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ledaren.
AV THORBJORN OSTMAN HCP 15,4

Arets höstmötc
ny fårdinriktning
I slutet av november, närmare bestämt den 27 november fattades det viktiga beslutet att

RYA GOLFKLUBB

överföra driften av vår verksamhet från Rya GK till Rya Golf AB. Årets Höstmöte kan nu

Adress Pl 5500,25592 Helsingborg
KanslVreception 042-22 0L 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang 042-22!7 45
Instruktör 042-22 1,6 88

läggas

till handlingarna, som ett

av de längsta och mest engagerade

i Ryas snart 7)-äriga

historia.
Strax före midnatt, cirka 23.30,4,5 timmar efter mötets start klubbades beslutet.

Drygt

150 mötesdeltagare vandrade ut

i natten, möjligen med känslan att en delvis ny

och viktig period i klubbens historia påbörjats.

För många av oss medlemmar är det givetvis inte helt lätt att sätta oss in i de olika
förutsättningarna. Styrelsen med Alf i spetsen har dock tagit hjälp av revisorer, skatteexperter etc. och med tanke på klubbens satsningar på såväl bana som byggverksamhet är
det nu fattade beslutet helt riktigt.
På Svenska Golfförbundets egen hemsida kan man läsa, att såväl SGF som Ernst

rättsligt prövat.
ni om följande:
stundtals rätt klämd ut mellan sköldarna nör frågan kom in på juridiska
säger

.

AIf såg

.

formaliteter.
Mötet avbröts vid två tillftIlen - pauser - då man tog tillftillet i akt till interna
överläggningar inom sty relsen och mötesordföranden.

Malmrup föreföIl inledningsvb vara emot den ökade bolagiseringen, men allt
att han ändrade sin uppfattning.

eftersom presentationen framskred yar det uppenbart

Så

till något helt annat. Rya Golfldubb -

Medlemstidningen Drivern
utkommer med 4 utgåvor per år
REDAKTOR

Thorbjörn Östman
thorbjorn@matbild.se

Att frågan inte är helt enkel illustrerades väl på mötet, eller vad

Per

PG: 39 65 39-9, BG: 804-1.444

&

Young står bakom råden om bolagisering. Vi får darfor anta att förfarandet också är

.

Hemsida: rya-gk.com
Fax: O42- 2203 94
E-post: rya. golfklubb@sverige.net

en av få klubbar i landet

- håller

sig med s.k.

fredade starttider, då ett antal priviligerade medlemmar äger rätt att spela golf på starttider, som ingen annan äger rätt att boka. Ingen av nuvarande styrelsemedlemmar tycks

känna till hur dessa fredade starttider kommit till. Hur som helst

-

enligt uppgift

-

dessa

starttider finns som tack för att berörda personer ställer upp och hjälper klubben i olika
sammanhang. Samtidigt kan vi konstatera att våra spelrundor nu tar allt längre och
längre tid att genomföra, bl.a. beroende på att vi vid många tillfällen saknar starters! Vi
har också förstått att på dessa tillgängliga

tider spelar ibland flera spelare än vad antalet starttider i sig medger. Inte undra på
att våra golfrundor drar ut på tiden!
Det vore välgörande om Styrelsen inför
nästa säsong ldart och tydligt klargör på

vilka grunder dessa fredade speltider i
framtiden verk-ligen har en rättvis funktion
att fylla på vår klubb.

Nu laddar vi upp inför nästa år - ett
nytt viktigt år för klubben med 70-årsjubileum. Du som möjligen har någt intressant
att berätta med anledning av denna födelsedag är

välkommen att skicka in Ditt bi-

drag!
God jul och Gott Nytt År önskar Driverns redaktion.

042-21 11.22
070-554 68 05
REDAKTION
och medarbetare i detta nummer:
Daniel Back, formgivare
David Back, fotograf
Sebastian Ahl, Sofia Aru, Jessica creen,
Gustav Herslow, Ingvar Jönsson,
Carl-Johan Kuilving, Karin Ohlsson
Alf Rodman, Cristina Rodman,

Iohan Wittboldt, Thorbjörn östman
ANNONSER

Thorbjörn Östman 042-21 1,122
REPRO och TRYCK

Westerås Media Produktion AB
UPPLAGA: 1700 exemplar
DRIVERN distribueras via post

tili

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer och sponsorer. Medlemmar
erhåller ett exemplar per hushå11.
NÄSTA NUMMER, utgåva 1/04
distribueras sista veckan i mars
MANUS- och ANNONSSTOPP:
15 mars 2004.

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
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Sedan intervjun har vi halkat ytterliäste

T
lJatL

i intervjun med Sven Rosenkvist

Rya

GK rankas på 189 plats bland

Sveriges 423 golfldubbar, den senaste

utvärderingen varit eller kommer den att

gare, nu placering r93. På

publiceras i svensk Golfr

www.klubbhuset.nu går det att följa

upp-

Lite kontroversiellt säger Sven att Rya

rankingen och kriterierna för den-

giften hämtad ur svensk Golfguide 2003.

kanske borde göra som bostadsföretagen,

samma. (Vasatorp hor till de zo

Det vore intressant om man i Drivern kun-

nämligen slopa köerna och lägga ut lediga

bästa i ran kingen.) Kvalitetsprojektet

de presentera vem som står bakom utvärde-

medlemskap på internet. Om Sven med det-

kommer fortlöpande att presentera

ringen och enligt vilka kriterier som denna

ta menar att vi då skulle få flera y'ngre, data-

gjorts. Placeringen stämmer väldigt dåligt

kunniga som ansökte om medlemskap, och

överens med det som åtminstone syns på

att man därigenom skulle sänka medelål-

ytan, och som dagligen kommenteras i po-

dern i klubben, så är det säkert en riktig tan-

många nöjda medlemmar och

sitiv anda av gästande spelare, som t ex läge
vid sundet, bana, ordning och reda genom

ke. Dock en

till slnes onödig omväg, då yngre kandidater också skulle kunna väljas ut ur

många nö.ida gäster, men det som

starter, restaurang med fortrafflig mat och

den redan befintliga kön. Hur de hundratals

är intressant är att rankingarna börjar komma. Vi kan tycka att det är

sundsutsikt. Även de flesta medlemmar fö-

äldre köande, som då skulle förbigås, och

orättvist, men samtidigt är detta

refaller vara stolta över att tillhöra Rya GK

som under många år betalat köavgift för att

också ett tecken på en mogen

och är sannolikt inte intresserade av att blta

någon gång få erbjudande om medlemskap

till klubb med eventuellt högre ranking. Mot
den bakgrunden är det

inte helt befängt att
dra slutsatsen, att problemen snarare bör relateras

till klubbens

inre arbete och skötsel?
Det vore därför intressant att höra styrelsens

skulle reagera, är väl

"Ett bättrc och mindre
kontroversiellt sätt
att sänka nrcdclåldcrn i
R1,a GK \ore att forsöka
beh'alla klubbcr-rs
Llngdomar å\€n cftcr
qLrgo års ålder."

ganska lätt att före-

och vi arbetar efter den antagna
femårsplanen. Vi vet att vi har

marknad som börjar bli mer och
mer effektiv.
Trots vår belägenhet, goda mat
och bana behöver vi också följa

ställa sig. Förmodligen

med vår tid och det är noghär faran

som penslonssPararna

finns. Att vi själva blir för nöjda och

i Skandia Liv, som sett

inte föl,jer med i utvecklingen. Nu

sina pengar försvinna

när vi rättar

i mörka hål i koncer-

klubbhus och golfshop förbättras

till bristerna

med

vår ranking avsevärt. Därefter är det

nen.

Ett bättre och mindre kontroversiellt sätt

syn på rankingen, gi-

resultaten bi a i Drivern. Styrelsen
tar den externa rankingen med ro

att sänka medelåldern

vetvis med kommentarer till de kriterier

i Rya GK vore att försöka behålla klubbens

dags for banan och träningsfacilite-

terna. Colf är idrott och därför är
det naturligt för mej att också försöka förbättra mitt spel. Styrelsens
ambition är att vi ska tillhöra de zo

som Rya GK tydligen inte uppfiiler, gärna

ungdomar även efter tjugo års ålder. Kanske

bästa klubbarna. Vi har en god kun-

publicerat i ett kommande nummer av Dri-

går detta att uppnå via ytterligare, differenti-

skap om vad våra gäster, sponsorer

vern. Hur viktiga är dessa kriteria, och är

erade medlemsavgifter, där hänsyn tas

det förenat med mycket extra arbete och

1'ngre medlemmar har utgifter för att bilda
familj och skaffa bostad och säkert skulle
uppskatta att ha "rabatterade" medlemsav-

höga kostnader att göra nödvändiga förän-

dringar?
Dessvärre förefaller det som om utvärde-

ringen helt förbisett Ryas stora värden, de
som

vi medlemmar uppskattar och green-

feegäster och sponsorer betalar miljonbe-

till att

gifter upp till förslagsvis trettio års ålder. Det
är

ju ett känt faktum att en del yngre med-

lemmar väljer att sluta spela golf och lämna

och medlemmar anser om Rya GK.
Jag är inte säker på att vi behöver

flera yngre medlemmar. Det kanske
ska vara flera kvinnliga medlem-

mar) Kanske bättre golfarel Kanske
era tävlingsinriktade) Differentie-

fl

rade medlemsavgifter kan vara en

möjlig väg att gå för yngre medlem-

klubben av ekonomiska skäI. Kanske vore

mar. En annan väg kan vara att un-

det därför en tanke, helt i linje med Ryas avi-

derlätta för medlemmar med passi-

minstone verkar det som om de inte fått

serade kvalitetstänkande, att försöka behål]a

va medlemsskap att komma tillbaka

rätt viktning sett mot andra detaljer. Skall

dessa ungdomar kvar i klubben, även

som aktiva medlemmar.

man se något positivt med uwärderingen så

de år då kassan på grund av andra åtagan-

lopp för att komma i åtnjutande

av.

Åt-

är det kanske att vissa inkörda rutiner

blir

den är lite skral. Mojligen ett

under

kriterium som

ifrågasatta, och att det skapas samstämmig-

skulle få positivt utslag i senare uwärdering-

het mellan styrelse och kommittder om

ar av klubbens status.

nödvändigt förändringsarbete. Slutligen har

- Nöjd medlem

Kvalitetsprojektet innebär att vi

tittar på allting med utgångspunkten, att det som är bra kan bli bättre. Det som är mindre bra åtgärdas
d

trots ranking.

irekt.

-Sven Rosenkvist, hcp g,j
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regler.
MED CHR]ST]NA RODMAN HCP 20,5

Svenska Golffiörbundets

örbundsdomare Christina Rodman
svarar på dina regelfrågor.
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smög sig Tryckfelsnisse in och tog bort några mycket väsentliga
a
a
rader i slutet på mitt svar till Cöran Hansson pä "Fräga z"
a
a
Därför publicerasfrägan och svaret idess helhet med de borta
tappade raderna i fetstil.
a
a
a
Jag har inte fått någon reaktion ännu, vilket kan betyda att
a
ingen har läst det, eller att de som har läst det tror blint på allt
a
a
jag skriver även om det verkar heltokigt. Jag vet inte vilket som
a
a
är värst!
a
a
Sänd in Dina frågor (och förhoppningsvis får Du kompletta
a
a
svar nu när Tryckfelsnisse har fått sig en avhyvling) till:
a
a
a
a
a
.
nu
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FRÅN SIGNATUREN "PINNEN"

ser: "Jag lagger flaggstången precis utanför

Vid ett dåligt utslag på l0:an kan bollen
hamna i buskaget efter damrlen. Kan

KOMMER FÖL'ANDE FRÅGA:

green framför vattenhindret så att rnir-r

På l4:e hålet bad jag min medtävlare att

svåra snabba tiometerspLrtt inte kan rulla

man då slå en provisorisk boll enligt bi-

ta ur flaggar.r, vilket han gör och lägger

vattnet."

laga

i

1

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

den strax utanför green. Min boll ligger
på green längst upp och när

regelboken?

2+-l säger följande:
*** \2i1 en boll är i rörelse får inget

Regel

jag puttar

(alldeles för hårt skall medges) mot hålet

annat hindrande föremål ån en possad

SVAR: Ne.7/ För ntt gälla ntåste först oclt

på r-redre delen så rullar bollen av greenen

flaggstång eller spelarnas utrustningar'

fräntst denna lokaln regel linnas nnslagen
på khfuben,och far att få lov att anslå just

och träffar den liggande flaggstången.

flyttas, om det kan påverka bollens rörel

derma lokala regel fordrns SGF/ SkGF:s

ha två slags

tillstånd.

är bara när flaggstången ligger på green

den bollen var i rörelse hade han brutit

Med nndra ord, du får bara slå en provisorisk boll om dtL tror att den är FOR-

soru deI blir plikt. Vi kunde inte enas utan

mot Regel 1-2 "Avsiktligt påverka boller.r"

det slutade rred att jag strök hålet (vi

och han hade fått wå pliktslag.

LORAD U?1NFÖR ett vattenhinder. Ex.

spelade poängbogey), men vem har

det är tjockt buskage

intill vattenltitder-

grönsen och du tror att bollen kan hn

Min rnedtävlare säger då att jag skall
plikt,

n.ren jag hävdar att det

se.

***
Om han hade flyttat flaggan Lrnder ti-

Däremot om Du ber r-rågon pnssn

egentligen rätt?

flaggstången

Dessutom tycker jag, när han insåg att

så

är det givetvis den perso-

filtta/lyfta den när

nens skyldighet att

hantnat där och blir då svår att hitta. Niir

bollen kanske var på väg att träffa flagg-

bollen är i rörelse. T1värr får Du plikten

dtr kontmer frnnt till btrsknget oclr inte hit
rar din boll kan du då inte sägn "den gick

stången, och han stod bara några meter

ändå om passaren står och sover och bol-

nog i vnttnet", utan bollen är förlornd oclt

nu v:rr

rlen provisoriska bollen är i spel. Ont drr

inte speciellt sportsligt handlat.

finner din boll i busken, utanför vattetthindret, får du INTE spela på den provisoriska bollen öven om din originalboll lig-

ger ospelhar, utan vackert anvönda Re-

ifrår-r, så borde l-ran l-ra
så säker på

i

flyttat den om han

att det var plikt. Det var

len träffar honom eller flaggan. Det gäller
att välja rätt person
drag, eller putta

så

till ett

så

viktigt upp-

gräsligt dåligt att rrran

inte är i närheten.
SVAR:

Din medtävlare har i alla delar

Kom ihåg att även om Dr.r inte har sagt

till orn passning, alternatir,t inte bett att

handlat helt korrekt.
Onr flaggstången är borttagen antirr-

flaggan borttagen,

så anses

få

Du ha godkänt

gen av spelaren själv eller av någon annan,

handlandet om Du ser vad som händer

modan skulle finna din boll i yattenhindret, får du INTE heller här spela på
den provisoriska bollen (du har ju hittat

spelar det inger.r roll om den ligger på eller

och inte säger något. S.k. tyst medgivande.

din originalboll) utnn

heter att flytta den, eller be att få den flyt-

gel 28 "ospelbar boll", Om du mot

v

nttenhinderregeln 26-

ntL
1.

nnvändn

för-

utanför green. Du får inte träffa

der-r

med

din boll. Du hade innnn slagel alla rnöjligtad,

till

en säkrare plats. Tänk konsekven-

I Regel l7 kan du läsa mera

on-r flagg-

stången och vad man får och inte får.

- Christina Rodnnn,
FörbtLndsdonnre

drivern 4-2003

intervjun.
MED ALF KARLSSON HCP 14,1

Dctsnlndar ryatidcr...

Direkt i anslutning till klubbens höstmöte fick Drivern
en pratstund med vär klubbordforande, Alf Karlsson.

AvThorbjörn Östman Foto David Back

DRTvERN:

gått

till

Hur ser Du på året som snart
prioriteringar har Ni

ända? Vilka

haft i styrelsearbetet?

alr:

nlr: fo, att banan har varit i betydligt
sämre skick än under tidigare år. En vik-

des fredade starttider? Kan vem som

tig arbetsuppgift är att prioritera inför

helst skaffa sig sådana förmånet eller...?

Vi måste

till

DRTvERN: På

klubbmötet diskutera-

Jag känner mig nöjd med samtliga genomförda åtgärder under året. Fram-

banan och successivt följa upp att målen

forallt är jag väldig n<ijd med det stöd vi
fick vid vårmötet i våra byggfrågor. Till-

nås. Det innebär säkerligen mer kemisk
besprutning och framförallt att vi har

byggnaden av omklädningsrum, kansli

tillräckligt med banarebetarkapacitet

och uppställningsplats samt ombyggna-

under speciellt högsäsongen.

den har startat upp enligt planerna.

Vi spelar alltför långsamt på banan. I
vissa fall har vi rondtider på 5 timmar -

har fasta starttider. Av 248 spelare med

helt oacceptabelt. Onsdagar och fredagar

starter under helgerna. Vi skulle behöva

fått idel beröm för vårt
tränarval. Tiäningsverksamheten har
verkligen kommit igång. Under året har
Jag har också

haft 1.500 lektionstimmar! Vi

nästa år.

se

att kvalitetssäkra

är de värsta dagarna. Vi måste ha detta i

RLp: De s.k. fredade starttiderna har

funnits i klubben sedan många år tillbaka. Varför dessa en gång i världen infördes vet jag inte. Ingen annan

klubb i vårt

närområde håller sig med något liknande.

Vi talar om slutna klubbgäng, som
fredade starttider har 24 ställt upp som

för att lösa vårt problem. Ett
minimikrav borde vara att man också ställer upp för klubben i motsvarande
54 starter

s.k.

måste nu strukturera träningen så att vår

fokus och kommer att göra olika försök
för att få spelet att flyta bättre. Exempel-

övergripande målsättning att bli allt

vis starta bollarna med 10 minuters mel-

mån dessa förmåner består.

bättre golfare uppnås!

lanrum, pröva oss fram med 9 resp. 8
minuters mellanrum. Eller kanske vi

också detta genom att flera spelare går

nen har blivit mycket bra. Vår bankom-

skall starta frän I7:e tee? Vi har också de

på banan än vad antalet erhållna

mittö har kommit långt med övriga ban-

s.k. fredade starttiderna, som förorsakar

der medger!

förändringar och förbättringar.
Vi har fått en klubbtidning, som fått

fördröjningar.

mycket beröm av våra medlemmar.

sagt besviken över att inte

Johan

Ombyggnadsresultatet av l8:e gree-

Vissa av dessa golfgäng missbrukar

ut
startti-

Många av övriga medlemmar, liksom

Jag är också missnöjd, kanske rättare

tillräckligt

styrelsen, har b<irjat att ifrågasätta dessa
fredade starttider. Frågan skall diskute-

många frivilliga arbetskrafter vill hjälpa

ras vidare i styrelsen och återkommer

att diskutera fram den bästa Iösningen

till

vårmötet.

för Ryas framtid.

dant tillskott skulle också innebära ett
battre flyt på banan. Ett måste, om vi
skall komma till rätta med starttiderna.

Slutligen startar vi nu upp processen

DRTvERN: Finns det inget som

missnöjud med?
drivern 4-2003

Du är

som starter under helgerna. En så-

till

DRIVERN: Ett oar,visligt krav är, tycker

åtminstone Drivern, att styrelsen klart
och tydligt redovisar varför vissa inom

klubben skall kunna "åka i en egen

gräddfil"! Känns inte särskilt demokratiskt i detta samhälle.
För övrigt det blev ju ett väldigt
snabbt beslut vad gäller "bolagiseringsfrågan"!
ALF: Sjäh,{allet är styrelsen mycket

tacksam över det förtroende som med-

lemmarna gav oss på höstmötet. Vi hade
en mycket lång diskussion, men var ab-

erp: Det gjordes en utredning 1999.
Enligt information jag erhållit innebar
en ev. bolagisering då att vi skulle kunna

ben?

sänka våra kostnader med 150.000 kr,

presentera alternativa lösningar såsom 6

samtidigt som inga direkta fördelar inför
framtiden kunde skönjas. I dag har vi

nya håI, bygga om nuvarande bana

helt andra förutsättningar.
Inom ramen for EU ligger ett förslag

Det är självfallet väldigt viktigt att sådana beslut är väl förankrade bland våra

om att även idrottsklubbarna skall betala
moms på sin verksamhet. Aven ur den

medlemmar. Vi skall bygga för framti-

den mark vi kan utnyttja for golfldub-

Vi arbetar på att till vårmötet kunna

till

par 7 2, förbättra träningsmöjligheterna.

den. Konkurrensen om golfare, sponso-

solut nödvändigt för att

rer och greenfeegäster

klargöra för alla mötes-

kommer successivt att

deltagarna konsekven-

öka. Bara inom Skåne

serna av att ev. säga nej

kommer

till vårt forslag. Tråkigt

etablera sig inom den

att vissa av medlemmer-

närmaste framtiden.

na försökte "spärra" frå-

18

klubbar att

DRIvERN: Finns nå-

got mer att tillägga?

gan från beslut utan att
lyssna på styrelsens ar-

.q,Ln:

Vi är tacksam-

gument och faktisk orsak till förslag om före-

ma över det förtroende

slagen förändring.

som styrelsen rönt från

och den uppskattning,
våra medlemmar. Vår

Vi hade inget val. Absolut nödvändigt att

målsättning är att vi

strukturera upp förhållande mellan Rya GK

skall rankas som en av
de 10-20 bästa golfan-

och Rya Golf AB. Under

läggningarna i Sverige,

mötet beslutade vi om

vilket kommer att ställa krav. Inte så mycket i

vissa tillägg

till

styrelsens

rena pengar som det

förslag, vilket innebär att
medlemmarnas inflytan-

rent personliga.
fag hoppas ocksä på

demöjligheter är oförän-

mer engagemang
bland våra medlem-

drade. Beslutet innebär
också att vi kan sänka

mar och att vi får in
betydligt flera juniorer.

våra kostnader nästa år
samt erhålla tidigare in-

Nu lägger vi spåren
inför framtiden för en

betalad moms i retur.
Eftersom vi står inför

framträdande position

fortsatta investeringar i
banan är förändringen
en klar fördel.

Vi har haft en förhållandevis kort period på
oss att undersöka denna

uVi måste se till att
kvalitetssäkr a banan och sllccessivt
ölju Llpp att målen nås.<

Till slut vill

jag

också tacka alla våra

viktiga fråga. Vi har diskuterat med våra revisorer, skatteexeperter, även haft

inom Golf Sverige.
Tänk vad harligt att
det är just vi som får
vara med IUST NU!

kontakt

med andra klubbar i motsvarande situa-

aspekten menar jag att vårt nu fattade
beslut är korrekt.

anställda och oavlönade anställda som Åke A. Hasse, Curt P,
Kalle, Karl-Axel, Gunnar, Åke S m. fl.

tion. Nu träffat beslut innebär att vi kan

Alltfler golfklubbar i vårt land gör

Även ett stort tack till våra olika kom-

bedriva vår verksamhet mera rationellt

motsvarande förändring, dvs cirka 2/3-

mitt€ordföranden och kommitt6med-

ekonomiskt. Vi kan undvika kostnadshojningar för 2004, vilket jag hoppas

delar av verksamheten läggs i ett aktie-

lemmar.

bolag och 113-del i själva golfldubben

r'åra medlemmar skall vara nöjda med.

avseende

DnrvEllN: Varför har inte denna för-

ändring genomförts tidigare?

träningar och tävlingsverk-

samhet.
I) R IV

Ft

riN :

Vad kommer att ske med

Jag och styrelsen önskar alla våra

medlemmar en mycket god julhelg och
ett gott nytt Golfår, som är det 70:e året

för Rya Golfldubb.
drivern 4-2003

Mot varm arc brcd d,grader
]\
I\

Tu lackar det mot iul! Kanske kommer

o,

att i julklapp lå någon golforyl. som

bort golfens traditioner och varför vi håller på
med detta bollspel.
En viktig målsättning för mig är att kunna

Du absolut inte kan vara utan. Själv åker min
fru Helena och jag till Portugal i slutet av november för att bl.a. försöka hitta något lämp-

bidraga till att Ditt kunnande och därmed
ökad trivsel i Ditt golfspel. Kom ihåg att även
de

vintern. Kanske förlänga säsongen 2004? Eller

kan se på TV kan också missa. Även dom

varför inte starta upp säsongen 2005 något ti-

måste hålla koll på sin sving!
fag har pratat med

digare på varmare breddgrad?

Klubben och jag håller på för fullt att söka

Golf 3000 på Landskro-

navägen (Nya Shopen). Vecka 4/2004 startar

rpp med inomhusträning

efter en 2:atränare. Till vår stora glädje har vi

jug

kunnat konstatera ett mycket stort intresse och

kommer att finnas en bokningslista. Det är

behov av golflektioner. Vår vision är givetvis

bara att boka Dig för några lektioner! Just i
skrivande stund kan jag t1värr inte säga vilka

att våra medlemma i Rya Golfldubb
bart elitspelarna

- skall utvecklas

-

inte en-

och bli bättre

Vi ser också alla fram emot vårt nya klubbhus och öppnanden av den nya shopen.

Jag vill

att Ni alla skall veta att jag känner mycket stor
inspiration att få jobba med Er på Rya GK. Utvecklingen går snabbt fiamåt. Även vi måste
hänga med samtidigt som vi inte får tappa

dnvern 4-2003

hos dem. Det

dagar och tider, som kommer att
Tä

och bättre.

to

riktigt duktiga prospelarna, som vi bl. a.

ligt ställe för att arrangera golfskolor under

bli aktuella.

Dig gärna en tur till Golf 3000 på Lands-

kronavägen. Fr o m vecka

5l

finns boknings-

listan på plats! Ett besök kan löna sig. Du kanske också

hittar den dar julklappen när Du

ändå är där!
God

jul och Gott nltt Golf-Årl
-J ohan Winb oldt,

P

GA- Pro

,Kanske örlänga
såsongen 2oo4?

Ellervarft)r inte
stafta Llpp sdsongen

zooin4got tidigarr
pavaffnare
breddg-ad?"

Skoja med pappa...

Golflokes finns i lra utföranden. Pris 39:-/styck.
Årets lulklapp! Visa vart du
hör hemma med Rya-mössan.
Pris t99i,

ch klart
Vad vore Drivern utan julldappstips?
Text & foto Bröderna Back

Håll tummarna i styr.
Foot Joy

"WinterSof'.

Pris r99:-.

Tvåputta med
Odyssey "z-ball bladen.
Pris z 395r.

rz

dnvern 3-2003

klappat och kiart

Nu börjar säsongen.
Vinterpeggar i gummi.
Tre olika storlekar.
Pris z9i

Sko dig rätt!

Adidas Mudskippers.
Pris 995:-,

2

Rätt i alla lägen.
Skall finnas i varje Rya-spelares bag.
Pris 85:-.

Tävla mot mamma med

puttkoppsklassikern,
Pris 45:-.

(o
at*r

ffi

Håll koll på din score med "Score-4."
Pris 295:-.

C

olfa

fi

i

kl a rn

a kom m

dnvern 4 2003

e r

frå n

C

olf jo oo.

PRENUMERATIONSPREMIE
Kinesisk löktvål i rostfri metall.
Använd tvålen som en vanlig tvål under
rinnande vatten, så försvinner
lukten av oönskade dofter av till
exempel vitlök, fisk, skaldjur
direkt från Dina handet
Tvålen levereras i en snygg tygpåse.

+
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Försrärkr roll

ör bolagct
,\l{11'l'S I IOSI'}tf)'t-lr

kan läggas

till hzrndlingarna sont ett ilv cle lang.sia

och nrcst cngagcraclc i Rvas snart
7o_iiriga
historia. I)cn r.iktigzr. kiirnfi.zlgan rar cle
rq6 nrötesdcltag;an-las svn på stvr elsens
förslag zrtr örefföra clriften fi-ån Rya

till

\a

GolfAB
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uOkande inrresteringar och därmed
skuldsättning gör det nödvändig! att
förändra strukturen ör Rya GolfAB
respektive Rya GK.*

Rya Golf AB

valdes Per Malmrup,

tersom Rya Golf AB tilldelas en tyngre

mer fordringarna att öka till 21.5 Mkr

som fick en svettig

roll i klubbens verksamhet, hade det varit
på sin plats att styrelsen också informerat

och framtida investeringar i banan kom-

i utskicket om vilka hur,udsakliga stadge-

kommer framöver att skapa en oönskad

stundtals mycket liv-

ändringar som kommer att bli nödvändi-

liga diskussionen.
Det skall dock understrykas att det 4 tim-

mar långa mötet hölls i en positiv anda
med konstruktiva inlägg och diskussioner, precis så som en styrelse önskar dia-

ga att genomföra i bolaget.

Därigenom

nformation

Det som orsakade störst förvirring var att
styrelsen först skickat ut en omgång mö-

teshandlingar av vilka bl a framgick att

mer ytterligare att tynga lånebilden. Detta
Iånekarusell mellan Rya GK och Rya Golf
AB. Förslaget är nu att Rya GK:s fordran
skall omvandlas till aktiekapital i Rya

vanlig mötestid.

tur på verksamheten, där t ex interna lån

troligen till viss del också på att många
i

14.6

skulle många tidsödande inlägg ha undvikits och mötet kunnat hållas inom sedMötesdeltagarnas villrådighet berodde

logen med medlemmarna.

an ds

Mkr. Nästa år kom-

med inte skulle behöva genomföras. Ef-

uppgift att leda den

Okla r förh

till

ill mötesordförande

Golf AB, vilket innebär en klarare strukoch intern räntesättning inte behöver tillämpas. Sven underströk att dessa frågor

dagen innan sett en bekymrad MFF-ord-

diskuterats med framstående experter på

förande intervjuas i Sydnytt efter det att

bolagsjuridik och skatterätt. Rekommen-

Skattemlndigheten underkänt överförandet av skattefria royalties från servicebo-

dationen har varit entydig, gå vidare med

till föreningen.

projektet.

Av kommentarerna

medlemsavgiften skulle h<ijas med 400 kr,

lagen

där 200 kr skulle täcka kostnaderna för

att döma drog man vissa paralleller, som

Bolagisering av golfuerksamhet

det pågående bygget, 55 kr kostnaderna i

dock kan liknas vid att jämföra äpplen

på SGF:s hemsida

samband med införandet av SGF:s nya

med päron.

Svenska Golffiörbundet har tillsammans

datasystem, samt att resterande 145 kr

ut-

Någon vecka före Klubbmötet fick
medlemmarna sig sedan tillsänt en kompletterande skrivelse i vilken styrelsen

till ökad bolagise-

ring av verksamheten. Fördelen skulle bl
a

vara att moms kunde kvittas i större

omfattning, och att den för 2004 aviserade hojningen av medlemsavgiften därdrivern 4 2003

här förklarade Sven Rosenkvist

bakgrunden till förslaget:

ökade banresurser.

presenterade ett förslag

Så

- Ökande investeringar och därmed

med Ernst & Young utrett de legala konsekvenserna av bolagisering av golfldub-

bar och slutsatserna finns publicerade på

skuldsättning gör det nödvändigt att för-

SGF:s hemsida. Styrelsen har tillsammans

ändra strukturen för Rya Golf AB respek-

med klubbens revisor, samt externa kon-

tive Rya GK. Den struktur vi har idag var

sulter, sett över Ryas nuvarande struktur,

tillämpbar när verksamheten bedrevs i

både ur skatte- och bolagsrättslig synvin-

mindre omfattning än den vi har idag,

kel. Slutsatsen som dragits är att nuvaran-

och som vi ser den framtida utveckling-

de struktur inte längre är optimal och att

en. 2003

uppgick Rya GK:s fordringar på

Rya,

liksom många andra klubbar, bör

höstmötet2003

bolagisera ytterligare delar av verksantheter.r.

Det förslag som styrelsen föreslår och

som presenterades på Klubbmötet innebär följande:
Den ideella verksamheten kvarstår i
Rya GK, dvs tävlingar,

träning etc, medan

driften och merparten av övrig verksamhet överlörs till Rya Golf AB - son-r
94o/o ägs av Rya

till

GK.

Genom överforingen av hela driften

börjare att komma igång med riktigt golf-

ändring som klart definierar hur Rya Golf
AB i framtiden skall styras. Bland annat

nan också kommer att bli intressant för

En större del sorn kommer att benäm-

spel. Vidare bedömer man att träningsba-

spelare som inte

vill köa upp på den ordi-

tryckte Per-Erik Persson på vikten av
starkt medlemsinflytande så att en framtida styrelse i Rya Golf AB inte kan agera

tanke på den trängsel som idag finns på

över medlemmarnas huvuden.

den ordinarie banan.

Medlemsavgift en, som förblir oförändrad för 2004, delas upp i följande delar:

påtalade svårigheten för knattar och ny-

får Rya Golf AB en starkare roll i klubbens verksamhet. Detta kräver en stadge-

Lars Wahlström,

flitig debattör under

narie banan för att spela några håI. Det
senare skulle

ju vara )tterst vällovligt med

Åke Skagmo varnade dock för risken

kvällen, underströk att aktiebolagslagen

med närheten till vägen och rekommen-

ger stor handlir-rgsfrihet, och att konse-

derade Bankommittön att noga tänka ige-

kvenserna av detta därför måste begränsas genom skrivna direktiv och stadgeen-

nom planeringen av hålen.
bättrats genom åren, men är långt ifrån

jas eller överlåtas av medlernmen, utan

liga kJubbmöten. Lars presenterade sina
synpunkter där han bl a förordade sepa-

kommer att tillhöra Rya Golf AB. Den ut-

rat styrelsebemanning i bolag och golf-

ningsbana tycker nog många är ett betyd-

gående momsen kan sedan Rya Golf AB

Rubb samt direktiv som säkerställde
medlemmarnas inflytande över bl a stör-

get att anlägga en korthålsbana

nas spelrätt och beläggas med 67o moms

och som skall betalas

till

Rya

Golf AB.

Observera att denna spelrätt inte kan säl-

kvitta mot ingående moms på investeringar i fastighet, bana och maskiner.
Den mindre delen av rredlemsavgiften

konrmer som tidigare att betalas till Rya
GK för täckande av kostnader i den ideel-

re investeringar. En paragraf om hem-

Träningsmöjligheterna på Rya har förtillräckliga. Att utnyttja marken för en träligt bättre alternativ, än det tidigare försla-

Alf Rodman, som lagt ned ett stort och

budsskyldighet på aktierna skall också
finnas i stadgarna.

fortjanstfullt arbete på Ryas markfrågor,
betonade att nuvarande planläggr.ring av

Efter flera timrnars diskussion, med

marken gäller för en period om t 0 år, och

la verksar-nheten.

nödvändiga pauser inlagda, kunde Per

att 2 år gått sedan planbeslutet togs. Rya

För Rya Golf AB innebär detta att
moms (25%) kan lyftas retroaktivt 3 år

Mahnrup konstatera att mötet bifallit sty-

har alltså 8 år'på sig att genomföra någon

till överförande av driftsverksarnheten till Rya Golf AB, med till-

träningsmöjligheter förefaller vara det

tillbaka på gjorda investeringar i bana,
maskiner och fastigheter etc. Retroaktiv

relsens förslag

form av markutnlttjning, där behövliga

ägg av Lars Wahlströms förslag samt en
paragraf om hembudsskyldighet på akti-

bästa alternativet. Överskrids tidsgränsen

moms beräknas totalt uppgå till ca 1.5

Mkr.

er. Det beslöts också att bolagsstämma

åter skulle kunna komma upp

Rya Golf AB kan även lyfta moms
(25%), beräknad till ca 1.3 Mkr, på nuva-

nomarbetad bolagsordning kan presente-

rande Byggetapp 2.

ras.

Därutöver kommer greenfee att belägvilket ger ytterligare

Rya

Golf AB skall hållas

så

i

snart en ge-

senteras vid Vårmötet 2004.

sion, då man kan hävda att det finns out-

nlttjad mark dit

dessa kan förläggas.

Finansiering genom revershöjning
Den skisserade träningsbanan kommer att

underlag för kvittning mot ingående

Sex håls träningsbana

lTloms.

En fråga som varit uppe

detta kan sänka de årliga driftskostnader-

Alf Rodman för att strandhålen
till diskus-

Nytt reviderat stadgeförslag skall pre-

gas med 60lo moms,

Sammantaget räknar styrelsen med att

varnade

kräva investeringar på 5 - 6 Mkr och dess-

till diskussion

vid flera tidigare Klubbmöten är använd-

utom ökade kostnader för underhåll. En
möjlig finansiering är att öka medlem-

na med 0.5 Mkr, vilket för 2004 skulle

ningen av Ryas markområde öster om hål
6. Flera förslag har tidigare presenterats,

klubben. Kristina Dinö presenterade ett

motsvara den tidigare beraknade höj-

och nu hade jan Sederholm och Ban-

forslag där reverserna hojs med mellan 3

ningen av medlemsavgiften, som om för-

kommittdn tänkt vidare. Bl a hade tanken

5000 kr beroende på när de utfärdats.

ändringen genomförs inte behöver tas ut.

på att förlänga hål 5 skrinlagts, medan hål

Detta tillsammans med möjligheten att

Förslaget ledde

till

en livlig diskussion

6 ritats

in med utslagsplats i dungen till

marnas återbetalbara lån (reverser)

till

-

med inlägg både för och emot en ökad

höger om green på hål 5 och med spel ge-

kvitta moms i Rya Golf AB skulle kunna
fi nansiera framtida banutbyggnader.

bolagisering, då diverse experters utsagor
åberopades. Allteft ersom rnötet fortskred

nom trädridån mot en green på nya området. Hål 7 hade förlängts till ett par 5

son betonade att beslutet inte brinner i

stod det emellertid klart att överföring av

hål n-red utslaget tillbakaflyttat till trädri-

knutarna, men framhöll samtidigt att det

l.tterligare verksamhet till Rya Golf AB
var det mest logiska alternativet. Detta

dån. I övrigt hade en 6-håls träningsbana,

finns ett starkt tryck i klubben på att träningsmöjligheterna skall forbättras, vilket

skulle dels skapa en bättre struktur på

med 4 korthål och2 par 4 håI, ritats in på
det av Rya ägda men outnl.ttjade mark-

klubbens verksamhet, dels sänka de årliga

området.

prgre medlem, som menade att förbättra-

driftskostnaderna genom ytterligare möjligheter till kvittning av moms.

Motivet för träningsbanan är bl

a

otill-

räckliga träningsmöjligheter, samt den

Rya GK:s styrelseordforande

också underströks av ett

Alf Karls-

fint inlägg från

de träningsmöjligheter är en

en

förutsättning

för golfens utveckling på Rya.

drivern 4 2003

ffir

k .'.-

uslutomdömet om mötet är attur ett morker tändes eff ljus.u
Per

Banan har fått viss kritik under året

Malmrup rekommenderade styrel-

nomgående skall förbättra medlemmars

sen att behandla denna fråga som en del

och för att komma till rätta med proble-

och andra intressenters upplevelse av

av Långtidsplanen.

men kommer banpersonalen att förstär-

kvalitet i klubben. Målet enligt Kristina är
en trivsam klubb med hög och jamn kva-

kommande säsong. Alf Karlsson un-

kas

Bygget

ftiljer kalkylen

derströk vikten av att hålla hög kvalitet på

I sin redogörelse för klubbverksamheten

banan, inte minst mot bakgrund av att

under året kunde Alf Karlsson konstatera
att bygget kostnadsmässigt följer kalkylen

konkurrensen ökar med 18 nya klubbar

Mkr) och att även tidplanen foljs. Humdentreprenör är HA Bygg, som också

105

(S

byggt baghus och restaurang.
Johan

Wittboldt har varit mycket anli-

tad för lektioner och sammantaget har

på gång

i Skåne. Negativt är att ytterligare

träd måste fällas. Positir,t, som många

Ett 3-års avtal har tecknats med Golf

till

greenfeegäster och

till

100

medlemmar.
Dessvärre har responsen från med-

inte bara 150 meters markeringar, utan

35 inkomna svar.

även 100 meters markeringar kommer att

Intressant att notera från enkäten är
alt92o/o av greenfeespelarna skulle re-

införas.

kommendera sina vänner att besöka Rya.
Ett mycket fint betyg!

Behov av starters
Problemet med långa rondtider diskute-

Alf Karlsson vädjade om större
engagemang fiån medlemmar som starrades och

driva shopverksamheten. Landskrona
GK, som arrenderat ut sin shop till Golf

ters vid speciellt frekventa tillfällen under

Hittills är det endast ett fåtal med-

3000, är mycket nöjda med valet av ar-

året.

rendator. Vi ser därför framemot att änt-

lemmar som ställt upp. I detta samman-

ligen få shopfrågan löst på ett tillfredsstäl-

hang diskuterades de "fredade starttider-

lande sätt.

na" på onsdagarna, dvs stående tider som

Alf Karlsson berömde också Thorbjörn Östman, som gett Drivern ett nltt
utseende och innehåll. - Har man varit

medlemmar och grupper av medlemmar

ägare och utgivare av Golf Digest, så har

vädjan till medlemmar med "fredade

man också kvalifikationer, menade Alf.

der" att ställa upp som starters har hittills

spel, vilket tillsammans med sponsorin-

delats ut

lemmarna varit alltför dålig med endast

3000 som fr o m våren 2004 kommer att

Totalt har klubben haft 9400 greenfee-

För att undersöka nuläget har enkäter

troligen kommer att uppleva det, är att

drivingrange och lektionsverksamhet inbringat ca 0.5 Mkr.

litet.

bokat, dock ej Seniorgolfen som är en öppen tävling för Herrar 55 och uppåt. En

ti-

När det gäller de egna medlemmarnas
synpunkter kan bl.a foljande noteras:

97
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endast fått begränsat gehör.
På Per-Erik Perssons fråga om

EnliS IGistina Dind kommer en hand-

hur

lingsplan att presenteras på Vårmötet.

täkterna inbringat 4 Mkr. Detta innebär

man kvalificerar sig för en "fredad start-

altl9o/o av starttiderna genererat 37o/o av

tid" svarade Alf Karlsson att "fiedade ti-

intäkterna. Alf Karlsson informerade ock-

der" är gamla beslut, och att det inte kom-

hamnat på ranking 192 enligt publicering

om att ett greenfeeal-tal träffats med
Båstad GKvilket ger 150 kronors reduktion per spel. Diskussioner förs även med

mer att beviljas några nya tider. Många

på www klubbhus.nu. Rankingen bygger

klubbar har upphört med stående tider

på bedömningar inom olika kategorier

Ljunghusen.

de "fredade tidernas" vara eller icke vara.

så

och styrelsen kommer att ta ställning

till

drivern 4-2003

och är baserad på inkomna svar från såväl gästande spelare som medlemmar.
Resultatet måste än så länge tas med en

Sportsligt kan noteras att herrarna

höll sig kvar i Elitserien och att damerna
hamnade på 4:e plats i Division l.

Alf Karlsson informerade om att Rya

Kvalitetsenkät

stor nypa salt då Ryas shopverksamhet

Kristina Dinö håller i ett projekt som ge-

år endast försäljning av bollar och pegs

-i

höstmötet
via kansliet

- renderat klubben en hög
ranking inom denna kategori!?

godkande, Valberedninger.rs förslag till
stylelse i Rya GK, vilken blir identisk
nred innevarande års styrelse.

2oo4-

Budgeterat överskott

o.4 Mkr
Den av styrelsen föreslagna budgeten för
ca

2004 innehöll inga större sensationer, och

efter en kort diskussion ldubbades den

-

Det

ben med Marknadskom r.r.rittör.rs l.rjalp

är det viktigt att behålla kontinuiteter.r i
styrelsearbetet, menade Sven, sorn dess-

skall satsa pä 2 ä 3 yngre, utvecklingsba-

igenom. Det nya fcirslaget att överfcira en
större del av verksanrheten till Rya Golf

stärrrna väI.

5 17

tkr'.

lör

er.r

l8

Bland övriga frågor efterlyste

Jar-r

Sand-

berg belysningsstolpar på drivingrar.rgen
vi I ker sku I le för'lärr ga t rärr ingssäsongerr.

Yttelligare inlägg i den riktr.ringen
framkom, och det beslöts därför att sty

Arer.rdet hänsköts

till Vårmötet skall ta fram undellag

för err rättvisande jämförelse.
Medlemsavgifterna för 2004 förblir

att alla styrelse- och kon.rmitt6protokoll

Åke Skagr.t.to föreslog att r.nötet borde

hålsbana.

relser.r

Kar:l-lohan Kruuse frar.r.rförde krav på

na i pän.nar på lämplig plats i klLrbbhr.rset.
Belysni ng på övningsområdet

nadsläge tycks ligga alltför hogt

ra spelare.

skulle göras tillgängliga för medlernrnzrr-

AB innebär en beräkrrad. posiliv monrs
Göran Eriksson rnenade att Ryas kost-

deltagande i

klubbarbetet, svarade Alf I(arlsson att så
ir.rte sker, utan tanken är istället att klr"rb-

finns tunga plojekt på gång och därför-

utom fastslog att styrelsen fungerar bra,
och att den så viktiga personkemir.r tycks

påver:kan med

till Mikael Lundberg för

till Bankon-rmittön.

Tord Bergsten sade sig länge ha efterlyst svar friir.r Alf Karlsson beträffande

avslutas med en rejäl applåd och ett

varmt tack till Per Mahnrup för dennes
förnämliga sätt att leda förhandlingarr.ra.
Slutomdörnet on-r mötet är att ru'ett

nörker tändes ett ljus.

Efter: en något

slutnotan för kiosk, baghus och restau-

bristfällig och förvirrande ir.rfolrnatior.t i
två utskick föll brickoma steg för steg på

rang. Enligt Alf Karlsson kostade restau-

plats alltetter:som diskussion fortskred.

l 350 tkr. I

oförändrade. Ett förslag frår.r Anders

ranger.r 793

Forssell klubbades iger.rom, vilket innebär

båda fallen var utfallet i linje med budget.

för alla

att inträdesavgiften på 5.000 kr skall åter-

När det gäller kiosken har tilläggsinveste-

r-röjd skala rnedlen'rrrar sonr drog hen-r

rir.rgar gjorts r.ned ca 100

framåt nattkvistell, väl medvetna ont att
der-r aviserade hojningen av nredlerrs:rr,-

betalas proportionellt

lämnar klubben

inon

till medlem
5 år och

sorn

flr,ttar till

tkr och totalt

hal kiosken kostat 200 tkr.

ort utanför Skåne.

På

Sven Persson preser-rterade, och n-rötet

tkr och baghuset

er.r

fi'åga från Viveca

Hoff om
ut 25 tkr/år

klLrbben fortlarande betalar

Aven om bilden inte var helt kristallklar
så

det var det r.rog

er.r tän.rliger.r

giften med 400 kr: tydligen awärjts - rit-

minstone for tillfallet!

Händelser och historik om och kring Rya Colf AB
Åge Lundström, major och ivrig

en lyckad "tiggarrunda" bland

Aktiebolag Cenom att klubben

golfspelare hade förvärvat mark

aktieägarna för att få dessa att

nu indirekt bestämde över mer
än 9t %o av aktierna, kunde stiftelserna avvecklas och aktierna
föras över till klubben

av Rydeback

Cård Den marken

lät Åge klubben arrendera och

skänka sina aktier Cenom att
lägga aktierna i tre stiftelser, Age

r934 kunde en 9 håls slinga invi-

Lundströms Stiftelse För

gas

Colfbana, familjen Percy Bancks
Stiftelse För Rya Colfbana och

Flera av Åges golfiränner var

överens om att det var bättre
med ett kollektiv ägande i form
av ett aktiebolag, med avsikten

att de i framtiden skulle kunna
köpa mer mark till klubben För.

Colfuänners Stiftelse För

Rya

Rya

Col{bana, fick golfklubben majoritetsägandet i bolaget Visserligen återstod en del aktier, men

handlingarna med Åge r945 led-

de utgjorde inget större besvär,
utom den årliga administrativa

till att styrelsen t946 bil-

behandlingen för atL sköta mi.

de fram

dade Rya Colfaktiebolag. Arrendemarken köptes upp av bolaget och Age Lundström, som nu
var överste, blev aktieagare till-

sammans med många andra

n

oritets i ntresset
Så sent som 1997 togs nästa

strategiska steg i samband med
skyldigheten för aktiebolag att

Skatteregler har under många
år inneburit att det krävts stor

uppmärksamhet, så att en noggrann uppdelning skett mellan
bolagets skatteskyldigheter och
den ideella föreningens skattefrihet. Skattemyndigheten har
med åren blivit allt tuffare mot
idrottsrörelsen. För att inte gå
fel i regelverket och samtidigt få
maximalt bästa ekonomiska utfall, har nu många golfklubbar
startat bolag. Rya Colf AB med

välkända profiler frän den tiden
De flesta var ägare utifrån sitt

öka aktiekapitalet till minst roo
ooo kronor. Bolagets aktiekapiIal var 87 ooo kronor och med

sta golfbolagen i landet

golfintresse, men en och annan

en riktad nyemisson av r63o

se över vad som skett med akti-

trodde nog på en framtida god

aktier till stiftelserna, fick bola-

affär.

get ett lägsta aktiekapital av

erna, men hur vi bar oss åt för
att komma över all den mark

sina 57 år lar vara bland de äld-

Det här är en liten redogörel-

I början av sextiotalet väcktes

25o ooo kronor Det innebar

tanken om att Colfklubben bor

också att stiftelserna kom att

som vi i dag äger, är en annan
historia med många märkliga

de skaffa sig större inflytande

äga över 93o% av aktiekapitalet.

tu rer.

över bolaget. Under första hal-

Samtidigt ändrades bolagsnam-

van av sextiotalet genomfördes

net

till det modernare

Rya

Colf

-Alf Rodman hcp zt,5
Ordförande i Rya Golf Aktiebolqg

Alfs stora kunnande kring vad som hänt i
"gamla tider" när det gäller vår klubb är av
största intresse.

dnvern 4 2003

damkommitt6n.

Från vänster Eva Kullving, Barbro Hall Wannfors,
Lena lönsson, vann lagtävlingen på Örkelljunga CK.

till vänster, Lena,önsson, som
individuella tävlingen.

Ryudamcrnas som mar zoo3
Arnu

lång här'lig soltlmar är slut och r.i skr-rlle kunna säga att rd har lraft nrr
med golfrztdret i år också. M damer på Ryzr. har spelat ntyckct golf, bland annat har
\rl haft tjugowå tisdagstär4ingar under säsongen.
er-r

har föruto:n singel poängbogey

Damerna på Rya har spelat wå matchermot damer från Båstad GK. Båda lagen

som inte varit helt latt att få igår.rg, har vi

spelar rvå lättsarnmare tisdagstäv.

,tnru, och en loursonretävling.

vann på sin hemmabana och lör tillfallet

I3:de plats.

Slagtävlingarna har varit kopplade till
Eclectic och Birgitta Bergsten tog hem se-

finns den "vandrande" flickan frår-r Backa-

gern för andra året i rad i Eclectic.

"Annies Cup" vanns av Brita Linander,
soll nu får ha vandringspriset i silver i sä-

Triss Lady spelades en lördag i slutet av
maj och Irdne Krunse af Verchou, Lena Ahl,
Viveca Hoff och Mona Wallmalk fick åka

Johan Wittboldt har haft ett flertal
gruppträningar för Ryas damer, vilka har
varit mycket populära. Vi har även haft en
regelaftor-r med Christina Rodn-ran. Som
vanligt är denna kväll mycket uppskattad

kert förvar under ett år framöver. Både Bri-

till Soderslan för att

f

f
f /
V

ta och Birgitta fick pris ur Annie Börjessons
prissan-rling, sorn

damkornnittön har ärw.

Vissa tisdagar har det varit ett relativt

stort startfält, rnen ibland har det varit få

fall på Båstad GK.

spela distriksfinal.
Nationella Damdagerr arrangerades

kunnat skicka fullt lag och Rya kom på en

av damerna, som ännu en gång fick lära sig
son-t

att droppa bollen på rätt sätt när vi har sla-

brukligt andra fredagen ijLrni. Maret Rem-

git i vattnet på foran!

melgas tog bent segern i A-klassen och

vanlr även scratchpriset. I B-klassen vann

Vårstarten var sig inte riktigt lik i år.
Margaret Granvik med musikanter undet -

startande. Vad är det som gör att det är fler

Charlotte Strand från Sofiedals GK och till

holl med sång och musik samtidigt som

startande vissa tisdagar än andra? Vi vet

herr.rmaklubber.rs glädje hade vi flera darner

styrelsen hade möte på andra våningen.

inte. Man skulle kunna tro att slagtävling-

på prisplats.

Kanske det trevligaste möte de har haft på

anra har färre startande än pb, men så är

1änge?

för blåsigt, för varnrt eller för kallt? En del

Triangelträffen spelades i år på Rya och
Ryas damer tog hem segern med så liten
n.rarginal som möjligt. Vasatorp och Rya

det inte. Kan det vara vädret? För regnigt,

Höstavslutningen genomfördes på sedvanligt vis med prisutdelning och mannekänguppvisning. I år var det Combina

av Ryas damer går ut i alla väder, men visst

slLrtade på samma poäng men Rya segrade

påverkar vädret lusten för golfspel för en

på bättre hcp.

Shop, som visade flardftrlla kläder. Det var

del av oss och naturligwis hindrar arbetet

Damkommittdn ordnade detta året en
"utflykt i det blå" som gick till Orkelljunga GK. Banan var i fint skick. Vädret
kunde ir-rte ha varit bättre, men det var
mycket varmt! Lena Jönsson vann den

bara bordsplaceringen som skiljde sig från

fina symaskinen, som var skänkt av Råå
SyCenter. Lena har säkert err bra plats för
vandringspriset, en golfspelande dam på

sätta med bordsplacering, så välkommen

somliga av oss att gå ut och spela golf på
tisdagsför middagar. Damkommittdn arbe-

tar nu på en ny modell för dessa tävlingar,
för vi vill ju gärna att fler damer ska kunna
ställa upp!
Ir6ne Kruuse afVerchou vann slaggolftävlinger.r "Kittys äpple'l Priset är ett van-

dringspris i form av ett vackert keramikäpple. Att Irdne vinner en klubbtävlirrg är

drygt en halvmeter, sorn även den skänkts

kanske inte så förvånande med tanke på att

delar, en individuell och en lagtävling. Det
vinnande laget bestod av Lena Jönsson,
Barbro Hall Wannfors och Eva Kullving

hon i år hal tagit hern segeln i RM for damer 60. I sarnma tävlir-rg placerade sig Ltgrid Axelsson på tredje plats. Även Viveca

Hoffvann RM, då för damer 50, i vilken
hor-r tog hem segern

för andra året i rad. Vi-

veca och Iröne har också tagit lagguld

i EM

i Tyskland tillsammans rned flrra damer
från andra klubbar i Sverige och både Vive-

av Råå SyCenter. Tävlingen bestod av två

det vanliga. DK har en tanke att det kan

vara lättare för nya damer att komma med

om det är bordsplacering, vi fick både ris
och ros för detta tilltag! Vi kommer att fortalla, både nya och "gamla" medlemsdamer

till våra kvällar!
Damkommittdn har fått hjalp vid en del
tävlingar av några damer som inte är med i

och på prisbordet fanns r.rnderbart fina
blornsterarrangemaltg, skänkta av Petab

kommittdn och det tackar vi särskilt för.
Tre av medlemmarna i kommitt€n har
beslutat sig lör att sluta efter årets sista
möte; Ingrid Moberg, Kerstin Edlund och
Lena Armtoft, vilka vi tackar för allt arbete

Gardencenter.

som ni har lagt ner för damkommittön och

damer har även i år tagit hem segem i Oldgirlsserien. I Skåneserien placera-

spel. Samtidigt hälsar vi Mona Wallmark,

Ryas

de sig Ryas damer på 7:de plats och i Four-

ca och Iröne har spelat British Open för

someslaget också på 7:de plats.

amatörer i år.

meslaget med hcp, sont startades i

Till Fourso-

lol

och

önskar er lycka

till med ert fortsatta golf-

Susanne Von Post och Inger Fischer Kiste

välkomna som nya medlemmar i DK.

-

Karin Ohlsson hcp 18,3
drivern 4
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Senaste nytt från juniorredaktionen. Kontakt:Iessica Green, jessie_golfaren2hotmail.com
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Ytterligare juniorer är välhar, liksom många andra, obDriverns juniorredaktion i
Driu.rn har tidigare haft en
a
a
komna att medverka
serverat att våra juniorer på
denna utgåva består av Jessiinterviu med Ann-Sofi Aru,
a
a
Kontakta
Annoch
aktivt
sätt
uppdaAru,
redaktionen.
ett
bra
ca
Green,
Sofia
Sebastiluniorkommitt€nsordförana
a
Sofi Aru och meddela Ditt interat klubbens hemsida. Dean Ahl, Carl-,lohan Kullving
a.. Vi kunde då läsa om jua
a
tres se.
ras engagemang tar sig bl.a.
och Gustav Herslow. Du kan
niorernas olika aktiviteter. I
a
a
i uttryck att från tanke till
själv läsa resultatet av deras
årets sista utgåva får Du läsa
Juniorredaktionen koma
a
handling är inte steget
mer att ha sin redaktion i det
arbete. Tala om engagemang
om juniorernas frama
a
i positiv bemärkelsel
blivande juniorrummet så
skilt långt! Driverns redakångsrika säsong.
a
a
fort nyby ggnadsa rbetet bl i r
tion beslutade sig därför att
Vår tanke är, att även i
Upptakten
denna artia
a
bjuda in nägra av juniorerna
fortsättni n gen skal I Drivern
klart.
ar dock något ovanlig.
a
a
Red
ett eget redaktionsarbete.
ha en egen juniorredaktion.
Driu"rn och dess redaktion
a
a
a a aaa a aaa a a a a aaaa
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Juniorsäsongcn zoo3 i korthct
Golfszisor-rgen 2oo3 har varit ett lrändelserikt år for Ryas juniorcr. Ett är sonr givewis toppas avvinsten i
juniorserien division r nred avancemarlg till Elitserien som belöning. Det har även varit ett år som stundtals
l-rar präglats avvädrcts maktel som inte alltid varit påvår sida.

o
A ret böriade med en Kick-Offsom
/l
to.kaa. till sie 32 förväntansfulla
I
\ngdo-ur. Trots ett riktig ruggigt vårväder lyckades vi genomföra tävlingen, som dock blev nerkortad till 7 hål.
Sommarlovet är som vanligt en inten-

till

Som avslutning på säsongen hade vi
Kick-Out med tävling och efterföljan-

de avslutande glädjevrålen från en något

en

nervös coach (Ted Olsson).

de prisutdelning med priser

Vi har under året arrangerat en hel del
juniortävlingar bland annat spelades l:a

Rookie, Ärets flitigaste samt pristagarna i

omgången i Bankboken tour regional på

darna oss ett spratt med åska och regn,

l1 maj. Tiots bra väder

som gjorde att tävlingen fick avgöras på

siv period för juniorerna med deltagande

Rya den

i Knatteligan, Foursomeligan, Junior
Tour, Tjejligan, funiorserien samt diverse

tydligt att

individuella tävlingar. I Foursomeligan
och Knatteligan tog vi oss inte vidare

rangerades även Bankboken Cup samt

från gruppspelet trots stabilt spel. I |unior tour, en serie som Rya under senare år

Rya

ser man
kan göras ganska svår ge-

nom besvärliga flaggplaceringar. Det arfi

nalomgången i Juniorserien.
En ständigt återkommande tävling är

SSS.

till Årets

Även denna dag spelade vädergu-

övningsområdet.

Att det regnar även i Danmark fick vi
prov på när de juniorer som varit behjälpliga under året avslutade säsongen
med ett besök på Tivoli. Tiots ihärdigt

Sundstandläkarnas Sommarspel ( SSS)

regnande var det en del som skulle hinna

som spelas som en serien varje måndag

med alla häftiga åkatraktioner som

samt 2:a 2002, blev vi detta år 3:a. Även i

under sommarlovet. Denna tävling är

fanns. För en del resulterade detta i en

tjejligan placerade vi oss på en godkänd

mycket uppskattad och ett utmärkt

har dominerat med segrar 1999

4:e plats.

-

2001

I |uniorserien kom årets stora

framgång med l:a plats och avancemang

till Elitserien. Det blev

en rafflande upp-

görelse med Carlskrona där

vi inför sista

omgången på hemmaplan var tvungna
att vinna med minst 3 slag över Carlskrona för avancemang till Elitserien. Under den avslutande foursomeronden
pendlade läget från hopp till förtvMan

2+

efter rapporter som " Nu ar det kc;rt "

drivern 4-2003

till-

fälle att lära sig golfens viktigaste ingredienser "Vett & Etikett'l

Under året har det även arrangerats

helt ny grön ansiktsfärg, men vissa lär sig
visst aldrig!

Vi i juniorkommittön vill

passa på att

tacka alla som hjälpt till med tävlingar,

läger på Ven, Ljungbyhed, Abbekås, Sö-

läger och övriga aktiviteter under sä-

derslätt samt Rya.

songen.

TROTS BRA VADER SER MAN TYDLICT ATT
RYA KAN GÖRAS CANSKA SVAR GENOM BESVARLIGA
FLACG PLACERINGAR.

a
a
a
a

VEN.LAC RET

a
a

Sommarlägret är över och här ser vi några stolta som knattar som tillsammans med
sin ledare, Fredrik Herslow, gärna visar upp sina diplom för fina insatser.

a
a
a
a
a

a
a

a

a
a
a

Vi som var med på knattelägret 2oo3: Filip Råvik, Carl lohan
Aru, Cornelius Ahl, Gustav Hall6n, Linus Stenfelt, Rasmus
Redin, Adam Wittboldt, Oskar Nilsson, Frans Nilsson,

a
a
a

Några knattar som pustar ut efter ett träningspass i bunkern. Här tillsammans med
två av våra duktiga juniorledare, Karl-lohan Bergström och Filip fevinger.

Sommarlåger päRyo
J Jnder någla dagar före midsomn-rar gick det knappast att ta miste
\J på vad sorn försiggick på Rya. överallt synres knattar (53 till antal mellan 6 ocb 12 år) med sina nya Ryakepsar och med en liten gris,
mus, eller kanske en flodhäst hängandes på golfbagen. Med hjalp av
sina små djurnyckelringar visste varje knatte vilken grupp man

a

a

a
a

o

till-

hörde och vilken ledare man hade. Alla grupper leddes av våra duktiga

juniorer. Vilka förebilder! Ja, det var en av sommarens hojdpunkter
för rnånga av dessa tjejer och killar.
Under tre dagar blandades träning rned lek, bad och tävling. Och
inte minst fick vi tillfälle att se våra elitjuniorer spela $'ra hål. Alla be-

a
a
a

a
a
a

ur.rdrade och imponerades av deras långa slag och säkra spel. Några

knattar fick också tillfalle att spela med dessa duktiga elitjuniorer. Det
var en stor upplevelse.
Sista dagen fick de som inte hade gult
Lrpp, och därefter spelades en lagtävling.

kort sedan tidigare spela
Nu fick man chansen att visa

vad man hade lärt sig under lägret; slå långa slag, putra, chippa och
slå br-rnkerslag.

Lägret avslutades med diplom och prisutdehting. Alla fick pris tack
vare alla fina bidrag.

Det krävs en bra organisation och många medhjälpare för att kunna genomföra ett sådant här läger. Stort TACK

till alla som hjalpte till;

juniorer, föräldrar, mor- och farföräldrar och sist men inte minst
Hugo för den goda maten och glassen.

a
a
a

William lohansson, Olivia lohansson, Sofi Stensman,
Donatello Petrini, Mikael Mårtensson
Ledare: Thommy Ahl, Åsa Redin, Sebastian Ahl
Den 6 september tidigt på morgonen samlades tre ledare
och r 6 hoppfulla knattar vid Landskrona hamnen För att
förhoppningsvis få två trevliga golfdagar på Ven. Utan något regn som vi aldrig brukar ha på vårtVen läger! Närvi
hade anlant till Ven tog vi bussen till golfbanan (ST: IBB)
där vi skulle tillbringa den mesta tiden. Efter ett snabbt om
byte och utdelande av lite frukt gick vi ut och spelade på

den fantastiska banan
lstället för att spela r8 hål på en gång, så vi delade upp
dessa i två 9 håls rundor, med lunchuppehåll För att vara
knattar så blev man väldigt imponerad av deras golfspel
och uppförande på banan Rya kan vara stolta över sina
knattar, de håller hög klass.
lnnan vi gick den "långa vägen med tung packning" till
Backafallsbyn för inkvartering, avslutade vi med chipp och puttnin gstävlin ga r.
I Backafallsbyn bodde vi fem stycken i varje hus. Efter
middag och en tuffbrännbollsmatch var det inte många
som orkade så mycket mer. När klockan var zz.oo sov alla
en behövlig sömn.
Nästa morgon ringde klockan väldigt tidigt!! Killarna
kom snabbt upp för frukost och städning. Men hur var det
med tjejerna)
ldag var det den stora dagen "Tävling". Många hade lite
f]ärilar i magen. Vi delade upp knattarna i nya bollar, fi7llde
på vatten i flaskorna övningsslog och testade hur putten
satt, och sedan iväg på nya äventyr. Även idag spelade vi 9
+ 9 hål med lunchupphåll. Efter väldigt bra spel ifrån alla
(r8 hål första dagen och sedan r8 hål andra dagen är job-

bigt) hade vi en segrare; Adam Wittboldt. Kul också att så
många kunde sänka sitt handlcap Det som dock var svårt
var att välja sitt pris. Det fanns så många fina priser på pris
bordet
På båten hem från Ven var det många trötta hjaltar pga.
mycket luft och golf, men jag ärsäker på attdom var nöjda. När vi frågade om dom ville tillbaka nästa år räckte alla

upp händerna, jag också
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Årets måndagstävlingar bestod av 8 deltävlingar och var oerhört populär! I ur och
skur kom glada och spelsugna juniorer till
klubben! 9o juniorer deltog minst en gång
under sommaren och populärast var klass
4. Aldrig förr har så många knatat runt de
tre förkortade hålen. Oj, vilka fina resultat
vi fick sel Att äta glass och godis efter tävlingen verkade bli en tradition hos de allra
flesta! För att inte tala om Hugos goda
hamburgare
Bra resultat, roliga stunder och glada
minnen, ja det är väl så vi kan sammanfatta årets SSS.
Vi vill också tacka måndagstävlingens
sponsor, Sundstandläkarna och Ben$
Crimsgård, ett stort tack!
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En hclg päHygflottiljcn
i Ljungbyhcd
En fredag eftemriddag i maj samlas zz juniorer på Rvzrs pafkering
inför helgcns golflägen Fillda a\,fi5n/äntan, både lpfep golfspelet och
zlllt annat spännande som \,'ztntar. Ska jag lyckas? Hur är min formf
Vcnr fårjag dela rr"rnr med?

f
I

vag bar det

fosterland när man skulle putta på Ljung-

Allt verkar OK
utom att; det finns varken cafd eller kiosk
på Ljungbyheds GK. In med alla ungdo-

ta miste på var vi befann oss. Då och då

marna i bilarna igen och iväg till SPAR

seglade ett flygplan ovanför våra hur,'u-

där vi lyckligt kommer ut ifrån med fam-

den. Resultaten blev dock mycket bra, fle-

narna fulla av läsk, godis och chips. Hel-

ra sänkringar!

na läget på golfldubben.
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Kvällen avslutades med grillning på

Efter middan börjar första prövning-

stora oljefat och sedan var det inte många

putt- och chipptävling i solnedgång-

som orkade hålla ut. De flesta foll ganska

en. Marsch i säng, trodde ledarna ja!

Men

vem minns inte hur spännande det kan

snabbt för John Blund. Och det var i alla
fall ledarna glada för.
Nästa morgon tidig väckning igen och

vara med tjejerna/killarna i rummet

bredvid. Fönstervägen användes flitigt

en ny runda med nya kompisar. Nu kän-

denna tidiga natt. Först fram emot 1-snå-

de

ret blev det tyst. Nu skulle man
få sova ända

till

7, men

ju faktiskt

hör och häpna

vi ju banan och det visade sig på resul-

taten som blev ännu bättre!
Efter två härliga dagar var det dags att

klockan 5.50 vaknar man av ett gäng kil-

summera med prisutdelning som sig bör.

lar, som återigen började snacka. Man

För andra året i rad var det tjejerna som

kan

ju utan överdrift påstå att det var ly-

hort på logementet.
Trots bristen på sömn var alla glada

a

stod för bästa resultat i den hårda rumstävlingen.
Ett stort tack till alla dessa trevliga

och pigga när det var dags for träning på

ungdomar, som har ett härligt humör

rangen och nya tävlingar (puttning,

både i medgång och motgång och som

chippning och bunkerslag). Efter lunch

visar stor respekt för varandra och upp-

o

dags att ge sig ut på banan som visar sig

a
a

vara lagom svår. De sista nio hålen kändes

muntrar varandra, trots tävling. Vilka föredömliga representanter for Rya!
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tid att leka med. Det gick ju heller inte att

gen är räddad!

en;
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snabba greener fick man ta i för kung och
byheds. Och bunkrarna var heller inte all-

a

a

tunga. Fast när man kommer från Ryas

mentet. Före middan rekognocerar ledar-

a
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till Ljungbyhed och flyg-

flottiljen där vi intar det gamla loge-

