aktuell. En ökad satsning på IT-frågor kommer att medföra större krav på
personalens utbildning. Klubben skall på
ett planerat sätt medverka i den IT ut-

veckling som nu sker.

föring och genom ackvisition av sponsorer skapa resurser för klubbens verksamhet.
Långtidsplan
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Instruktör
För instruktion och träning
bestäms antalet timmar genom årliga
öve-renskommelser med berörda

kommittöer. Individuella lektioner och
gruppträning erbjuds i första hand

till medlemmar.
Instruktörens uppgift är att svara för
att spelskickligheten på alla plan inom
klubben ökas samt att han driver utvecklingen av idrotten golf. Han skall initiera
och genomföra träningsprogram från

med hänsyn

till

banans attraktionskraft

och övriga omständigheter. Medlem
skall kunna spela med sina gäster mot en

rimlig avgift.
Det ankommer på styrelsen att hantera balansen mellan olika intressen så att

medlemmarnas behov av tillgänglighet

till

anläggningen sätts i första hand.
Starter och golfuärd skall finnas samt-

liga dagar under högsäsong för att tillse

träningsläger som tävlingsspel.

Shop
Rya golfshop skall drivas via ar-

rendator. Klubben tillhandahåller för-

säljningslokal med tillhörande lagerutrymme och verkstadslokal. Öppethållande regleras genom särskild överenskommelse.

Styrelsen ansvarar för att bedömning
görs av det förväntade ränteläget och be-

re på banan.

slutar om räntebindning av extern finansiering.
Styrelsen ansvarar för att Rya har en

Klubben satsar på att utveckla egna
förmågor som tränaren skall identifiera.

rad utveckling genom såväl instruktion,

ningstiden skall vara maximalt ett år. Extern finansiering sker endast i SEK.

ett gott och snabbt genomflöda av spela-

nybörjarstadiet till kvalificerad nivå.

Tillsammans med Junior- och Elitkommittön ser han till att de får en kvalifice-

Medlemskön indikerar Ryas attrak-

tionskraft och är en viktig tillgång i ett
förväntat ökat framtida utbud av golfbanor i närområdet.
Ryas likvida medel ska vara placerade
räntebärande i bank alternativt i instrument med låg risk, Iägst rating Kl. Bind-

Ekonomi

god ekonomi. Verksamheten ska under

och avgifter
Rya GK är majoritetsägare

i Rya Golf

normalår lämna tillräckligt överskott för
att kunna garantera fortsatt underhåll av

AB, som i sin tur äger bana och fastighe-

bana och fastigheter.

ter. Ramar för investeringar i bana, fas-

tigheter och inventarier fastställs på

Bedömningen är att under den närmaste femårsperioden kommer kostna-

klubbmöte.

derna att öka med ca 5

Restaurangen skall drivas via arrendatorer, som skall ha ett sortiment
som till kvalitet och pris är väl anpassat

till medlemmarnas önskemåI.
Klubbens restaurang och den servicenivå som restaurangen ger är av central
betydelse för medlemmarnas upplevelse
av klubblivet.

För gästande spelare och klubbens
sponsorer är restaurangens öppethållande av stor betydelse.

Restauranglokalen skall vara trivsam
och i bra skick.

tetsbehov vid investeringstoppar kan lå-

för de kommande åren och ger samtidiS
en inriktning åt den ekonomiska plane-

nefinansieras, eftersom ränteläget under

rrngen.
En god ekonomi är förutsättning för
att ge medlemmar och gäster god ser-

överblickbar tid förväntas bli - jamfort
med historiska nivåer - lågt. Det bör understrykas att klubbens soliditet är
mycket god.

vice, vilket innefattar bana, fastigheter,

GolfAB

måga att uppfrlla allas behov och för-

Rya

väntningar. God service är en nödvändighet för Ryas fortsatta långsiktiga at-

Rya Golf AB skall ha oinskränkt

traktionskraft.
Medlemsavgift er och kapitalinsatser

rådighet över den mark, som klubben
använder. Klubbchefen är VD i RGAB,
och hans åligganden i denna uppgift re-

tillsammans med externa intäkter från
greenfee, hålreklam, startavgifter arren-

gleras i ABL.

deintäkter, sponsorer etc skall täcka Ryas

torer.

Till VD rapporterar bolagets arrenda-

utgifter inklusive en reserv för att täcka
rimliga variationer mellan verksamhetsåren.

Medlemmarnas kapitalinsatser reducerar Ryas kostnader för externa lån. Ka-

pitalinsatserna ska
digare utformning

- med hänsyn till ti- dimensioneras så

att rimlig liKormighet uppnås.

PL

55oo, 255 9z

Helsingbotg

Telefon:

Klubbchefen tillsammans med kansli

Kansli/receptiorl: o42 - zzotSz

svarar för att medlemmen garanteras

@8.8'.'fflåbanpv

Tävlingsexpedition

god tillgänglighet till bana och spel. Le-

Restaurang: o+2

Gäster är välkomna till vår klubb, men

diga starttider användes primärt

medlemmars möjlighet till spel priorite-

optimera intäkter från greenfeegäster

ras med begränsning av greenfeespel ge-

och sponsorer. Rya strävar efter fortsatt

nom hcp- och tidsbegränsning. Greenfee
fastläggs så att den är marknadsmässig

goda långsiktiga relationer med med-
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per år. Likvidi-

Långtidsplanen formulerar behoven

anställd personal, tillganglighet och för-

Restaurang

o/o

lemmar, gäster och sponsorer.

till att

-

:

o4z

-

22 03 25

22 t7 45

Golf,iro: o4z- 221688
-lelefax:

o+2 - 22 03 94
E-post: ryra.golfldttbb@sveri
wwwrJa-gk.conr

ge.

net

omegaslaget.
AV INGVARJÖNSSON HCP 12,4

I det mcst stjärnspäckade startfältct i Omegaslagets historia blev det notdr,;istskzlnskt
på scgerpallen. Johan Lindberg, Rya och Paul Nilbrink. Södcråsen höll ihop spelct bäst i det
ruskiga majvädret. Fttto David Back ocl-r Lars-Olle Nilssott

tipsen var Mikael Lundberg Rya och

Waldh från grannkiubben Landskona

Henrik Stenson från Barsebäck, båda i

GK. Paret slutade på 12 plats med 151 slag.

Förutom de tidigare nämnda tourspe-

gång med spel på Europa Touren.

Den här gången stämde dock inte spede några allt för enkla missar för deras

namn i startfältet som: Magnus Sunesson, Dennis Edlund, Fredrik Henge' Per

spelstandard. Bland annat laddade Sten-

G Nyman, Kalle Brinck m fl. Det var ock-

let för de båda toppgolfarna, som notera-

son för

trevligt att se förre Ryaspelaren Peter
Bäckbom tillbaka på banan. Peter var i

fullt med sin berömda driver på

18:e hålet,

så

vilket ledde till att Mikael

Lundberg fick slå ett "bakvänt" slag för att

komma ut från skogsridån på hål 17!
Paul

o

;:';j.1'; ff ::i:H "#:ä':
j

tillbaka en populär vårmönstring för landets elitgolfare. För att kunna genomföra

larna fanns också flera andra kända

Nilbrink, som spelar på Chal-

lenge Touren, var den namnkunnigaste

i

vinnarduon, men Johan Lindberg som
numera inte elitsatsar, visade prov på den
talang som många en gång trodde skulle

borjan på 8O-talet en mycket lovande junior, som innan han påbörjade sin tränarkarriär, hann med att leda SEO efter
första ronden. Numera är Peter etablerad
tränare i Salem GK.
något av en

tävlingen på en dag, alltid den 1:a maj, är

föra honom upp i den absoluta svensk-

offil*:liå''';:

startfältet maximerat trll.72 par eller

toppen. Paret kompletterade varandra väl

tourspelare att styra kosan till Helsing-

och tycktes trivas bra tillsammans på ba-

borg.

spelare.

144

I år liksom tidigare år var tävling-

får etablerade

Omegas representant Claes Nilsson

en övertecknad och tävlingsledningen

nan vilket resulterade i en avslutande 74

tvingades plocka bort spelare med sam-

rond, som även den tillhörde de bättre

var också mycket nöjd med det fina start-

manlagd hcp överstigande 1.6. Undantag

ronderna under eftermiddagen då vädret

fältet, och att Rya kunde erbjuda en bana

stundtals visade sig från sin sämsta sida.

som trots den besvärliga våren var i bra

gjordes för några

wild cards som delades

ut till klubbens egna lovande spelare.
Lindberg/Nilbrink tog kommandot
direkt i tävlingen med en rond som slutade ett slag under par. Samma resultat no-

skick. Rya Golfldubb och tävlingsledning-

)å
I

andra plars hamnade överraskande
paret Magnus Lilja och Fredrick

Månsson från Mosjö Golf CC med 145

terade det rutinerade paret Anders Sand-

slag, endast ett slag efter vinnarparet. Näst

gren och Magnus Persson Atlevi från Bar-

bäst av Ryaspelarna blev foachim Bäck-

sebäck GCC. Mest omtalade i förhands-

ström som spelade i par med Andreas

drivern 2-2003

en

vill som vanligt framföra ett varmt

tack till sponsorn Lars Carlsson Ur för ett
mycket uppskattat prisbord.

fL

*

Golf är cn sport konstatcmdes i forra nllmrct av Drirrern. Vi tittar nu därför
närmarc på l-rur vi bör förber cda oss inör rundan och lrur rri i godir rräl-rncrs lag
kan arrsluta cr-r dag mcd hår"t idrottsutör,ande. Fbto David Back

at & Dryck

- dessa två enkla ord

är fulla av betydelse, på

många sätt. Mat & dryck är vad vi varje dag n.råste få i oss för

Varmt inslag i plockmaten, gör den gårna
dagen innan frr bästa smak. Recepten år
anpassade till en frrboll.

vår överlevnad. Det är dock så mycket mer! Vi tar det hela

lrån början. Mat är energi och näring, bränsle till våra kroppar'. Dessa kroppar som bär oss runt golfbanan varv efter varv. Golf är en
sport/ idrott som kräver förberedelser därefter.
Utan att bli långrandig eller dela ut pekpinnar till hoger och vänster vill
jag göra dig uppmärksam på följande: För att kroppen och knoppen ska orka
en dag på golfbanan gäller det att äta och dricka före, under och efter

rund-

an.
Före rundan äter tti för att förbereda kroppen och ladda den med energi.
Under rundan äter vi för att behålla en brn energinivå i kroppen.

Efter rundan äter vi för att åter fylla kroppen nted energi.
Vad vi äter är också av betydelse, (för dig som

vill

gå på

djupet med kos-

ten rekommenderar vi ett möte med en dietist, det finns också n-rycket litte-

ratur i ärendet). Det viktigaste är dock att vi äter och dricker. En normal
kosthållning med frukost, lunch och middag och miudre mellanmål bestående av t.ex. frukt är fullt tillräcklig för oss rrotionärer. Elitspelare som vill ta de
sista stegen upp

till toppen bör dock

vara medvetna om sin kosthållning.

Vätskeintaget löre spelet sätter igång är nästan viktigare än drickandet

under spelet. Vatten är det som behövs under l8 håI, ca I dl/hål en varm dag.
Det ger nästan två liter på en runda. Detta adderat till det vi dricker innan vi
går ut

blir

ca tre liter. Tre

liter vatten är kanske lite långtråkigt och kan varie-

ras nred annan dricka, men vatten är det vriser-rtliga. Sportdrycker

innehåller

ofta mycket socker och snabba kolhydrater, vilket kan påverka kroppen posi-

tivt under vissa stunder, men i det långa loppet tjänar kroppen på vatten.

Cl

orn jag skriver i inledningen är golf bland annat en sport, golf är också

L-,ett

sätt att umgås. Mat & dryck är förutom förutsättningen för en bra

runda också det perfekta sättet att med goda vänner påbörja och avsluta dagen på golfbanan, med andra ord: umgås. Naturligtvis startar dagen hos

Hugo

rr-red en

fika eller lunch. Efter rundan kanske det är läge att bjuda hern

vännerna till grillen eller tillsammans med några Tapas begrunda kvällssolen.
Det är också fritt fram för andra drycker än vatten.
Tapas är något som

vi tagit till oss de senaste åren. Influerade av resor hit-

4 st
1

kycklingklubbor

st gul lök, grovt hackad

1 st Palsternacka

i bitar

100 g chorizo (färsk)

400 g krossad tomat
2

klyftor vitlök

Timjankvistar
Salt och peppar

tar vi ideligen nya sätt att servera mat på. Tapas är ett mångsidigt sätt att servera och äta på, både som förrätt eller som egen måltid. Visst är det under-

bart att i goda vänners lag småäta diverse rätter och skolja

r.rer

med ett glas

gott vin eller som spanjorerna gör, med torr sherry s.k. Fino. Täpas behöver
definitiw inte vara avancerat, tvärtom är det tillfället då alla småbitar i kylen
kan förädlas till något trevligt. Här följer några sr.nåtips för att underlätta
köksarbetet efter golfrundan. För det första se alltid till att ha oliver och andra inlagda grönsaker hemma, det finns mycket att välja på ute i butikerna.
Det andra som alltid bör finnas hernma är ett gott bröd, gärna bake off som
gräddas under tiden som Tapasen dukas fram.

Dela kycklingklubborna i leden, bryn kycklingen.

Tillsätt 1öken, vitlöken och palsternackan. S1å i
tomaten och lägg med riklig mängd färsk timjan.
Tillsätt chorizon och låt sjuda till kycklingen är
mör (de är klara när köttet lossnar från benet). Ev.
behövs g4rtan spädas under tillagningstiden.
Smaka av med salt och peppar.

Dryck: Penfolds Shiraz-Mourv Bin
(nr 632501) Pris 104:drivern 2-2003

tre tapas

2 dl tärnad ost, gärna
1

msk oiivolja

1

msk pressad citron

smakrik sort

Hackade örter t.ex. oregano, persilja
Ev.

vitlök

Salt och svartpeppar
Lägg osten

i en skål, tillsätt oljan, citron-

saften och örterna Smaka av med sait,
peppar och ev. vitlök. Önskar Du mer
färg gär det utmärkt att vända ner sallad,
gärna ruccola som ger bra smak.

Utöver dessa tre hemgjorda Tapas serverar Ni lufttorkad skinka, salami, oliver,
bröd och goda ostar. Smaklig spis

1 ask
1 st.

cocktailtomater

schalottenlök, hackad

1

klyfta vitlök, hackad

1

dl finskuren basilika

2

msk olivolja

Salt, peppar och honung

till

smaksättning
Värm olivoljan i en gryta Slå i cocktailtomaterna och löksorterna. Låt det svettas

tills tomaterna öppnar sig, smaka

av

med salt, peppar och honung.
Avsluta med basilikan och presentera i
en skå]. Smakarbra såväl varm som kall
Dryck: Jurassique Chard
(568801) Pris 89:-

vln

Hcllre krralitct an larantitct

!

i md santlaclcs ett antal vinintresscradc gollarc på Ryzt ft)r zrtt på nytt träffzr
Håkan Nilsson. Det går intc att ta nristc på ltt Håkan wcker att eoda vincr i kombination
nrcd i;od ntat tillhör det alha bästit hilr i lirct!
l'-Ör 4:c ål'et

'ptt zO-tnl personer mötte upp då HåI )kan på ett utomordentligt kunnigt,
entusiasmerande och trevligt sätt inspirerade oss i våra önskningar att lära oss alltmer
om vinets olika hemligheter. Finns det nå-

got trevligare (förutom golfförstås) än att
sitta med goda vär-rner över ett glas vin och
er.r

god mat? Varhelst det finns goda vir.rer

och god mat, blir stämningen lika god och
positiv. Två personer blev extra inspirerade
av Håkans kunskaper och anmälde sig un-

der kvällen på stående fot till en vinresa

till

Bordeaux. Utan tvekan tillhör denna vinresa, av

cirka

12-J,4 per år, hans mest

populä-

ra. Det är svårt att få komma in på de

rikti-

topp-slotten, men med Håkans kontakter ordnar det sig.
ga

Allt började som en hobby for ungefär
tjugo år sedan. I stället för att bara köpa
vad alla andra köpte, borjade Håkan utforska ständigt nya viner. Hans älsklingshobby

Håkans hjälp börjat köpa viner i prisklasser

har blivit hans yrke

något över den normala budgeten. Exempelvis ett underbart sommarvin att läppja

-

med stora och väl-

förtjänta framgångar.
Håkans bok Provsmakning i Alsace har

på, när glöden i grillen borjar

blivit en försäljningssuccd. I september

bli perfekt ar
inte helt fel. Pröva exempelvis 5830, Eltvil-

kommer ytterligare en bok av Håkan: Prov-

ler Sonneberg för 79 kr. Årgång 1993. En

smakning i Sydafrika!

halvtorr Riesling Kabinett till ett mycket
bra pris. Härliga skiffer toner och hahtorrt,

Under vårt samtal per telefon säger Håkan helt plötsligt. "Kan Du vänta ett rag!?"
Efter en stund återkommer Håkan med det
något annorlunda beskedet: "Katten hade

hoppat upp på frukostbordet och befann

fruktigt utspel!
Eller ett rött vin i hyfsad prisklass:
32224, Zenato Merlot delle Venezie, pris

sig i smörbyttan!" Ett stort mått av nyfiken-

109 kr. Druvorna kommer från trakten
kring Valpolicella. Känns i karaktären, som

het präglar Håkan och hans familjerned-

till

lemmar.

"Du har förstört vår ekonomi" tillhör en
i Håkans öron vanligt återkommande komplimang. Många av vinvännerna har med

Gunnel och Sten.lnge Fredin låter sig väl smakas
av vinets hemligheter. I höst får Driverns läsare mer
tips om goda viner i Håkans kommande bok.

en borjan inte känns helt typisk for
Merlot. Efter ett tag växer den unga Merlot
frukten fram. Ett läckert vin till diverse

grillrätter och man kan spara det

Allt enligt Håkan Nilsson,

r-rågra år.

en av Sveriges

främsta vinkännare och med Helsingborg
som hemvist. Kolla hans hemsida www.vinkonsult.com så får Du veta och lara Dig
mer om livets goda!

-

Thorbjörn ostman
drivern 2-2003
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damkommitt6n.

Tfcvlig sorn ma6 damcr !
Antligen har clet blivit sorrntar och sol cfter cn lång och förhållanclq'is kall yintcr och lika kall
Nu ska. r'i Lrt pzl golfbanln igcn och sätta igång att träna och tävla.

cRupptnÄNrNc MED IoHAN

VARA DAMTÄVLINGAR

Träna ja, ni har väl sett att vi har grr.rpp-

Alla damer vet väl att vi har damtävlingar

träning för damerna på Rya, med vår nya
pro, iohan Wittboldt. Yihar 24 tillfällen,
olika tider och veckodagar. Dessa sträcker

varje tisdag? Många kan vaniigtvis inte
vara med för arbetets skull, men nu har vi
snart semester. Prova på då! Anmäl dig på

r.år:

Råå Sy-Center har även instiftat ett vandringspris i form av en staty av en golf-

spelande dam i gammaldags stil. Fler

pri-

kommer att bli bussresa,
tävling och lunch till reducerat pris.
Damkommittön lägger en stor del av
ser utlovas. Det

sig över hela sommaren. Det är bara att

kansliet eller skriv upp dig på listan

kolla tiderna i förteckningen, som hänger

damrummet. Start mellan 09.00 och

i damernas omklädningsrum. Anmäl Dig
genom att notera Ditt namn i pärmen,

10.00 på tisdagar. Eller spela med en vän-

slag med anmälningslista

inna på eftermiddagen. Då får ni själv
ordna tid och samtidigt anmäler ni er till

tas upp i damrummet. Välkommen med

som finns på kansliet. Kostnad 50 kronor
per tillfälle som ska betalas till kansliet

i

årets intjänade pengar på denna dag. An-

kommer att sät-

din anmäian!

före träningen.

tävlingen. Startavgiften är 30 kronor, som
betalas till kansliet. Vinnarna får pris en-

Vi som redan har provat på kan intyga
att dessa träningar är lärorika och vi har

ligt lista i damrummet. I damrummet
finns också en lista över vilken slags täv-

dessutom roligt under träningen. Nåvä1,

ling vi spelar. Alla damer på Rya är mycket välkomna att var med på tisdagstäv-

skulle vara extra roligt om vj kvalificerar

lingarna.

oss och får spela med själv.

Ärets klubbkval i liiss Lady vanns av
Iröne Kruuse afVerchou och Lena Ahl,

att så rnånga damer som möjligt får kom-

ska inte träffa

bollen alls, bara sand. När
vi sedan har hamnat med bollen i ruff-

tvåor blev Viveca Hoff och Mona Wailmark. Vi gratulelar och önskar dem lycka

har varit lite lättare än de senaste åren att

kanten framför green, ska vi toppa bollen! Men det har vi förstås alltid kunnat!

till i distriktfinalen den 26julipäSöders-

ibland tycker vi att det är svårt. Först skall
vi lära oss att träffa bollen rent när vi slår

till

den, och ibland händer det att det

rena träffarl Sen går

blir

vi ner i bunkern och

Johan har också tillfällen med test

i

slutet av sommaren, där vi kollar vad vi
har lärt oss under våra träningstillfallen.

lärts GK. Går det

SLUTSPEL I SKÅNESERIEN MED
RYA SOM ARRANGöR
I år kommer damkommittön på Rya GK
att arranSera slutspelet i Skåneserien. Det

Vi

ser gärna

ma ut och spela i denna serie,.Det har i år
få ihop lag med flira tävlande
t

till varje

illfälle. Mycket glädjande.

riktigt bra får de spela

riksfinal på Gotland.
I år ska vi kämpa mot Landskrona GK
och Söderåsens GK på Rya i årets Triangelträffden 22 juli. Detta är en lagtävling

DAMKOMMITTEN
Till sist vill jag presentera

oss,

damkom-

där laget består av de två bästa resultaten

mittdn på Rya GK. Vi har beslutat oss för
att minska antalet medlemmar i kommittön från sju till sex och vi är: Ingrid Mo-

GOLFREGLER

i respektive klass från varje klubb. Därför

berg, som är kassör, Kerstin Edlund, Lena

Under dessa träningstillfällen lär vi oss

vill vi ha många tävlande från

Rya. Vandringspris till vinnande lag men även indi-

Armtoft, Lena Ahl, Monika Malmberg
(tillika ny medlem för året) och under-

viduella priser. Du ställer väl upp?
Vi kommer inte att ha stora damdagen

tecknad, som är ordförande. Våra tele-

gelafton för oss damer. Christina är förbundsdomare i SGF och har mycket läro-

på Rya i år.

rika och underhåliande lektioner. Torsdagen den 3 juli klockan 19.00 träffas vi i

en hemlig bana! Detta kommer att ske

Vågar vi komma till dessa?

lite om golfregler också, men även i år har
vi engagerat Christina Rodman för en re-

klubbhuset. Förhoppningsvis är det fint
väder så vi kan prata regler "på plats'l

Vi skall i stället ut och

resa

till

den 5 augusti och vi ska även i år kämpa
om symaskinen! För de som inte vet det
är det så att Råå Sy-Center sponsrar med
en symaskin varje år

fonnummer finns i matrikeh-r och i damrummet. Har du synpunkter, tips eller
idder, eller undrar du över någor.rting är
du välkommen att höra av dig till någon

- Karin

Ohlsson

till denna tävling,
drivern 2-2003
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14 jur.ri spelades

Charrpionnat

D'Europe Seniors, för damer på Chantaco

Goll Club, i Saint-Jean-De-Luz i Frankrike.
Sverige representerades bland auttat av våt'a

duktiga seniordamer Viveca Hoff (till
höger på bilden) och Irene Krttuse afVerchou.
egr.ra

Viveca tog en hedrande 5:e plats,
slag,

vilket

Iolalt226

var endast 5 slag efter segrarrit-tnertl.

Irene behövde 230 slag, som resulterade i etr
I 1:e plats.

Drivern gratulerar till dessa strålande fiamgångarl

I

r-rästa utgåva av

Drivertr, som utkommer

vecka 35, septeu-rber, komtner vi att göra per-

sonporträtt av våra duktiga golfspelare.

Drivcrn stöttar
Ryas Juniorcr!
I denna utgåva av Drivern erbjudel Golf Digest Ryas tnedlenlnlar en
prenumeration på Golf Digest - 3 uummer lör endast 99 kr inkl.
rronrs. För Er som ej tidigare konrn.rit i kontakt med Golf Digest kan
vi verkliger-r rekommeudera tidr-ringer-r. Dlt finrler allt trån bla in
struktioner till spännande resereportage.
Så till det bästa av allt: Drivern har lörhandlat fi'am följande uppgörelse:

För varje prenumeration från naigon av Ryas medletltllar erhållet

Drivern

100

r.ner irtior.r

kr! Låt oss anta att 250 golfspelare skaffar: sig en prenu-

på Golf Digest. I så fall komurer Driverns redaktion att

skänka 25.000 krorror

till

vår jur.riorverksatrhet.

därför på en prenunreratiou på Golf Digest
Dig själv men också våra juniorer!
Satsa

ddvern 2 2003

så

hjalper Du

