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Sommarenär kolt...
Så

börjar som bekant Thomas Ledins schlager. Sommarveckorna går alltför

fort. Ju äldre man blir ju fortare går tiden! Även om vi i borjan tyckte att
(golf)vädret inte var det allra bästa, så kan vi konstatera att sommaren 2003
blev en av de allra basta. Vi svenskar är ju nästan bäst i världen på att prata väder och relatera olika handelser
fag läste för en

till

sol och regn!

tid sedan att Skåneland är ett smörgåsbord för kräsna golfare.

Det är svårt att påstå motsatsen. Just vår egen golfbana tillhör en av de bästa.
Tillsammans med våra övriga golfgrannar, Vasatorp, Arild, Mölle m.fl. utgör
Helsingborg ett modernt golfcentra i absolut toppklass. Att valja bana kan vara
lika svårt som att välja rätterna på det skånska smörgåsbordet; det är en fråga
om personlig smak.

Att många gärna spelar på Rya kan vi se i antalet greenfeegäster, som under
denna säsong har ökat jämfört med i !ol.

RYA GOLFKLUBB

Adress Pl 5500,25592 Helsingborg
Kansli/reception 042-22 07 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25

Restaurang042-2217 45

Instruktör 042-22 76 88
Hemsida: rya-gk.com
Fax:042- 22 03 94
E-post: rya. golfklubb@sverige.net
PG: 39 65 39-9, BG: 804-1444

Medlemstidningen Drivern
utkommer med 4 utgåvor per år

Nu går vi vidare för att klara av de ytterligare kvalitetskrav, som kommer att
ställas av den alltmer kräsne golfaren. Om några veckor måste vårt kansli flytta
på sig (även Hugo stänger tidigare än

vanligt) för att övervintra i en barack.

Byggstart av etapp 2 sker nu i höst och lagom till vårt 70-årsjubiluem kommer

projektet att vara genomfört. Läs Driverns intervju med Sven Rosenkvist
kand profil tillika styrelsemedlem

-

- väl-

REDAKTOR

Thorbjörn östman
thorbj orn@matbild.se
042-21. 1.r 22

070-554 68 05

när det gäller styrelsens tankar och konkre-

ta planer vad gäller framtida service och kvalitet.

Förhoppningsvis har även sommaren varit en fantastisk golfsommar för Dig,
bl.a. frlld av golftävlingar på vår bana. Många "viktiga" titlar och matcher står
på spel, alltifrån klubbmästare som korats till exempelvis juniorernas avancemang till elitseriespel nästa år.

När det gäller att slå hole-in-one har vi under sommarsäsongen noterat

12

stycken! Det kanske inte är någon överraskning att 5 av dessa återfinns på hål nr
4. Personligen är jag dock överraskad att hål nr 6 har lika många! Däremot förvånar det mig inte att Viveca Hoff slagit

till

igen

- nu på hål 14 -

närmare be-

stämt 2l junil Grattis!

Ann-Sofi Aru är för året ny ordförande i vår funiorkommittd. Tillsammans
med sina kommittömedlemar,

REDAKTION
och medarbetare i detta nummer:
Daniel Back, formgivare
David Back, fotograf
Louise Friberg, Ingvar Jönsson,
Olle Nilsson, Alf Rodman.
Cristina Rodman, Johan Wittboldt,

Thorbjörn Östman
ANNONSER

Thorbjörn Östman 042-21, 1,1,22
REPRO och TRYCK
Westerås Media Produktion AB

elitspelare och intresserade för-

äldrar etc. har Ann-Sofi skapat
en härlig stämning bland juniorerna.

Vid säsongavslutningen

den 21 september var det full

fart på banan, men också vid
prisutdelningen och den härliga
Iunchen hos Anki & Hugo.Vi
önskar Ann-Sofi lycka till i fortsättningen. Läs vår intervju med

UPPLAGA: 1.450 exemplar
DRIVERN distribueras via post

till

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer
och sponsorer. Medlemmar erhåller ett
exemplar per hushåIl.
NÄSTA NUMMER, utgåva 4/03
distribueras vecka 50/03
MANUS- och ANNONSSTOPP: Vecka 47103

henne och ring henne gärna om

Du vill hiälpa till. Våra unga är
ett viktigt inslag i vår verksamhet!

-Thorbjörn Ostman

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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sponsorer sökes.
.1.''J-OU]SE FRIBERG HCP 0,2, EN AV RYAS ELITSPELARE NU I PHOENIX

ju mer är en vinst värd!

FRAMTIDEN....

sommarhalvåret så det var väl ingen dans
på rosor de första dagarna där nere men
det går snabbt att vänja sig vid 45 graders

tänker ta ett steg på vägen under min
Viktigt är att kunna
njuta av nutiden och inte bara se in i
framtiden. Även om jag har en viss framforhållning med målsättningar, träningsplaner, tävlingsplanering, och att hitta
sponsorer så tänker jag ta en dag i taget.
Man kan inte förutse allting och det är
charmen med detta yrke, man vet aldrig
vad som kan hända, och det är det som är
så roliS med att ha golfen som yrke. fag
anser att mitt liv fortfarande leker, även
om det är en allvarlig lek!

vänne. Täcka vet jag luftkonditionering.
Det känns verldigen som om någon riktar

VILL DUVARA MED

Jag

process att nå toppen.

Livct som lckcr?
Hejsan på er allihopa! Eftersom många
har kommit fram och undrat vad jag
py'sslar med

nuförtiden

så hade jag

tänkt

göra ett tappert försök att i detta nummer
av Drivern berätta vad jag haft for mig de
senaste åren och även vad jag har planerat
fbr min framtid. Men innan jag gör det så
vill jag bara tacka alla medlemmar ute på
Rr.a Goifldubb som visar intresse för oss
som satsar på vår golf. Det betyder oerhört mycket att känna stöd från er, det
stärker både sjäh{örtroendet och kan
är'en fi;ngera som extra motivation. Jag
kom hem till andra omgången av seriespelet och det var så himla många som

ter yster, och eftersom det är ganska dyra
levnadskostnader där över så är hon för

tillfället inte bara min bästa vän och rumskamrat utan även min största sponsor!

Arizona är varmt som en bastu under

hårtork i ansiktet på dig när bilrutan
rullas ner. Fast vintern där är perfekt om
golf ar högst på agendan, som den är på
min, och därmed är jag mycker nöjd med
er.r

min flytt.

frågade både innan och efter tävlingen

hur det kändes och hur det hade gått.

Jag

tlcker det är roligt att många vill vara involverade i elitspelarna på klubben.

NÄSTA STEG PÄVÄGEN...
Efter att ha spelat hyfsad amatörgolf i flera år har jag bestämt mig för att satsa på

min golf och
DE SENASTE ÄREN...
För att svara på frågan vad jag haft för
mig de senaste åren och vad som komma
skall så kan jag väl börja med att berätta
att jag äntligen är klar med skolan. De senaste frra åren harjag lyckats att plugga
till mig en fil kand. i miljövetenskap på
University of Washington (l,lVV) i Seattle.
Samtidigt har jag spelat college golf på

se vart det leder. Min plan är
att åka tillbaka till USA efter Solheim Cup
(där jag skall hjälpa till att jobba) för att

sedan i november kvala in

till

en tour som

heter The Futures Tour. Denna touren ligger precis under LPGA och spelas från
mars till augusti. De fem högsta på den
slutliga Futures Tour rankingen får sitt
LPGA tour kort, utan att kvala genom

Qualifying School. Mitt mål är att bli en

IVANDRINGEN..??
Om du tycker att detta verkar

så

intres-

sant att du skulle vilja vara med och hjälpa mig i vandringen mot toppen så finns

det möjlighet att göra detta genom sponsring/investering eller donation. Antingen
om du privat, genom ett företag eller om
en grupp av kompisar tycker detta skulle
vara en kul grej så får ni gärna kontakta
mig genom antingen mail eller telefon.
lag skriver nyhetsbrev en gång i månaden
som jag skickar ut till alla inblandade och
kan även vara med på företagsgolf eller
andra kul grejor.

INTRESSANTA WEBBSIDOR...
Om du är som jag så är Internet och webben nästan din bästa vän. Därför vill jag
dela med mig av de webbsidor som jag
tycker bäst om när det gäller att hänga
med i golfen. Om någon är intresserad av
att se bilder eller läsa om min skola, mina

högsta nivå, och det har gått ganska skap-

av dem.

ligt. Jag åkte dit först och främst för att
spela goll, det var nämligen genom min
golf som jag fick mitt så kallade "full-

ATT KOMMA DIT...

ride" stipendium, som täckte alla skolav-

än gjort, men skam den som ger sig. Här

gifter plus en del levnadskostnader. Kvalitdn på collegegolfen i USA är hög, särskilt
om man som jag har spelat för en division 1 skola. Jag kan inte tänka mig en
bättre förberedelse för ett vidare proffsliv.
Eftersom Seattle inte är golfens Mecka,
mycket på grund av vädret, så fllttade jag

gäller det att vara, inte bara bra i golf,
utan bra på att marknadsföra sig sjalv.
Det är som väntat inte gratis att åka runt
på de här äventyren och Sverige är inte
ensamma om en smärre ekonomisk kris.
Proffslivet är ingen dans på rosor, men det
skall det ju inte heller vara. Hittills skulle

w

ner till varma Arizona når min skola var
slut i juni. Knappa 22 och en halv timma
körde jag och Michaela (syster) för att ta

jag vilja säga att golf är ett av de minst

rm.gohuskies.com (tM's olika sportlag)

glamorösa jobb man kan välja. När vi ser
golf på TV får vi ofta bara se de bästa spelarna, de som redan nått toppen. Vägen
som majoriteten av de bästa har fått vandra har varit allt annat än glamorös. I
stället har det säkerligen varit en hoppig
väg för att komma dit. Den hoppiga vägen är vad som gör toppen så skön! Ju
rner man får kämpa för vad man vill ha,

M.futurestour.com

från Seattle till Phoenix. lag trodde
inte att min stackars bil, eller någon bil
för den delen, kunde klara av att bli körd
så länge i sträck. Vi stannade bara för att
äta och fylla på bensin! Bilen har aldrig
mått bättre!!
Jag hade turen att få bo gratis hos sysoss

Som vi alla vet så är det mesta lättare sagt

sponsorer eller allmänt bra hemsidor så
finns det också i högen av webbadresser.
Jag har också skrivit min e-mail adress
Om det är någon som har en fråga,
kommentar eller helt enkelt bara vill maila mig för skoj skull. Ha det underbart
resten av säsongen och året så hörs

vi

kanske snart igen!
washington.edu (min skola, UW)

w.lpga.com

w.golf.se

(LPGA

(Futures Tour )
)

(svensk golfi nformation)

m.biteshoes.com (lättelackra golfskor)

m

casallsportswear.com (Har börjat med moder-

na golfldader för tjejer/damer )

w.pinggolflcom (PING)
lollo@u.washington.edu (rnin mail adress

)
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Intervjun.
MED SVEN ROSENKVIST HCP 9,3

rivern träffade Sven på hans
kontor, Söderport. En mängd
kunder fanns i den ombyggda
och moderna bank-lokalen. Det finns
inga "skrank" meilan kunderna och personalen. Bankpersonalen har i ett ge-

Sven Rosenkvist

till professionen bank-

direktör inom SHB-sfären och välkänd
profil i Helsingborg, är också sedan Nä är
tillbaka styrelsemedlem.
FJ

nomgripande förändringsarbete "förvandlats"

till

professionella rådgivare.

Samma vecka vi träffade Sven kunde

man läsa sår.ä1 i Dagens Industri som i
Aftonbladet om att en viss mättnadseffekt nåtts i USA vad gäller antalet golfrundor per år. Vår utgångspunkt för in-

,.1vjun med Syen var därför klar!
Driyertr: Firuts ntotsvarande tendenser

-t

i Sverige? \/ad händer nör den syenska

I
I

go I.fi t t n rk n nd et
I

t

mo gn ar?

Sven: När iag borjade spela på 70-ta-

let var vi 40.000 st och i dag är vi över
600.000 som golfar. Som jämförelse kan
nämnas att Storbritannien har 1 miljon
golfare. Det som händer i en mogen

marknad är att klubbarna kommer att få
konkurrera om samma medlemmar,
gäster och sponsorer. Klubbar med hög

kundnöjdhet kommer att må väl. En del
klubbar specialiseras mot idrottsanläggningar medan andra förblir medlemsNär inte Sven trånar
på sin puttning, slår han
gärna drives.

klubb osv.
Det är troligt att vi är på väg in en
mogen marknad och detta ställer helt
andra krav på Rya.

Drivern: Har styrelsen någon agenda

far detta?
Sven: Visstl Styrelsen vänder på all-

ting i den takt som är möjlig. Kvalitetsprojektet under ledning av Kristina Din6
spelar en nyckelroll i förändringsarbetet.

Kristina arbetar i sin profession heltid
med dessa frågor i sitt företag Aktirt Ledarskap. Tillsammans driver vi dessa frågor på samma sätt som man gör i nä-

ringslivet med fokus på ökad kundnöjdhet. Modellen är hämtad från SKI
(Svenskt Kvalitetsindex). En nöjd kund

fortsätter gärna som medlem, sponsor
och gäst. Därför är det viktigt att bygga

varaktiga relationer. Mötet mellan våra
anställda, medlemmar, gäster, sponsorer
och arrendatorer måste fungera väl! Vår

ordförande Alf har i senaste utgåvarona
av Drivern också poängterat vikten av
kvalitd i alla avseenden. Service, kvalitd
drivern 3-2003

,,.h trivsel går hand i hand. I slutändar.r
.,:. kr

aliti att göra något bättre - varje

._.:s

En god vän

till mej vars

13-årige son

:.r nredlem på en k-lubb i Kullabygden

r-r-ris.

nrötte på stigen ner till Ni-

Sonen svarade, att man på klubben

l.oiingterat vikten av att hälsa på alla
n'rirn möterl

presentera förslag

Nästa år att pro\/ar vi med längre
tidsir.rtervali r.nellan bol1arna. ökat engagelnang bland n'redlemmarna. Lite av

-rlqpri efl bra sött?

Ett tydligt exempel är hur vi

i.ilier att kommunicera. Här måste vi bli
rnvcket bättrel Vår hen.rsida har gått från

till

överbyggnad av

Rangeplatser.

projekt som vi kor.nmer att börja driva i

medler.nsklubber-rs gissel.

Driyerrr: Utvecklingen i vårt sanrhiille
tLlr tllt vnbbare - hm' skall Ryn anpassa
Sver.r:

ten. Fastighetskon-rmittdn kommer att

5-6 timmars golfrundor. Hur blir vi av
med detta? "Bättre golfare" är också ett
kvalitetsgrLrppen.

tr.rg;rde honom varför han hälsade på
.rllar, sor.r.r de

onr vi vill förändra medlemsstrukturen.

Styrelsen är mycket nöjd med hur
Rangen skötts denna säsong och den är
en

viktig intäktskälla för klubben.
Vårt stora projekt är givetvis genom-

förande av byggetapp 2 med en investering på i storleksordningen 8 mkr. Invig-

Drivern: Vi förstår atf DLt och styrelsen
Iögger stor vikt yid klubbens "ntjukvaror.",
nrcn ser Du på "hårdtarornn"?

ning sker lagom till såväl vårt 70-årsjubileum nästa år som en ny golfsäsong!

Sven: Banan är vår' frän.rsta tillgång.

har styrelsen i sikte. Har de nyligen avslu-

D r iver

n

: Vilka andra " kv alit

Den måste utvecklas i takt med att golfa-

tade Sollteint Cttp

ren utvecklar sitt spel.

Dig och styrelsen?

Vi har sett er.r otrolig utveckling rned

-

ets gre p

p"

tövlingnnrn inspirernt

Sven: Vi genomför förändringar i

katastrof till användbarhet, men det
riicker inte! Vill n-rar-r se på ett bra exern-

nya goltklubbor. Det finns ny kunskap

den takt vi orkar med. Inte minst ekono-

hur

pel kan rnan se på Eslöv GKs hemsida.

Nya grässorter etc. För tillfället bygger vi

miskt. Vem blir inte inspirerad av Solheim Cup och framgångarna där, men vi

Herrsidan har efter beslut i styrelsen

or-t-t 18:e

lvtts irr i kvalitetsgruppen.

9:an och l2:ans greener. Markfrågoma

Bästa anpassningen är att erbjnda ett

helhetskoncept med kvalitd. Vårt förhålLringssätt

till

Vi

golfer-r är personligt.

lrrr inse atl inte alla vill äta i reslaulangen. \/issa

vill byta om

på parkeringen.

Naigra av oss tränar mycket ntedan an-

r-nan bygger

moderna bra greener.

green och r-rästa år bygger vi om

har självfallet inga möjligheter att ge-

har tagit mycket tid av tidigare styrelser,

nomföra något liknande. Däremot har vi
som målsättning att inom 5 år arrangera

men när de r.ru är i hamn och vi äger all

en damtävling för proffseliten på samma

rnark kan vi fokusera på fi'amtiden. Bankomn-rittdn kor-nmer till våren att pl'esentera olika forslag på utveckling av
vårt markornråde i anslutning till infar-

sätt som Ljunghusen nyligen gjort. Ett
sådant arrangemang höjer kvalitetsbegreppet ytterligare.

-TItorbjörrt Östrtnn

dra tävlar eller spelar r-rågra hål på kvällen etc. Det vi ska akta oss för är att
r

se

tirtr medlemmar, gäster och sponsorel

olika grupper.
Det viktiga är att se individen och att
individen känner sig välkommen. Oavsor.n

sett om man är medlem, gäst, sponsor,
personal eller arrendator.

tlivsel och kon-rpetens är
viktiga konkurrensfaktorer för Rya. De
Personalens

ska i slutär.rdan utföra viktiga delar av

kvalitetsarbetet. Vi genomför även medalr.betarsantal med samtliga anställda
Dr iyern: Vår klubb Jirat' 70- årsjubiletLnr nästa år. Hu' går vi vidare?

Sven: Det finns inga givrra svar, men
några saker kan rnan fundera på. Rya

GK rar.rkas på plats 189 idag och det ir.rdikerar att vi har en väg att gå. En del åtgärdas i och med lörbättringarna, sonr

är beslutade när det gäller bana och övriga faciliteter. Vår rnedlerr-rsstruktur innebär egentligen att klubben blir drygt
1000 år'äldre per år!

Vi kanske ska göra

som bostadsföretagen. Slopa köema och

Fem snabba
frågor:
Vilket handicap har Du?
9,3

Hur många rondor i veckan?

I

n-röjligen 2

Slagit HoLe-in-one?
Den r-rjutningen kvarstår!
Tar Du lektioner far lohan?
Visst,5 lektioner detta året.

Inspel och puttning.
Jag

har haft stor glädje av

dessa

lektioner inte minst

tack vare att Johan är kommunikativ dvs på ett bra sätt
förldarar hur jag ska göra.
Gör Du affärer på banan?
Nja, inte direkt, men golfen
kan verkligen varaen källa till
att fördj upa affärsrelationer.

lägga ut lediga medlemskap på Internet,

drivern 3 2003
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Lcktion hos Johan
Driverns redaktion foreslog Jo HAN wrrrB o LDT
attfa gänägrahälpå Rya Golfklubb tillsammans med honom
för att se vilka fel och taktiska misstag vi gör.
ilka är då vi? fo, Fredric Bengtsson, handicap 8,0 och Thorbjörn

ett led i sin undervisning också spelar
några hål tillsammans med sina adepter.

bättre bollbana. Bollen hamnade också
något närmre hålet. "Du måste träffa

Östman, handicap 15,4. ställde

Det var just detta grepp som kändes
spännande för oss att pröva på.
En av klubbens sponsoret P. D. Lyft-

marken också, dvs först bollen och sedan
marken med en rejäl tuva som följd'i
M.a.o. först skall man försöka träffa den
lilla bollen, sedan den stora, dvs jorden.

upp en sensommardag i augusti i strålande väder. M.a.o. det fanns ingen möj-

lighet att skylla på dåligt väder. Det började å andra sidan inte särskilt bra eller
kanske man kan säga pinsamt. Driverns
chefredaktör hade av olika anledningar
glömt golfskorna hemma i garaget. När

teknik, hade anordnat en golftävling för
sina kunder, varför vi med Johans pondus fick tränga oss in på 4:ans golfhåI.

Lite speciellt kanske att börja just på det-

När det därefter blev min tur tog jag
fram en 8:a bl.a. beroende på den lilla

ta vattenhål, samtidigt som ett flertal av

motvinden. Eftersom Johan tittade lite
undrande på mig (förmodligen beroen-

verns fotograf David Back råkade befin-

Hugos lunchgäster satte ute i solskenet,
dvs på första parkett där vi skulle starta

var på plats att berätta för honom om

na sig på uppdrag för Drivern hos Han-

vår golflektion.

delsbanken Söderport för att fotografera

Vi kunde konstatera att viss motvind
rådde samtidigt som utslagsplatsen för
gul tee låg drygt 100 meter från flaggan.

detta upptäcktes var goda råd dyra. Dri-

Sven Rosenkvist. (Se vår

intervju med

Sven på annan plats i denna utgåva).
Sagt och gjort vi ringde David och bad
honom ta omvägen via garaget för att
hämta upp golfskorna. Pinsamt, men vi

bestämde oss för att berätta för Johan
precis som det var.

Under sommmaren har vi talat med
ett antal medlemmar, som efter några

lektioner hos Johan sänkt sina handicap.
En del marginellt, men några också
högst väsentligt.

Vi visste sedan tidigare att lohan som

Fredric med sitt singelhandicap skulle
självklart börja. Han tog fram sin wedge,
gjorde en ansats

till provsving, slog till

bollen som snyggt och prydligt hamnade
på green, cirka 5 mtr från flagg. Ganska
så nöjd över sitt slag awaktade Fredric
men även jag Johans kommentarer och
synpunkter. "Träffar Du alltid bollen
rent"? "Är Du rädd för att träffa marken"? Han bad Fredric därefter slå

ytter-

ligare en boll. Ny greenträff och en något

de på

mitt klubbval) tyckte jag att det

mina ryggbesvär efter en olycka, som
bl.a innebär att jag har "världens kortaste backsving". OK, slå bollen. fag fick
en förhållandevis bra
de inte fram

till

till

bollträff, men nåd-

green utan hamnade på

gräset mellan de wå bunkrarna. "Du väljer alldeles fel klubba, speciellt med tanke på Dina ryggproblem", sade Johan. Tä

fram en 6:a så att bunkrarna också kommer ur spel.
Hellre lång på green än kort i bunkern, var hans paroll!

fohan kan inte ha rätt tänkte jag och
fiskade upp en järnsjua ur bagen, ställde
upp mig för att slå en ny boll. Helt pkitsdrivern 3-2003

I
,

"M.a.o. först skall man forsöka traffaden lilla
bollen, sedan den stora, dr.s jorden."

finns mycket att lära på golfbanan, inte
minst i ett planerat samarbete med lohan.

"instruktioner" kändes lätta att förstå och framförJohans enkla och trygga

till bollen. Bollen seglade

ligt tar han tag i min klubba, kollar siff-

slog jag på nytt

ran, sliter klubban ur min näve. "Ta en
sexa, som jag bad Dig", var hans något

i väg i fin båge och rullade från vänster-

allt att omsätta i praktiken. Driverns re-

kanten på green in n.rot flaggan. Ett yp-

beska kommentar. Det var inte av misstag som jag tog fram sjuans klubba. Inte

perligt birdieläge!

daktion har redan bestämt sig att successir't öka träningsdosen, få fortsatt inspi-

skall jag behöva en sexa för detta avstånd, möjligen när jag var nybörjare.

Fredric och jag vandrade upp mot
green. Vi tvåputtade båda for säkra par.

Kanske skämdes jag också lite grand.

Det kändes skönt, speciellt för mig eftersom lohan ändrat lite på min stans.

"Det viktiga är inte vilken klubba

Mina tidigare tendenser att slica var för-

man använder utan det som är viktigt är
var bollen hamnar". Ytterligare ett vis-

svunna, bollen gick rakare och precis dit
jag siktat i stort sett. Fredric med sitt

domsord från vår klubbpro.

handicap hade kanske inte lika mycket
att lära, men kände sig inspirerad över

Sagt och

gjort med sexan i handen

och med en liten korrigering i stansen,

Johans kon-rmentarer och tillrättaläggan-

som gav mig ett bättre svingutrymme,

den. Fortfarande övertygad om att det

f'å grepp om din sving?
Att ha ett bra grepp om klubban är en förutsättning för
en repetitiv sving. Har du gamla slitna grepp? Ar tjockleken
på greppet anpassat just för Dig? Jag hjälper Dig gärna,
Kom till mig så hittar vi en gemensam lösning.

to
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ration och hjälp av Johan, allt för att ytterligare öka glädjen i vår kära sport! Vi
kan verkligen rekommendera Dig ett besök hos lohan.

För resten kom ihåg ytterligare en sak
när det gäller Johan: Se

till att Du aldrig

behöver treputta när Du spelar med ho-

nom. Det straffar sig å det gruvligaste...
De klubbmedlemmar som spelat med

l".l:",

".n

då treputtat, vet vad

vi me-

Johan Wittboldt

GOLF AB
Flybjärsvägen 62
260 33 Påarp
Tel 042-22 62 18

Ann-SofiAru

tar hand om vilraduktiga juniorer

AvThorbjönr Ostman Foto David Back

t-

#

äromdagen var Driverns re-

som ger hundrafalt igen, säger Ann-Sofi

daktion vid driving rangen

entusiastiskt. Ungdomarnas respons och

bl.a. för att öva puttar. Vi möt-

uppskattning är tack och stimulans i
överflöd.

te då Ann-Sofi Aru, som

"tålmodigt" stod

och väntade på sin son. Han hade också

varit på driving rangen för att träna. Nu

Som i hela vårt samhälle, men inte
minst i sportens värld, behöver våra

dukar vi upp till en gemensam lunch hos
Hugo och prisutdelning kommer att ske
för sommarens måndagstävling. Inte
minst kommer vi också att dela ut våra
utmärkelser för Ärets rookie (den tjej respektive kille som sänkt sig mest under
säsongen) samt till Årets flitigaste junior.

tänkte inom oss att Ann-Sofi är en riktigt

ungdomar förebilder. Olika former av
"fadderverksamhet" där juniorer, elit

bra ordförande för juniorkommittdn.

och elitjuniorer, alla medverkar vid trä-

ut utmärkelser!

Hon bryr sig verkligen! Rya Golfldubb

ning, läger eller liknande är av absolut

behöver sådana eldsjälar.

största betydelse. Fadderverksamheten i

Vi måste sjäh{allet utvärdera våra erfarenheter av årets säsong. I november så
startar vi planeringen inför nästa.
Vi hoppas under nästa säsong att i

skulle familjen hem och äta kvällsmat. Vi

Några veckor tidigare intervjuade vi

år har fungerat så att eliten och visions-

Det är faktiskt första året vi delar dessa

Ann-Sofi om hennes ansvarsfulla jobb
inom juniorverksamheten. Tidigare var

gruppen har hjalpt till med träningen.
En ovärderlig insats. Redan under mitt

ju elit- och juniorkommitt€rna sammanslagna. Nu är dessa verksamhetsområden

första år som ansvarig för juniorverksamheten har jag dessutom fått stort

separerade i wå enheter (ganska så na-

gensvar bland föräldrar,

turligt, Driverns anmärkning). Johan
Wittboldt och Mats Kinberg ansvarar för
elitspelarna och som sagt Ann-Sofi för

föräldrar.

tage i sin egen

Vi skall också jobba för att få flera
tjejer att bli aktiva under nästa är.Jagär

mang! Vilken sporre i så fall för våra
duktiga ungdomar.

juniorverksamheten.

övertygad om att våra redan duktiga

funiorverksamheten är ett av de viktigolfldubbs verksam-

gaste inslagen i vår

mor- och far-

elittjejer kan bidra och stimulera här
ännu mer, säger Ann-Sofi. Redan i år har

samarbete med Golf Digest kunna arrangera en tävling för juniorerna, för-

hoppningsvis under semesterveckan.
Kanske t o m Golf Digest gör ett repor-

tidning från detta evene-

Vi har också med gladje noterat att
Golf Digest uppmärksammat nysatsningen på Drivern, som i sin tur innebär

het. Många av kommittdmedlemmarna
är nya i sina funktioner, liksom Ann-Sofi
som ny ordförande. Den nuvarande ju-

niorverksamheten har som första målsättning att få i gång en bra fungerande
verksamhet. Det tycker jag att vi fått, säger Ann-Sofi, men mycket återstår.

Vi

'vi \.ill skzrpa cn rcrksamhct
dalr r.åra jr-uriorcr känncr att

I\a

ar cn llLltLldig mötcsplAts."

har högre ambitioner på lite längre sikt
och successilt kommer vi, för att fånga
juniorernas fortsatta intresse, utöka med

elittjejerna lag ned mycket tid och stort

flera aktiviteter. Vi kommer bl.a. att an-

engagemang.

ordna flera läger för olika åldersgrupper
och handicap. Sommarlägret i år var en

Träningen utgör grundbulten i vår
verksamhet. Vår pro Johans del i detta är

tion på sin tidning + några golfbollar.

av största betydelse.

rerna 100 kr till sin verksamhet. Vi hoppas att Ryas medlemmar ställer upp på

etc.

Ett stort TACK till alla som ställt upp
under säsongen, säger Ann-Sofi.

Vi vill skapa en verksamhet där våra
juniorer känner att Rya är en naturlig

Vi är också ganska så framgångsrika i
de olika ligor vi deltar. Se bara på våra

melse med John Grant på Providentor.

mötesplats, där man har sina kamrater

resultat i de olika tävlingarna, säger en

Se mera

och har roligt samtidiS som man ut-

stolt Ann-Sofi. Ett särskilt grattis till våra
elitjuniorer, som i början av september
vann sin serie och är nu kvalificerade att

markning)

succö. Varje säsong startar

vi upp med en

kick-off. Vi har våra måndagstävlingar

I

a
I

I

vecklas som golfspelare. Har man
så utvecklas

roligt

man också snabbare, säger

att Golf Digest erbjuder Ryas medlemmar en mycket fördelaktig prenumeraFör varje prenumeration erhåller junio-

denna aktivitet.

Vi har vidare en sponsoröverenskomom detta på annan plats i detta
nummer av Drivern (redaktionens an-

Drivern önskar Ann-Sofi och hennes

Ann-Sofi med stor övertygelse. funiorerna är morgondagens seniorer! Antalet

nästa säsong spela

till i sitt forsatta viktijobb.
ju
ga
Det är
ungdomarna som är

aktiva juniorer har i år ökat med 2lo/o.Yi

m ed j

har haft drygt 140 "knattar" och juniorer

Träningen avslutas nu under september. Vi kommer den 21 september att ha
en s.k. Kick-Out (avslutning för säsong-

vårt kapital inför framtiden. Du som
känner att Du skulle vilja vara med i
detta härliga jobb kontakta gärna Ann-

i gång under året.
Men det krävs också flera eldsjälar,
som vill lägga ned tid tillsammans med
våra

juniorer. lagtalar om ideellt arbete,

i Elitserien. GRATTIS!
Vilka turiga konkreta planer har Du
unio rv erks amheten?

medarbetare lycka

Sofi, mobil 0706-748532 eller maila ann-

en). Alla som varit aktiva bjuds in och vi

sofi.aru@telia.com. Alla duktiga krafter

kommer att spela en lagtävling. Sedan

behövs, välkomna!
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Sommarens resultat

Hcrrarnas trlitsericspel vilken
rysare pa Sollennrna GK!
ed endast tre slag tillgodo klarade

ta nio hålen. Då kan jag säga att det är

vi oss kvar i Elitserien. Då skall ni

mycket roligt att vara coach.

veta att det spelas 8 stycken, 2 styck bäst-

bollar och 2 styck foursomes. Allt räknas
och inga scorer kan räknas bort.

Nlt

det-

Lika nervöst var de sista tre hålen sista

Allt hängde på vad Högbos sista
spelare presterade på slutet. Som ni fördagen.

ta under flira stekheta dagar i juli månad
på en mycket bra och trevlig bana, Sol-

står var det inte tillräckligt med Hogboö-

lentuna GK.

ach som kunde konstatera att hemfärden

Jag

kan bara konstatera att svensk

elitgolf håller mycket hög standard. Laget bestod av följande spelare. Joakim

gon sett, och det var en mycket lättad copå 6.5

timmar i bilen blev mycket ange-

näm. Vilken laginsats!

Nu skall vi inte glömma damerna som

Bäckström, Mats Kinberg, Olof Samu-

presterade ett godkänt resultat i Div.

elsson och Gustav Hägg. Som caddies

Rya

vi med

l

på

under samma tidpunkt.

David Johansson samt Calle Lindberg. Jag sjalv

många tränar på övningsfältet och slår på

var med som coach. Elitserien består av

rangen. Visst är det roligt att träna! Ha tå-

hade

oss Ted Olsson,

18 lag och de

ned

fem sista lagen åker ur och

till div. 1.

Det är mycket roligt att se att så

lamod

så

kommer resultaten. Vill du

snabbt påverka din score, är min erfaren-

Efter inledande foursome var vi sist

het att den snabbaste vägen dit är att trä-

med tre slag till närmaste lag. På efter-

na på närspelet. Gärna då från lite konsti-

middagen var det bästboll som gällde. Nu

bollen har en förmåga att
hitta dessa ställen. Försök även att slå varje boll med avsikt!

visade killarna vad de kunde. Eller vad
sägs om paret focke

& Gustav som bara

ga lägen, då

behövde 62 slag (par 72). Scoren innehöll
9 birdies

-Johan Witrboldt, PGA-Pro

och I eagle, åtta under på de sis-

Storslam for Lindbcrgs
T.;

yas tävlingsverksamhet under året

l15t.u

nåddes då han klämde

till med med

en

mer eller mindre en familjeang-

66-rond på KM, vilket efter de senaste

elägenhet, då bröderna Lindberg storspe-

ombyggnaderna ar liktydigt med n1'tt

lade, och mamma Anita kompletterade

banrekord från vit tee. Av bara farten

väl i Generationstävlingen.

lortsatte Kalle sedan att i par med mamma Anita spela hen Generationstävling-

Säsongsupptakten för Lindbergs kunde inte varit bättre. Aldste brodern Johan

vann efter övertygande spel Omegaslaget

en över

l8 hål.

Men inte nog med detta, båda bröder-

till final i Sommarmatch-

tillsammans med Söderåsens Paul Nil-

na gick också

brink. Johan foljde sedan upp med att bli
bäste spelare i Golfueckan där han vann

tävlingen där lillebror Kalle drog det

med de utmärkta resultaten 64 respektive

rned3l2.
Såvitt kant har hittills ingen familj dominerat prislistorna så eftertrycklig som

Spar slaggolf och Köttmästarr.ras slaggolf

längsta strået genom att vinna

66 slag netto. Med Johans låga hcp inne-

Lindbergs gjort i år. Nu gäller det att

bar detta bruttoresultat på 67 respektive

Lindbergs konserverar formen under

68 slag!!

vintern och laddar om till säsongen2O04,
då man får finna sig att spela under starkt
favorittryck.

Lillebror Kalle ville inte vara sämre
utan inledde säsongen med att vinna
Stina's Flower Cup på 40 poäng. Toppen
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-Ingvar Jönsson

Carl Lamm Trophy.
Fr v. bakre raden:
Staffan Andersson,
Carl Lamm, lerry
Lennklew, tävlingsledare, Stefan Larsson, Carl Lamm.
Fr. v. främre raden:
Lars Wahlström,
segrare i A-klassen,
Mårten Nordn, segrare i C.klassen,
Rikard levinger,
segrare i B.klassen

-- *

*l

lighet att bli uppdaterad vad gäller olika
försäkrings- och placeringsfrågor etc.

.t

I vårt alltmer komplicerade samhälle är
detta allt viktigare för oss alla, fortsätter

I

Iohn.
Juniorkommittdn jobbar med målsättningen att våren 2004 kunna åka

till

sydligare breddgrader för att på sätt stimulera våra juniorer ytterligare i sina
strävanden att bli duktiga golfspelare.
Rya Golfldubbs motprestation, vilket

självfallet godkänts av styrelsen, är att

Providentor har möjlighet att boka in
och träffa Rya Golfldubbs medlemmar
med rådgivning och uppdatering av vad
marknaden har att erbjuda. Budskapet
från fohn och Björn är: Det enda Du behöver göra är att tala om för oss vad Du
är intresserad av, så skall vi hjalpa Dig att
välja en optimal lösning för just Dina be-

hov och önskemå1.
Providentors sponsoravtal med Juniorkommittön kan ju komma att innebära att vi som medlemmar såväl direkt
som indirekt är med och stöttar en potentiell vinnare av British Open från Rya!
Det ärjust detta upplägg, som innebär att vi gemensamt kan slå två flugor i
en smäll, säger fohn.

Providcntor

Drivern tycker att dena form av sponsoring är värd att stödja, eftersom vi inte
bara medverkar till att juniorerna får

sponsrar Ryas Juniorspelare

rovidentor Fond & Försäkring arbetar arbetar inom bank- och för-

bättre förutsättningar att utveckla sitt
golfspel utan också att Du ochjag såsom
privatpersoner får rådgivning i viktiga

kommittdordförande i spetsen.
John Grant (handicap 0,5) välkänd

ekonomiska spörsmål på såväl kort som
lång sikt.

säkringsvärlden. lohn Grant, duktig golfspelare och medlem i Rya golf-

profil på Rya Golfldubb, inte minst som

klubb ager företaget tillsammans med
flrra andra erfarna personer i denna spe-

pro fames Grant, är också mycket aktiv
och uppskattad medlem i vår Bankommitt6.

vill

ringsbolagsvärlden har Providentor inte

Drivern träffade fohn på Providentors
kontor för en tid sedan. "Syftet med detta

Golfldubb lycka till!

några egna produkter. Deras affärsid€ är i

samarbete är att vi kan slå två flugor i en

stället att utgå från kundens behov och

smä11", säger

önskemål och därefter föreslå lämpligaste
lösningen oavsett det gäller sparande,

Driverns nyfikenhet väcktes direkt
och vi undrade hur man kan åstadkom-

placeringar, lån eller försäkringar.

ma detta.

ciella bransch . Till skillnad från många
andra mäklare inom bank- och försäk-

Providentor har träffat en intressant
sponsoröverenskommelse med vår golfklubb speciellt riktat mot juniorverksamheten med Ann-Sofi Aru, juniorernas

pappas lite rödlätte pojke

till

Ryas

förre

John och Björn hoppas mycket på
detta sponsorupplägg. Vår målsättning
är att alltid vara lite bättre än våra kolle-

gor/konkurrenter, vilket innebär att vi
ge våra kunder rätt råd i rätt tid!
Samtidigt önskar vi alla juniorer i Rya

John entusiastiskt.

juniorerna bra förutsättningar till en framgångsrik golfsäsong
samtidigt som Du som köpare av Provi-

Vi vill

ge

dentors tjänster får en professionell möj-
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Har Du drabbats Tr"Ncmifrossan'f
"H::i'fli":#{:;:i
purnpar." Detta utspelades för 60 år sedan, på vägen hern fr:ån tslekinge, då tre

ynglingar beslutat att förvelkliga iddn
orn att odla öring i Nemisjön på Rya. Genom kontakter visste de att fir-ra öringyngel gick att får'rga i vattendrag i Blekinge. En av föräldrarna till yr-rglingarna
hade fått bistå med

bil och med i bagaget
fanns en rejäl mjölkkruka sanrt en cykelDen sistr-rämnda för att syresätta

ma genom något tillflöde eller utlopp.
Detta upp$,lldes av denna skånska Ne-

liknar den italienska kratersjön Nemi i
Albanobergen söder orn Rom. (Nemi

misjö, som tillskapats av mänsklig hand,
genom att lera hämtats för tegeltillverk-

kommer från Nemus Diance
Lund)

ning. Det visade sig vara en bra miljö för
öringen, som blev stor och fet. Kontinu-

kejsarna hade sina "somnartorp" på

-

Dianas

En historiskt intressant kratersjö, där

erligt och i hemlighet hämtade gossarna

sluttningarna. Den nöjeslystne kejsarer.r

sin fisk från Nemi och kunde för vänner
och bekar.rta alitid lova god oringfångst.

Caligula lät här konstruera två skepp 70
meter långa och 20 meter breda som fly-

Med tiden utvidgades golfbanan mot
Rydeback och "sjön" kom att bli en vanlig damm likt alla andra dammar och

tande nöjespalats. Skepp som bärgades
T1wärr brär.rdes dessa unika fl,r.rd under

och rekonstruerades rnellan 1928

- 3I.

historien om Nemi foll i glomska. Nemi-

andra världskriget.

sjön är den damm som du ser, när du
stannar vid kiosken rnellan 9:ans green

I vår Nemisjö har en och annan
kioskmöbel bärgats, dock utan något

och 10:ans tee. Det finns även medlem-

större historiskt intresse.

pande för att förse fiskanra med syle.

mar som sänkt en och annan boll i Nemis djup, efter mindre lyckat utslaget

går det att slå en golfboll över, men den i

Den som hade pumppasset när det var

från 10:ans tee.

Italien är garanterat ospelbar med en yta

rast, fick varken vila eller n-rat. En dags

Tloligen döptes vattensamlingen till
Nemi av den Danske tonsättaren Heise

av 167 kvadratkilometer.

pur-r-rp.

vattnet till öringarna.
Efter lyckad får.rgst återvände de

till

Helsir.rgborg n'red nrjölkkrr-rkan fl,lld med
vatten och öringyngel och livligt pum-

irrbete för att samla in öringarna, innebar
stort ansvar för pur-r-rparen, för alla yr-rgel
nråste l.rållas levar.rde

na

i

kr ukarr. Väl

hem-

på Rydebäcks gård, tön.rdes inr.rehållet

nred alla yngel i Nemisjön.

Förutsättningen för att lyckas med
odlir-rger-r

var att örir-rgen inte kunde

lyr--

Den stora skillnaden är att vår "sjö"

gård. Ofta vandrade han med sin hustru

När en speiare peggar upp bollen och
blickar ned mot vattnet och känner en
viss oro för det kommande slaget, har

till

spelaren drabbats av den nu mera så

som på 1 800 talet bodde på Rydebäcks
denna vackra plats, med lummig om-

givning och brant sluttade sidor ned mot
en blank vatten)'ta. Här hämtade han inspiration till sina verk och ansåg att detta

kända "Nernifrossan".

- Alf

Rodman, handicap 21,5
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trots att vi inte har någon chans att få

;..

bära hem pokalen som Mats putsar upp
varje år inför prisutdelningen. Tur att det

finns fler som spelar for skojs skull, annars kunde Mats, locke, och några rockies
gått ut i en frrboll och gjort upp om KM.
KM är som en släktgolf, samma spelare dyker upp år efter år. Många har man

inte sett under resten av året men till KM
kommer man alltid, så länge batteriet till
rullatorn inte är urladdat.

KM lottas 113,ll3 & 1/3, vilket innebär att den basta tredjedelen går i mitten,
den sämsta i slutet och "mitt i mellarna" i

början (!). Har man riktig tur så startar
man som första "sämstboll" efter "BästHugo håller sig numera bakom grytorna...

KM
Bal<tfrän
en något
-

annorlunda rävling

lubbmästerskapet är en gammal

som går ut på att ta sista platsen.

institution och

Undertecknad har under flera år följt
striden i "KM bakifrån" och det är här vi

spelas

för att krö-

a klubbens bäste(a) spelare. I

modern tid har vi även börjat kora bästa
35 åringar, 45 åringar, juniorer,etc etc.
När kommer KM för rödhåriga? Varför
slutar vi med H 75? Klubbens äldste medlem Tage Eriksson (92)hade säkert varit
glad att [å kröna en lång golfkarriär med
ett klubbmästerskap. Han hade latt tagit
hem H 90. Han spelar ju bara 360 dagar

om året och hade lätt kunnat plocka in en
nio-hålare på någon spelfri dag.

KM är max golf. En

k-lass,

ingen han-

dicap,72 hå1, ingen poängberäkning. Alla
kan reglernä, hjälps åt att hålla reda på
varandras bollar, Bekräft ar medspelarens
score på hålet med ett kort "ett över" alternati\,.t " eagle" och framför allt ingen

frågar när man står med den avgörande

hittar de verkliga hjältarna. Vinnaren i
vanliga KM brukar ligga kring par, dvs
284 slagöver 72 håI. Dessutom är han
oftast ung, vältränad samt slår långt och

rakt.

Vi i "Bakifrån-gänget" går egentligen 8
rundor under ett KM. För det första slår
vi ca 115 slag mer än vinnaren + alla

Man går ut efter klockan och inte efter deviset "Jag kan nog slå nu. ]ag brukar inte nå dit" med foljd att det står tre

bollar och väntar på varandra på trean.
Ingen rond över 4 timmar ( eller ?)
Under KM spelas numera också en
extra deltävling i Herr-klassen (HS),

meters putt för Bogey.
Baserat på tidigare boll tror dom naturligtuis att 3:e slaget var Din drive och
kostar därför på sig en liten applåd. Det

är då man förstår varför Annika och
dom andra storstjärnorna spelar golf.
Det har inget med pengar att göra. Det är
känslan!

Nog med historik och bakgrund. Hur
gick det i årets upplaga av "KM bakifrån"?

Vi var 6 st som normalt spelar på hcp
mellan 9 och 14 ( KM är en bra tävling
om man vill hoja sig. Fyra hö.jningar på
en helg!). Det tog faktiskt två rundor innan det vanliga "sist-gänget" ( motsats

provsvingar, dvs ca 600 slag. Sen går vi
dubbelt så långt, dels för att hitta vår

till topp-gänget) utkristalliserade sig.

boll i skogen, sedan för att hitta
medspelarens boll, inklusive de fura provisoriska på 8:an. Vi har inte tränat se-

nior in i striden. Marcus Carlsson har kapacitet att bli en framtida vinnare i "Bakifråntävlingen'i I år räckte han dock inte
till mot rutinerade Hugo Berg som utan

egen

dan någon i det militära tvingade oss att
springa 3 km på under 20 min och vi är

definitivt inte unga.
Vi står där kl 06 30 även på söndagen

putten för en hcp-sänkning " Ligger Du

på5eller6där?"

bollarna'l Varför är det tur? Jo då kan
man få publik på l8:e hålet som ser när
Du limmar in 4:e slaget och sätter en 5

Som i de flesta tävlingar tog sig en ju-

problem såg till att säkra sista platsen i
årets KM. Några andra namn som skall
nämnas i sammanhanget, utom undertecknad som alltid är med i bottenstri-

Olle Nilsson värmer upp.

den, märker vi mannen som givit namn
åt ")ompaskogen", John Wallsäter. Ny

för

året var Lars Wahlström som tack vare

golfbil hade krafter kvar att missa sista
platsen. Vi hoppas Du kommer utan bil
nästa år. Då har Du nog en chans!
T ättlingsledaren

far b åda tävlingarna
-Olle Nilsson
drivern 3-2003

att hitta.

När Du kommer fram till buskaget
och inte hittar Din boll, kan Du då inte

"den gick nog i vattnet'l Bollen är
förlorad och den provisoriska bollen är i
spel. Om Du skulle finna Din boll i busken, dvs utanför vattenhindret, får Du
säga att

INTE heller här spela på den provisoriska bollen (Du har ju just

hittat Din origi-

nalboll). Du måste nu använda vattenhinderregeln 26-1.

Fråga 3: Från signaturen "SPEL PÄ
FEL BOLL I BUNKERN" har följande

frågeställning kommit (en något
förkortad version):
Har du frågor till Christinal E-posta på christina,idehuset@telia,com

lag och två av mina vänner spelade en

runda på Rya i somras, varvid en något
komplicerad situation uppstod. Eftersom
en av mina kamrater och jag brukar spela

Christinagcr beskcd

på Preceptbollar, modell Lady, dvs dam-

Svenska Golffiörbundets örbundsdomare
svarar på dina regelfrågor.
å

min regelsida skall jag försöka ta

upp händelser, som har direkt anknytning till Rya. Det kommer
även att finnas utrymme för insända frå-

gor från medlemmarna. Om Du vill ställa en regelfråga så skicka

in den till klub-

ben och märk kuvertet "Regelfrågor

Christina Rodman'l Glöm inte att tala
om vem Du är, telefon etc., så jag kan nå
Dig för ev. kompletterande uppgifter.
Om Du inte vill ha Ditt namn omnämnt
i tidningen, så skriv under signatur!

bollar, frågade jag innan vi slog ut om
han även denna runda skulle använda
detta bollmärke. Hans svar var att "i dag
spelar jag på Titleist, ingen damboll för

med övriga outpinnar och därmed fortsätter outgränsen i oändlighet, dvs i

praktiken från 8:ans tee. (Om dubbelpinnen skulle stå i vinkel till ovriga pinnar,
så fortsätter outgränsen efter vinkeln till
den möter banans gräns).

Vid 8:ans slut fortsätter outgränsen
mellan 8:e green och 9:e backtee fram
banans yttre outgräns, dvs mot Rydebäck.

Vi startar härmed direkt med några
frågor från medlemmarna:
Göran Hansson har i våras (förlåt att
Du inte får svar förrän nu) undrat:

Lokala Regler, Regel 2b, sid. 94-95 i

Svar: När man av säkerhetsskäl tvingas
sätta en s.k. intern out of bounds, som
endast avser ett hål, 8:an, kan man inte

markera tvärs över hela golfbanan. Vi

näraflaggan. lag gick fram till vad jag
trodde var min boll och identifierade
den. jag var helt säker på att det var min

boll, eftersom dambollarna av Precept är
märkta med ordet "lady". fag slog alltså
upp min boll ur bunkern och skulle just

regelboken?

min parputt, då min bunkerkompis
helt plotsligt ropade att han spelat på
min boll från bunkern! Hur kan det
komma sig, eftersom Du enligt egen in-

Svar: Nej! För att gälla måste först och

formation ej spelar på Precet, damboll i

främst denna lokala regel finnas anslagen

dag?

slå

på ldubben och för att få lov att anslå

denna lokala regel erfordras SGF/SkGF:s

"Jag bytte på hål 3

M.a.o. Du får bara slå en provisorisk

boll, om Du tror att den är FöRLOMD
UTANFOR ett vattenhinder. Exempelvis
där det är tjockt buskage intill vattenhin-

na går. Dubbelpinnen RIKTAR

dergränsen och då Du dessutom tror att
bollen kan ha hamnat där och blir svår

från Titleist till Pre-

cept Lady", blev hans svar.

tillstånd!

måste på annat sätt tala om var gränser-

IN outgränsen! Vid 8:ans början står den i linje

min kamrat och jag i högra bun(min
kern
andra kompis slog upp bollen
på green). Min bunkerkompis slog
både

snyggt bollen ur bunkern och hamnade

till

Eräga 2: Vid ett dåligt utslag på
10:an kan bollen hamna i buskaget efter dammen. Kan man då slå
en provisorisk boll enligt bilaga 1 i

Fråga 1: Var påbörjas och avslutas
outgränsen mellan 8:an och 9:an?
Om det finns en dubbelpinne undrar jag om out slutar där?

min del i dag'l OK tänkte iag, skont då
finns ingen risk för sammanblandning.
Vid korthålet nummer 4 hamnade

En något vild palaver utbröt, eftersom

till och från är spel på "liv och död"
vid våra rundor. Min kamrat hade gjort
åtminstone wå fel påstod jag:
det

- Han informerade aldrig oss andra
om byte av boll

- Han kan aldrig ha identifierat sin
drivern 3-2003
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boll i bunkern, eftersom han slog på min

finns flera spelare, som spelar samma

. återplacera bollen

ladyboll.

märke men med olika nummer. fag förmodar att Du blivit smärtsamt medve-

UTOM I ETT HINDERIII

Så småningom kom vi överens om att
jag skulle få slå om min boll från bun-

Detta får Du göra överallt på banan

kern, medan min kamrat puttade vidare

kunna identifiera Din boll, dvs konstate-

under protester från mig. Han fick sitt

ra att detta är Din boll och tillhor ingen

Vilka konsekvenser får detta? Eftersom Du inte får identifiera en boll i bunkern kan Du naturligwis inte straffas om

par och jag missade mitt nya bunkerslag!

annan. Då kommer vi osäkt in på Regel

Du skulle spela fel boll från en bunker.

l2-2 (sid.47 i regelboken):
"Ansvaret på att spela rätt boll vilar

Ofta ser man ju ändå att det är "rätt"

Vi spelade vidare och allteftersom vi
awerkade de följande hålen blev vi, åtminstone jag, allt säkare på att vårt

ten om detta vid det här laget! Du måste

på spelaren. Varje spelare

bör sätta ett

"domslut" var felaktigt.
En annan duktig golfkompis anser

identifieringsmärke på sin boll."

foljande: Båda spelade på fel boll = två

är det ett regelbrott (2 plikt), men däre-

slags

plikt. Bollarna skall återplaceras i

bunkern och ni har då slagit era respektive 4:e slag från bunkern.

M.a.o. om Du inte spelar på rätt boll

boll, men säker kan man ju inte vara om
märket på bollen är dolt av sand etc.

SÅ HÄR SKULLE NI HA G]ORT:

mot är det inget regelbrott (se ordet bör)
att inte märka sin boll. Då får man å an-

När Du och Din kompis spelat upp var
sin boll ur bunkern, skulle Ni innan ytterligare slag slagits kontrollera att ni har

dra sidan ta konsekvenserna av sin icke-

spelat på rätta bollar. (T.ex. genom iden-

Jag har svårt att smälta
detta, eftersom jag faktiskt

tifi eringsprocedur enligt

identifierade min egen
boll (min kompis spelade

konstatera att ni spelat på

ju enligt egen uppgift

på

Titleist).
Ytterligare en kompis

till mig säger att vi båda
skall plikta två slag! Jag
tycker fortfarande det är

orättvist, eftersom jag anser att jag identifierade

min boll.

ovan). Då hade ni kunnat

"En någotvild
palaver utb röt, efterso m
det till och frän är spel
på'liv och död" under
värantndor."

"fel" bollar.
Bollarna återplaceras i
bunkern. Har läget förändrats skall ursprungsläget
återskapas. Man får vid så-

dant tillfälle kratta bun-

kern innan bollarna återplaceras. Nu spelar ni
båda på rätt boll och ingen av er skall ha något

pliktslag. Slagen på de felaktiga bollarna räknas

SVAR: Det finns flera saker som vi skall reda ut
här. Vi börjar med "identifiering'l Hur kan Du säga att du har
identifierat Din boll, eftersom det inte

rnte.

Om ni inte rättar till fehandling. Man får byta boll mellan hå-

let, utan fortsätter spela med de förväx-

len och man måste inte, men bör, med-

lade bollarna får ni båda 2 slags

var Din boll? Spelade ni båda på samma

dela sin markör/medtävlare.

märke och dessutom samma nummer? I

har inte brutit mot någon regel. Däre-

plikt enligt Regel 75-2 för spel på fel boll. Ni har
ju haft möjlighet att identifiera bollarna,

mot är ni båda levande exempel på hur

eller hur? Om ni dessutom slår ut på

mycket enklare allting skulle vara, förut-

nästa hål

satt att man märker sina bollar!

är slagtävling. I poängbogey stryks hålet.

så fall

hur kunde Din kompis då veta att

han spelat på

Din boll?

Om ni har spelat på identiska bollar

blir båda bollarna "fel boll'l eftersom ni
inte vet vilken boll som tillhör vem! Eftersom Din kompis upptäckte att han
spelat på Din boll efter sitt bunkerslag
och Du accepterade förloppet, kan jag

Din kompis

blir ni diskvalificerade om det

Det vore intressant att veta hur Du

identifierade Din boll?
Enligt regel 12-2 fär Du utan plikt
lyfta en boll, som Du tror är Din, för
identifiering men först skall Du:

Min sammanfattning:
Om Du slår på fel boII, förtiixlat bollar:
Gå tillbaka, återplacera bollarna (droppa
dem om Du inte vet den exakta punkten

inte dra annan slutsats än att ni har spelat på samma märke men med olika

. meddela

Din avsikt till Din markör/
medtävlare. (Skall ha möjlighet att iakt-

där bollen Iåg). GIöm alla slag på den felaktiga bollen. Lägg till 2 pliktslag till sco-

nummer. Det var så Du trodde att Du

taga lyftningen och återplaceringen).

ren. Plikt undgår Du bara om slaget/sla-

. markera bollens läge

gen skex

spelade på

Din bolll

Om Du slår Din boll och den hamnar
i en tjock ruff. Du hittar där en boll med
samma märke som Du spelar på, blir
denna boll inte automatiskt Din. Det
drivern 3 2003

. lyft bollen
. identifiera bollen (Du får bara rengöra
så

mycket som behövs för att se om det

är Din boll)

i bunkern eller i ett vattenhinder.
-Christina Rodman, handicaP 20,5
Förbundsdomare
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Bäste Golfare,
Vi på Golf 3000 vill berätta att vi kommer att driva golfshopen på Rya GK från och med nästa år.
För er som inte känner till oss är vi ett familjeföretag med en idÖ
att driva golfbutik med personlig service, brett sortiment och bra
pflser.
ldag harvien butik i Helsingborg på Landskronavägen14 därvi
startade för ett antal år tillbaka samt att vi driver golfshopen på
Landskrona GK sedan 2002.
Vår ambition är att ha lika hög klass på Rya GK med ett heltäckande sortiment av golfprodukter och en bra service.

Vi hälsar alla gamla och nya kunder välkomna.
Alf, Patrik & Niklas med personal.

Medlemsförmåner!
Handla för +500kr så lämnar vi 6% i rabatt.
Handla för +5000kr så lämnar vi 10o/o i rabatt.
Gäller vid uppvisande av medlemskort.
Rabatten gäller ej vid inbyte av klubbor eller på redan nedsatta varor.

Denna förmån gäller redan idag

!

AIlt inom golf

Center Helsingborg
Helsingborg
Landskrona GK Landskrona
Heden
Rya

GK

042 - 28 38 38
042 - 2216 88
0418 - '159 75

www.golf3000.se - info@golf3000.se

