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THORB,]ORN OSTMAN HCP 16

O

f'örändringcns tid!
RYA GOLFKLUBB

Golfsäsongen har inte ens börjat på allvar

har i hög grad

bltt

-

åtminstone inte för oss allra flesta . Rya

skepnad sedan vi ställde undan klubborna efter förra säsongen.

Många frivilliga krafter inom klubben har lagt ner många mantimmar för att vi
skall trivas på vår klubb, för att Rya skall motsvara de moderna krav, som vi män-

Adress Pi 55OO,25592 Helsingborg
Kansli/reception 042-22 O! 82
Tävlingsexpedition 042-22 03 25
Restaurang 042-2217 45
Instruktör 042-22 76 88

Hemsida: www.ryagolf.se

niskor i dag ställer på vårt liv och leverne.

Fax:042-22O3 94
E-post: rya. golfklubb@sverige.net

2004 kommer att ihågkommas för en massa olika händelser. Det är inte bara Sven-

Golfförbundet som fl'ller 100 år!
. vi inviger vårt nybygge med härliga klubblokaler, moderna konferens-

ska

PG: 39 65 39-9, BG: 804-7444

Mediemstidningen Drivern

utkommer med 4 utgåvor per år

utrymmen

.

.
.

REDAKTOR

bolagiseringen av vår verksamhet har genomförts, dels Rya Golf (sporten),

Thorbjörn Östman

dels Rya Golf AB (den kommersiella delen)

thorbjorn@matbild.se

Rya

042-27 1.L22
070-554 68 05

Golfklubb fyller 70 år med officiell invigning i september

Omegaslaget spelas för 35:e gången.

. vi har anställt ytterligare

en tränare, en assistent

till

Johan Wittboldt

REDAKTION
och medarbetare

-

i detta nummer:
Daniei Back, formgivare
David Back, fotograf

fakob Mattsson-Öhrn

. banan skall kvalitetssäkras fullt ut!
. klubbchefen Äke Bäckström lämnar

Rya

'

vår hemsida www.ryagolf.se blir

vi bokar våra golftider via Internet

-

-

Tommy Pålsson blir t f klubbchef

allt proffsigare

Sebastian Ah1, Sofia Aru, lessica Green,
Gustav Herslow, lngvar lönsson,
Alf Karlsson, Carl-Johan Kullving,
Karin Ohlsson, Cristina Rodman,
Johan Wittboldt, Börje Äkesson,

Thorbjörn Östman
Ärets första utgåva av Drivern handlar sjäh{allet mycket om alla dessa förändringar

i

vår klubb. I vanlig ordning har vi intervjuat vår ordförande

-

denna gång sekun-

derad av Sven Rosenkvist. ]uniorerna fortsätter sitt arbete med sina alldeles egna

Chip-sidor. Glädjande nog får vi
numera alltmer redaktionellt stoff

till Drivern, vilket
tidning

-

känns bra. En

oavsett inriktning

-

som

ANNONSER
Tommy Pålsson 042-22 0L 82
REPRO och TRYCK

Westerås Media Produktion AB
UPPLAGA: 1

7OO

exemplar

enbart är en skrivbordsprodukt blir

DRIVERN distribueras via post till
medlemmar, kömedlemmar, annon-

aldrig riktigt intressant och läsvärd.

sörer och sponsorer. Medlemmar

Vi hoppas på fortsatt engagemang.

erhåller ett exemplar per hushåll.

Vårmötet den 28 april lär bli ett
av klubbens viktigaste

möten i mo-

dern tid. Vi räknar med att mötet

blir välbesökt, dvs att även Du

NÄSTA NUMMER, utgäva 2/ 04
distribueras sista veckan i juni.
MANUS- och ANNONSSTOPP:
10

juni

2004.

kommer!
Tievlig golfsäsong på Rya!
Thorbjörn )stman
Redaktör

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

respektive författare.
Redaktionen förbehåller sig rätten
att ändra i insänt material
drivern 1 2004

www.ryagolf.se.
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Nyskr äddad och mcr anv^ndbar hcmsida
Många av oss minns säkert

väl tryckta som elektroniska

hemsidesproduktion, kan Du

ministern som dömde ut
Internet och betraktade den-

media. I Dagens Industri kan

med spänning ta del av våra

man just vid denna tidnings

konkreta planer avseende

na spännande företeelse som

pressläggning läsa att "det vå-

www.ryagolf.se

en fluga av övergående art.

ras

Ministern ifråga försvann relatvit snabbt från sin regeringspost

-

kanske inte en-

bart beroende på detta utta-

för IT!"
Vi på Rya Golfklubb vill

gärna ta

till

oss denna fantas-

tiska utveckling och aktivt

Om Du inte besökt vår
hemsida rekommenderas ett
besök omgående! Du lår inte
bara snabb och adekvat infor-

vara med i det nya blandme-

mation, Du kommer också att

diasamhället. I vår intervju

känna Dig delaktig i vad som

mer accellereande blandme-

med Tommy Pålsson, sidorna

händer och sker på Rya

diasamhälle bestående av så-

8-10 ,huvudansvarig för vår

ett helt annat sätt än tidigare!

lande.

Vi lever i dag i ett allt-

-

nI Dagens
Industri kan
man just r.id
denna tidnings
pressläggning
läsa att >det
r"åms

ör IT!.

på

Frcd ade stafttidcr awccklas
Styrelsen i Rya Golfldubb bedömning är att systemet med
fredade startider, dvs. att vis-

med krav på insatser från de

berörda golfgängen.

talt 46 medlemmar krävs
härför. Om det sedan be-

damer som för herrar. Det

berör ej de öppna tävling-

De som beviljats fredade

höver ändras med någon er-

arna såsom damkommitt6ns

startider skall, enligt turordningslista, (uppgjord och

sättare måste detta meddelas

tävling tisdag morgon,

till kansliet så att det alltid

seniorgolfen på onsdagar och

underskriven av berörda par-

finns namngivna personer på

L&Gfredagf.m.

ter och kansliet, tillhanda senast den 15 april 2004),

starterlistan före den aktuella

gänglig för alla medlemmar.

tjänstgöra som starter lörda-

golfgäng

Styrelsen är av den meningen

gar och söndagar. Det krävs 2

före spel senast kl. 12.00

som är tillgänglig för respek-

att de fredade startiderna

medlemmar per dag. En startar och en medlem som be-

meddela, om man tänker ut-

tive golfgäng att tagas bort.

vakar banan under spelets

der. Observera att dispone-

beslutat att under inneva-

gång. Det gäller från den I

rade starttider skall hållas.

rande år kommer de fredade

maj till den 3l september.
Det blir 23 helgdagar. To-

dade starttiderna såväl

sa

medlemmar har stående

starttidsreservationer, inte är

lörsvarbart med hänsyn

till

det allmänna medlemsintresset att banan skall vara

till-

.kall arr,,ecklas under 2005.
Stvrelsen har emellertid

starttiderna att fortsätta, men

helgen. Dessutom skall varje

till kansliet I

dag

nyttja samtliga tilldelade ti-

Om motprestationer

ej

kan uppfyllas enligt ovan
kommer den fasta startiden,

- Alf

Karlsson

Detta gäller således de fre-

för
drivern 1-2004

intervjun.
MED ALF KARLSSON HCP 14,1

'

SVEN ROSENKVIST HCP 9'3

$raLfurändriAlfng..-,

Karlsson och Sven Rosenkvist

Gemensam intervju med

I

7i har alla kunnat notera att mycket
V nrn, inom Rya Gollklubb sedan lörra

ber är ca 600 tkr sämre än budgetelat.

decen.rber. Sty'relsen hade bl. a upptäckt att

Klubbchefen upprättade hösten 2002 bud-

gir.na attestbestärnnelser klinggåtts, bok-

för 2003. I denna har korrigeringar för

föring av olika poster skett på t-elaktiga

säsongen, ja även sedan höstmötet. Inte

get

minst har vårt nybygge kommit att bli en
stark symbol för nya tider. Dliverns redak-

ändrade faktorer såsom utökade lektior.rs-

konton etc. Granskningen visar på stora

intäkter, anställning av golforo, utbyggnad

blister i de administrativa rutinerna.

tion tycker därför att det är viktigt att sty-

av green 18 samt ombyggnad av

lelsen med Alf och Sven i spetsen ger oss

set ej inkluderats.

-

alla klubbmedlemmar en fullödig infor-

Drivern träffade i borjan av april

dessa

herrar för ett samtal.

-

Styrelsen tog i decentber över

drften

av Rya GK och Rya Golf AB. Vad har hänt?

- Likviditeten i december

awek kraftigt

från erhållen likviditetsrapport. Styrelsens

- Rya i förändring. . ...vad står' det för?
Knn ni båda vidareutveckla era synpunkter?
-

Intäkterna har överträffat budget

med 550 tkr

matlon.

klubbhu-

(i

huvudsak greenfee, range

Styrelsen har under några år arbetat

med ett stort antal tunga frågor vi fått

det en samslm kring

och lektioner) samtidigt som kostna-

ärva. I styrelsen finns

derna överstiger budget med 1.350 tkr,

det förändringsarbete, som måste genom-

varav 650 tkr är personalkostnader (i

föras för att Rya skall klara ett förväntat

huvudsak ökade sociala avgifter inkl.

hårdare golfldimat. Det räcker inte med att

löneskatt, SPP och FORA, samt högre
kostnader än budget för golfpro), men

styrelsen har samsyn utan denna måste
delas av merparten av medlemmarna.

- Kvalitetsprojektet

startade upp för ett

Iedamöter tog därför över det direkta operativa ansvaret och tidigarelade samtidigt

även reservdelar, elkostnader, bevakning, försäkring, rangebollar, telefon och

år sedan och är'drivkraften i förändrings-

en planerad genomgång av våra adminis-

porto. Även 18:e green har belastat resultatet. Dessutom gjordes i december må-

processen. Projektformen är nödvändig

har Revikonsult, som påbörjade sitt arbete
i december och slutfördes i slutet av febru-

nad en kreditering av medlemsavgifter

för att kommunicera med r'åra anställda
och rnedlemrnar. Personalen djupintervju-

på 155 tkr vilket borde genomförts redan

ades fbrrur iiret och det fi

ali. Samtidigt skedde b1'te av VD i dotter-

i februari-mars. Klara budgeterings- och
periodiseringsfel. Orsakerna härtill har i

ter i sättet att driva verksamheten.

dagsläget ej kunnat härledas.

idlott är ledorden för styrelsen.

trativa rutiner. Ansvaret för detta arbete

bolaget Rya Golf AB.

-

Hr,rr kan det komma sig att rapporte-

ringen så kraftigt

awikit i förhtillande till

- Ryakoncernens

till + 122 tlo-, ett resultat

- Vi arbetar med månadsvisa resultatoch likviditetsrapporter för att kunna följa

genom att vi wingats lösa upp vår utveck-

]ikvidi-

som redovisas

april kommer styrelsen ltterligare att

tetsutveckJingen. Dessa kompletteras med

belysa uwecklingen, som ber'ör oss alia.

prognoser för helåret. Vid styrelsemötet i
oktober lämnade klubbchefen som vanligt

-Vacl har den fullstandiga revisionen av
v e rks amhet e n irut eb ur it?

sina prognoser avseende såväl resultat som

likviditet. Vi kunde i december

se att

peri-

är bra kan

- En revision

är inte heltäckande eller

hundraprocentig. Den intresserade med-

att det som

bli bättre och att det som är

mindre bra måste åtgärdas omedelbart.

- Hur känns det nu niir ni ser resultatet

lingsfond på 600 tkr. Under Vårmötet den
28

Kvalitet, service och fokusering på

- Rya i forändring innebär

resultat 2003 uppgår

verkligheten?

det ekonomiska utfallet inklusive

-

amkom då bris-

av

ny-

och ombyggnaden På Rya?

-Vi

är mycket nöjda med resultatet. Vi

har fått en mycket fin anläggning med
kansli, omkladningsrum och shop. Äntligen en bra arbetsplats för r'åra anställda
och ett utmärkt omklädningsrur.r.r för såväl

lemmen kan lämpligen studera revisions-

damer som herrar. Nu hoppas vi också att

berättelsen för beskrivning av vad revisio-

våra medlemmar och gäster

gare erhållit felaktiga signaler både avseen-

nen omfattar. Eftersom det av uppenbara

utnl'ttja vår utmärkta shoP.

de br.rdget och resultat- och likviditetsut-

skal ar omöjligt för styrelsens ledamöter

väckling.

att hundraprocentligt genomlysa verksam-

oden november

-

december 2003 var kraf-

tigt felbudgeterad samt att styrelsen tidi-

- Hru' stora är resubatavvikelserna?
- Utfallet perioden november-decemdrivern 1-2004

heten måste utomstående resurser anlitas

för detta, vilket är vad styrelsen initierade i

- Ar vi

till fullo

skall

nu klara nted ny- och ombyggna-

derna på Rya?

- Vi tagit

det helhetsgrepp, som borde

genomförts tidigare. Nu behöver vi för-

nl\ir i f(l'iindring
i

nrrcl-l'.lr'.rtt vi skii

fölia mcd r år'tid.
Vlu'lien llrcr cllcr
nrindrc.*

hoppningsvis ir.rte tänka på ntigon större

ntveckl ingen

bl,ggnation under de rlairmaste 15 åren,
rutt-Lr

vi kan i stället ägna oss åt ge bantin all

-

Några

fiir gollaren.
till kar.r man säkert lå rned-

ärr

lenrnar och gäster att spela på greener

hur

att bli mycket stör're i franrtiden i takt rned

att nya banor byggs med hög kvalitet i vårt

omriide. Konkulrenslaktonr för Rya rnåsbli service och kvalitet tviils iger-ron-r alla

r.rppr-ntirksamhet.

med lerbotten, rnen

- Under de tre senaste åren har vi nu
qenourfört ny- och ombyggnader av ban-

rredler-lrmar och giister att acceptera

arbetamas Lltl'ymme, kiosk, baghus och

tråingseln på r-urderdi rrensionerad

Lrppstaillningsplats irt vzira vargnar, restrlLl-

vingrange och övningsornrirde, men hur

l.retsbegrepp.

riurg, l0:e green och nu den senaste ny-

liinge?

sonlig. Vi talal

inkl t8:e green och greenonr-

bl,ggnaden

-

-

Några iir

liinge till?

te

till kan nan också säkett

få

dri-

Niigra iir till kan rran stikert fir n-red-

liide. Allt detta är ger-ron-rför't nttrrr naigon

ler-r.rr-nar

ekononrisk beliistning för' vtila r-nedler-n-

rrtlLrstrring pri en

och gåister att spela med sin nya

lör'kolt blrrir, rlen inte

slirskilt llinge till.

-

Batnrt

-

vår viktignste tillgting - vnd

Itiittder sknll lfindn nrcd dett?

- Vi tal

sntrrt i

bruk

J

8:e green och

greenomriide och spelar då pti ytterligare
t'rr

rlodern green.

Alf

och

har firtt styrelsens r.rppdlag

Ett steg i denna liktning är r,år nya

Vår relation till golf
or.r.r

mer betalt för'vaira tjänster utan att för

skull få fler giister.

der.r

utbyggnader.r av ba-

nan när vi har sett till att nLlvariLucle bana
är' i

r-r1'ttja Lranar-r.

och biittre övningsresnrser'. Kostnaderna

- Vi tlor',

att n-rajoriteter-r av vår'a rred-

vill fortstitta lörändringsproces-

toppskick rned fler ombyggda gleener

lör detta

r-nåste siiväl vzira gäster,

mervärdet för golfaren tror vi

setl.

Det helhetsgrepp, som togs för 3 år

z-Ltt

för'skliicker och går redan zrtt

Skottlar.rd, där nyrekr'yteringen

rende av mark på andra sidan bäcken vid

mer detttr att diskutelas pir kornmande

Avsikten zir att förändra strtick-

möten och åsikten-ra kontmer irtt få brytas

ningen på hålet och anlägga ny green bak-

r-r-rot

orr bäcken.

debartt. Diirenrot är okunskap, brist på r'e-

- Arlendet vid infarten
l.rt

är ornförhand-

till ettirrsalrende i awakttur

på beslut

Bankommitter-r

har

spekt och fördonzrr

tillsan-rn-rans r-ned

ett problem, som vi

irrte kan eller lår'acceptera..

-

tln-r ör,ningshål n-r. n-r.

varrurdlal Det klarar vi i vår'interna

Bygger

- Vi haf

vi rtrt vidarc för'.frantideti
startat Llpp ett stort föriir.rd-

ringsalbete på Rya för att förbli en av de

trjr b:uran.

biista golfanliiggningarna i Sverige. Vi vän-

Den f-örstirnring vi såg löregående irl av
.Lr_)pfepilS.

- Kttttttttcr iltedletttnnrna dtt acceptera
'.,i i,rr?ll o//rlrJ:qgttad nv greurcr, övrtirtgsorrt'

',t.tlt itt ttt'l
L,olibanorr-ra itlrpLlssrls sr-rabbt ir-rte

rrr .r till nr kunskap hnr man bygger nto.ilrrr.r L.r.r Sreener, utiut riven till matelial-

der pir alla stenar i den takt vi

leu-tnrilna!

- orktrr nted.

se

-

Rya i f-örtindrir.rg innebär alltså, att vi

för'är-rdlar i den takt vi orkar nred, inte
r-ninst ekonomiskt.

-

Den ger-ron-rförda bolagiseringen såin-

- och nted-

Ibland blir f-ör'-

sanrtidigt som vi kan lyfta ir-rgirer-rde monrs
på våra investeringar.

-

Rytr i

förändring inrrebär att vi

- Rya är konkurrensntsatt

och nriits

varje dag av våra knnder. Kliittringen hrrr

börjat, avslutar Alf och Sven sitt
nred Drivelr-r.

Dernokratifi'rigar.r iir viktig i förenir.r-

fijr medlerrrnar; som inte aktiw

deltar pir ldubbens möten, tir Drivern och
hemsidan viktiga infornrationskanaler.

-

sl<a

följa ned vår'tid. Varken rr.rer eller mindre.

enirrgstrlbetet extrit trutgt och man rråste

gtrr och

gol fen

har stannart upp.

ta kortiil'e steg.

-

bl. a i

till

ker våra irlliga driftkostnader med 500 tkr'

l.irrrl.ersonrrlen tagit fram skötseLranr-raler

l..rn;rns skötsel och skick ska inte kunna

alla är

beledcla att betala för detta. Alternativen

bana av högsta kvalitet. Naturligtvis

konr-

sponsoter

som vårtr r-nedler-r-urar stå för, nten ökal vi

.rtt för'handla on.r ir.rköp eller långtidsar-

l -3:e green.

per-

kvalitet och service, som gör att vi kan ta

sedan, nrirste tbrtsätta ont vi skall lå en

Rodr.r.rar.r

air

helhetskoncept nred

helt andra och beråittigade krav på att få

-

I 2.

-

Dliver och hemsida. Vi talar orn ett hel-

- Vi kan fortsätta

Vår'a r-mgclor.nirr och juniorer ställer

lenru-rtrr

För 2004 var det plarnerat sar.r.rtidig orr.rIrr sgrrird av green 9

-

led på Rya.

szrn.rtal

Driven-r tackar f-ör viktig inforn'ration
och vi ses på r,årnötet den 28 april!

-Tlnrbjönt Östnnr;

lrcp 16.0

dr iver

n 1'2004

Konkurrensen on-r golfaren kornnrer

klubbchefen.

TOMMY pÄt-ssot't HCP i6,o

Dct blåser nya vindar for vår nye t.f. klubbchef
.\r''l-horbjt)nr Ostntrn lirto Ihvicl lhck

f börian rv året bestämde vi oss lör att
lgurr.n intervju med Tommy Pålsson,
som just hade påbörjat sitt ansvarsfulla

jobb med att ta fram Ryas nya hemsidor.
Vår hittillsvarande hemsida har lämnat
mycket övrigt att önska, så nu skulle det

korlna

att hända saker.

Sven Rosenkvist, en viktig kugge i vår

kansliet just nu finns. Vi förstår att Tom-

lönsan-rheten med72o/o i kronor räknat.

i rnånga kretsar bland Ryas medlemmar är en kand figur; bl.a. inom Senior-

jobbat som projektledare för VA-lngenjörerna i Malmö. Jag
har varit delansvarig för ett projekt i stor-

n-ry

golfen på onsdagarna, men också okänd

för många av oss andra.

-

Vem är

Du egentligen Tommy? Vad

har Du för bakgrund?
- Jag är född 1948 och bor i Rydebäck

styrelse, insåg tidigt vikter.r att klubbens

sedan 1975. Jag är lyckligt gift med Lotta.

tryckta och elektroniska media skulle
vidareutvecklas i syn.rbios, vilket innebär
att Driverns redaktör införlivades i IT-

Vi har två barn födda

gruppen. IT-gruppen består föruton.r

197

4 resp 1976.

Till professionen är jag ingenjör och I 988
startade jag nritt företag Conicom.
Ditt handicnp?

-

16,0.

I slutet av mars, närmare be-

Senast har jag

leksordningen 120 mkr, dar jag handhaft
upphandling, utbildning och dokumentation. Projektet handlar om biologisk rening av vatten och avloppsvatten för
kommuner och i ndustrier

-

Dct låtcr bådc spätttt(utdc ttch artstnrs-

litllt. Vad lrtr Dtr rtrcr nt'irttrcsse i "ltngtget"?

- iag har utvecklat

programvaror för

hantering av databaser. Exempelvis har

Tomrry Pålsson av Sven Rosenkvist, AnnSofi Aru ( Jr,rniorkommittdns ordförande)
Iessica Green, junioreruas egen represen-

stämt i samband med vårstädningen fick

jag utvechat ett administrativt program

jag ihop 37 poäng. Säsongen har börjat

tant, Staffarl Andersson ( Markr.radskom -

bra!

for Astras rnultinationella pensionssystem. |ag har också ansvarat for forsalj-

En samtetsfråga, vad gör Du när en

mittdns ordförande) sarnt Thorbjörn

ningsutbildr.ring av kontorspersonal inom
SHB. Det finns mer att läsa för den som

Östman, Drivern.

nv Dina golfmedspelare gnmdar sin klubba

Vi har sarnma målsättning n.red Ryas
hemsidor som tred Drivern - vi skall

i bunkern? Säger Du ifrån, harklar Du Dig,

är intresserad på mitt företags hemsida:

eller vad händer?

www.conlcom.se

göra Sveriges bästa golfhernsida:

-

fag säger ingenting, men tänker att

www.ryagolf.se! Efter att ha jobbat ett tag

jag skall slå honom i alla fall. För det mes-

med Tommy och tagit del av hans kunnande, målmedvetenhet tror jag att det

ta brukar detta fungera.

finns goda förutsättningar att uppnå detta n.rål! Du kan redar.r gå irr på viu l.ren.rsida och se att vi är i

full färd med arbetet.

Det är ingen wekan om att i TommY
har Rya Golfklubb funnit en person med

ltttr Du hqft.fir'oliko jol)l)?

bred och unik erfarenhet, sont komtner
att komma väl till pass i funktionen som

- lag har arbetat som distriktschef på

klubbchei men också som ansvarig för

-

Vtr

Wasa med företags-, liv- och pensionsför-

säkringar i l4 år och därigenom fått god

våra hemsidor!

-

Var har Du

för ledarskapsstil? Är Du

okr at eller aut okr at?

kunskap vad gäller ekonomi/juridik, men
jag började mitt yrkesliv inom verkstads-

d em

slut om personalförändrir.rgar på vårt
kansli, varvid Tomrny utsågs till klubbens

industrin som jag var trogen lika länge.
Jag har varit VD för Ramlösa Br ttnns

coach för att locka fram de bästa sidorna

t fklubbchefi första hand t om 31 augusti detta år, fick oss att tär.rka om.

Mekaniska Verkstad AB, med ett 40-tal

som jag dessutom enligt mångas uppfatt-

anställda, och genomförde förhållandevis

ning är extrelnt tävlingsinriktad,

stora och nödvändiga strukturförän-

dessa arbetsuppgifter inte bara en

dringar i bolaget. Samtidigt som vi min-

laga uppgift utan är en spännande utma-

skade omsättningen med 35olo ökades

nlng.

Våra leportagetankar kom dock att få
en annorlunda

inriktning. Styrelsens be-

Driverr.r träffade Tommy en solig vårdag i Norra Hamnen, Iångt ifrån telefo-

nerna på kansliet
drivern 3 2003

-

förlåt i baracken där

-

Jag

lörsöker ftrngera som en positiv

hos var och en av medarbetarna. Efterså

blir

grann-

klubbchefen.

TOMMY pÄr-ssoN HCP 16 o

tlor ttvccklrc

jrt

stiirrdigt,

wd

iir på råttg

jttsl ttrr?

Helt rätt! Arbetet med henrsidortrtr
känns väldigt stimulerande. Det t'inns
också några inom klubber-r, som på ett

aktivt sätt medverkar till pågående förändringar. Jag tänker bl.a. på våra Jur.riorer,
son-r tagit till sig detta elektroniska media.
Men vi har också en duktig bar-rarbetare,
)ohnr-ry Hausson, sor-tt på sin eger-r hernsida på ett verkligt ptoflsigt säitt medverkat

till att göra r,år hensida attraktiv.

-Vi komrner också att läggtr ut alla
tävlingsresultat "live" på våra hen.rsidor

- Allt ifrån företagsgolfen till
slaget etc.

Or.nega-

Info om slutresultat, cut

etc.!

fil-

En annau spännande nyhet är att

-

ma hål 8 och 16 från luften i bör'jar.r av
maj, när det borjar grönska på allvar. En
annan inbiten medlem ]an Rube kotnmer
att hjälpa oss med detta, s.k. parashottt-

flygning.

- Vi kommer

också att fotografera

sanrtliga virra hål från olika delar av banan, sii att vi sjäh'a t-ueu också besökare i

förväg på Internet kar.r "spela" de olika

Vi har en t-örebild i cletta sanrnanhang från NIallola. Gå in på adress:

hålen.

wwrv.pon ientegolf.cont/ golpeagolpe/

index.htm, så får Du se vad jag menar!
- Vi konrmel också att göra Rya till en
virtuell golfbar.ra på L.rternet rned hjälp av
Annr. Dt'iverns redaktiotr: Vi hal också konstaterat att Tomn-ry är en inbiten

hittills är en
plats i Själland ruut i en Dominant

kappseglare. Bäste resultat
3:e

lrar, sponsorer som greeufeegäster att
kär.rna sig

välkomna och nöjda med sina

-Vi har

ju

95.

Besiittning 4 VD-pel'sorrer tneli gii'et

- Tigel Woods!

Det låter som om DLt komtner att ha ert
del att göra! Spännande och utnrantutde.

besök hos oss.

nir.rgsbestyr.

Microsofts programvara

också en del viktiga

inflytt-

Vi skall flytta kansliet från

virr tillfälliga ledskapsbod

till

ett nytt

Vatl lnr Dtr t'åx för kotnnentorer fr'ån Set'etr
O'clockTeant Dtr spclar ttrcd på lördttgnrtn?

-

De allra flesta har'önskat nrig l1'cka

vis med Tomury sorn skipper.

fräscht kontor. Det är viktigt att alla da-

till, sarntidigt sottt de också konsttlterart

Ett annat r-rtslag av denna tiivlingsiver
kan utläsers i att Tommy 1996 efter vad-

torer

att det är nl)/cket "att ta i'l

slagr.ring nred siu son stiille upp i Hög-

bokning av speltider, bokför ing etc. fungeral klanderfritt.
- M.a.o. kvalitetssäkringen av det fy-

skoleprovet. Bland drygt 82.000 deltagare

siska nätverket nred alla dess kablar är

nirdde'lbn-n.ry 1,5 poäng i resultat, tled-

också

irn genomsnittet lzig på 0,96. Endast

Vilka blir nu l)ina viktigastc arbets-

rrppgit'tcr sottt klultbchef under denrrt

itt-

tc ttsivn so ttt tt tnrsösot tg?

-Mitt

sarnarbete rned personalen

viktigast. Ot.n persoualen trivs, gör:
också ett bättre jobb och när don.r

kiinr.rs
dor.r'r

gör ett bra jobb kornmer våra medlem-
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f-ör

högprioritelat.

Dcf ltifcr sont

ttttr

I

)ittt

-

t

t t

t.ll y k

Ja,

t

r'

r,,,(r

-

Err -si-srrr,/i'rigrl \i1ke

ln cllar spela

-

/ .i('.q('/1r(i /r',,

/ik-sorrr

I

rolignst

-

seg-

Det iir roligare att spela golf och um-

eller niir vriren är i antågande.

-

Desslltom: Dir-r ntedspelares karak-

tärsdrag kan avläsas på golfbanan!

men jag skall ända försöka kom-

rna ut på golfuanan. Det är

ju också ett

Men det är väldigt avkopplande trtt
seglal

sätt hålla kontakt med våra medlemtnar
men ocksii greenfeegäster.

-

t iir

gol.f?

gås r-ned viit.tnernrr en solig sotnmardag

trrrtttlct gttl.f)trrdor

blir krn.liigt rctlrrccrtdc i sttrttrttar

hade bättre resultat än Tbmmy!

-

-

l0%

-

Vår lttternetsatsnitry nted Dlg

Sti

skar
sorrr

pritttrts ttrotctr lutr jrr ktntnrtil låttgt? Hettrsi-

sant son't det är sagt! Drivern ön-

Diglycka till i Ditt ansvarsftilla upp-

drag!
Trevlig somntar!

pä E,Smänader

- Ioo personcr i intensirt arbcte!

A"lhorbiönr Ostman lioto David llacl<

Til
Fr
+

EI

fi

,Riv hela möget och bygg ett chäteau vid landborgen i stället*
'NT
I

\

br.gget
resa

11?J

tilL::n::

:

:

::l::

gällerdet i'u rn"rtavslutade

-

till

har han just återvänt från en

Saint Maxim, Frankrike, där han

Så

här några veckor innan arbetet i sin

helhet avslutats, har Fastighetskommittdns ordförande tillsammans med sina

medhjälpare all anledning att känna sig

verkligt nöjda.

i stort sett, bara har ökat motsvarande det
nya elbilsgaraget.

Klubbhusets ).tterväggar är de samma
som tidigare och omklädningsbyggnaden

motsvarar ungefär den tidigare "Shop-

tillsammans med hustrun Monica samt
h'ra när'a vänner kant på k-lubborna in-

Byggförutsättningar. Förutsättning-

helt och hållet på de övre planen i bygg-

tbr den nya svenska golfsäsongen. Väl-

arna för bygget arbetades fram av fastig-

naderna.

tbrtjänt utflykt efter allt arbete med vårt

hetskommitt6n tillsammans med Jan

bvggprojekt!

Pålsson som styrelserepresentant.

Uppdraget att vara både "arkitekt" och

byggnaden". Den ökade ytan på ligger

Ett lokalprogram upprättades och

Det gällde också, att på ett vettigt sätt
komma tillrätta med utgångsläget, att det
kändes som om Klubbhuset vände "bak-

projektledare i den egna klubben har

fastställdes med utgångspunkt från de

sidan" mot besökarna och att entrön var

irrr.reburit en verklig utmaning. Detta

mål, som satts upp av styrelsen.

svårorienterad.

biide kittlade och oroade Olle alldeles

e\tra.

I grunden innebar detta att skapa y'tor

En uppgift som också kändes mycket

för de behov som dagens krav ställer på
en golfldubb som vill tillhöra de högre

viktig var att öka känslan av r-rärheten till

:.r .1tt alla medlemmar blir nöjda, är

rankade, men även för att kunna tillgo-

att öppna ytorna och se till att få in ljus,

niistintill en omöjlighet. Vi vet ju alla

dose framtida önskemå].

bibehålla gårdskänslan och skapa en väl-

Att utforma lokaler och byggnader

.rtt det funnits många åsikter kring ny-

Planbestämmelser och klubbhusets

Öresund då man befinner sig inomhus,

komnande miljö!

l\'qget.

placering begränsade möjligheterna för

\ ad sägs om följande spännvidd eller
:'\trerrer, om man så vill, uttryckt av nå-

tillbyggnadsalternativ. Ett tidigt sådant

Tidplanen.

förslag blev refuserat, beroende på denna

tober i

::'.r .rr r'åra n-rest talföra medlemmar:
"r i behöver inte ens ett kansli, alltså

begränsning och på att förutsättningarna

vara klart för

för shopens storlek ändrades efter en en-

Byggtiden omfattade även detaljprojekte-

.:r:et nrör'gge, det räcker med bollränna"

kat bland medlemmarna.

ring. Slutbesiktning som skulle skett

-

"rir

-':ritear.r

det gamla möget och bygg ett

vid landborgen i stället"

Lösningen som nu genomförts innebär att den totalt bebyggda ytan på mark,

lol

Byggstarten ägde rum lok-

och per I april i år skulle allt

inflyttning och

vecka 13/04 har

så

blev det!

blivit senarelagd till vecka

17104.
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'Vi behöver inte ens ett kansli, alltså inget nybygge,
det räcker med bollrällnau

Ursprunglig planerad byggtid kortrdes ner med l4 dagar för att passa in

merkostnad på cirka 120.000 kr.
Med hänsyn till att vi numera också

mellan klubbens och hyresgästernas
höst- och våraktiviteter.

kan lyfta byggmomsen i vår verksamhet,
kommer kostnaderna att minska med

''Tiden mellan två golfsäsonnger
känns för oss golfare som alltför lång
n.ren för ett bygge av Ryas storlek känns

cirka

den

kort'l

Ingen tvekan om att Olle me-

nar varje stavelse i detta uttalande!
Till följd av PNB-konkursen råkade
en av underentreprenörerna

till

BOSAB

ut för svårigheter. Dessutom var det
frost i backen ovanligt länge i år, vilket
inte heller har underlättat för oss.
Sammantaget har detta inneburit att vi
tappat ett par veckor, vilket inneburit en
del stök i samband med inflyttningen'
säger Olle.

Ekonomi.

Beslutet om nybygget bygg-

de på en kostnadskalkyl på ca. 8,0 mkr.

När bygget i det närmaste är klart kan
Olle konstatera att budgeten ser ut att

vilket var den beräknade,

genomsnittliga momssatseu vägd
r.r.rellan Rya GK och Rya Golf AB!
I nybygget har vi då också kunnat få
er-r

del extra satsningar utförda, som ej

ingick i ursprungsberäkningarna:
- uteförråd vid Hugos restaurant
- kyl och frys, dito

des rar-rgordning.

Även Olles sotr Anders har, på ideell
basis och tillsammar.rs med Lotta Schlas-

berg, hjälpt

till med fasadutformning

och inredningsdetaljer samt gjort 3D
studier och modeller.
Sammanlagt har ett I00-tal personer
varit engagerade i vårt bygge och samtliga utan undantag har ställt upp

för

Ryas

bästa, säger Olle på ett generöst och

övertygande sätt.

- inredningspanel till golfshopen
nya skåp

till omklädningsrum etc.

Drivern tackar Olle t'at' ett spötrtnttde oclt
stimule r an de

p ra f st

rrt t

d

o

1 1

1

I t

)'l) )/ gge t,

ft s ii t t t r i t t gar at t

ftu andlat

medarbetare
Vi har jobbat med två totalentreprenö-

delar ftutgern sottt ett ottroktiv och mo'
dern gol.ftlublt för sitttt trrcdlentntar,

rer

gre e nfee gä st er

- HA Bygg, Höganäs avseende bygg
och mark
- BOSAB, Landskrona vad gäller
ventilation, el och VS
Inom klubben har även personer

Httsett

Ry

o s

.fö r

o

cl

t

t

sP o

t t

so re r.

lnnde sött, även onr det finns en del, av
prakt i ska skäl, t'ra rnkallade takbrytni ngar
p å klubbhustaket. N ä r arb etsb odarna

inom kort plockas bort blir helhetsintrycket mycket bra.

Den enskilt största och dyraste överraskningen var försäkringsbolagets krav
på inbrottsskydd for shopen. Utöver

lagt ner ett stort arbete. Olle nämner
Karl-Axel Sundberg, Kalle Larsson, Åke
Aldenfjord, Gunny Pettersson (kvalitets-

Drivern föreslår att Olle och hans
medarbetare på det instundande Vår-

ansvarig), Einar Petersdn, Åke Back-

arbetsinsatser!

2OO3

nl

rttntclnr vnrartdra på ett tilba-

inom fastighetskommittdn och anställda

dnvern 3

o

s

till ttlla

Engagerade entreprenörer och

hålla bra. En del kostnads- uppföljningar återstår dock att göra.

"normala krav" har dessa inneburit en
r+

10o/o

ström och Lotta Schlasberg, utar.r inbör-

mötet möts av applåder t'ör strålande

Egen företagare CRIAB, Bygg- och Markprojektering, projektledning
Ordförande Fastighetskommitten . Handicap r8,8. Medlem i Rya Colfklubb sedan 3 årtillbaka
Uppvuxen på Miatorp, bor på Råå . Cift med Monica, handicap 3z,o
Två barn (son och dottec båda numera utflugna ur boet)
sonen spelar golf studerar till arkitekt - dottern spelar ej golf, bebyggelseantikvarie i Ängelholm
Driverns anm. Applena har inte fallit så långt ifrån päronträdetl
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rya i ny skepnad
INGVAR

loNSSo*

"to

tn,n

Så här tyckervi oln ombyggnaden pa Ryu
BIev ombyggnaden av
klubbhuset som du tönkt

vi nu kan erbjuda ett

dig?

mycket fint konferens-

Klubbhuset har blivit
väldigt fint och matchar
den fina bana som vi har
på Rya.

I Restaurangen

är vi glada över att ha

Hugo ll.estaurung & Krog

ror väl på hur ovanvåningen kommer att ut-

vackra bana. Även icke

nyttjas och möbieras.

golfande konferensgäster

Det bortre rumlret

kommer säkert att finna

kommer luniorkommit-

sina vägar

till

tdn att disponera, och jag

Rya.

Tror du att sällskaPs-

Lttrynulena i omkläd-

förvaringsutrymmen nu

ningshuset kommer

är sammanbyggda. Tidi-

p åv

vi

gå

ut i regn

inte väljer att besöka oss
i klubbhuset. Mycket be-

rum med utsikt över vår

fått en välfungerande arbetsmiljö, dar kök och

gare fick

Hugo Berg

flera konferensgäster när

har hört tankar från eliten på att viss styrketrä-

ningsutrustning borde

att

erka din förs alj ning?
Det är svårt att säga.

finnas till förfogande i
det stora rummet. Personligen tror jag att våra

och rusk för att komma

Själv funderar jag på att

åt vårt lager och våra

sätta upp en automat på

frysdiskar. lag tror också
att vi kommer att få se

nedre planet, sot-n kan

stadiga kunder såsom
tidigare kommer att be-

utnyttjas av dem som

söka oss

Ja,

i restaurangen.

självfallet. En Rya-medlem som

handlar ibr 500 kr får 60lo rabatt' Ökar
inköpen till 5000 kr hojs rabatten till
107o. Rzrbattelna gäller oa\rsett onl
Rya-rnedlemr.r.ren l.randlar i den egna
klubbshopen eller hos r'åra ör'riga för-

\'i

strä\'ar efter att hålla konkr.rrreuskratliga priser både på
etablerade t.närkesvaror och på s.k.
säljr.rir.rgsstiillen.

stzrrtset tbr nybörjare med medlernsra-

batter på toppen av dessa.
Yenr

blir ansvarig för

shoPen På RYa?

Det blir en Rya-medlem, Fredrik
Nilsson, som själv har tillhort Rya-eliten, och som vuxit upp med golf redan
i vaggan, då föräldrarna heter Lats-

Patrik Lantzoch Frcdrik Nilsson
välsorterad shop, skall bli lika nöjda som

har varit verksam hos oss i affären på
Landskronavägen och har visat sig vara
en mycket kunnig och engagerad med-

medlemmarna i Landskrona, där vi bedrivit shopverksamhet under några år.

arbetare. Till hjälp får Fredrik en annan Rya-golfare, Kalle Lindberg' som

Genom att vi nu finns på tre ställen, med

kommer att rycka in och assistera vid

shoparna på Rya och Landskrona samt
med butiken på Landskronavägen, har vi

behov.

också möjlighet att föra ett större sorti-

nat inleda ett samarbete med RYa GK,
och jag hoppas verkligen att vårt upP-

Inten'jLr nrecl Alf Lanz. ifanrilicförctagct Golf3ooo
Htrkänns det ntt Jlytta in På RYa?
Det känns mycket bra. Vi har fått ljusa
och fina lokaler i nära anslutning

till

re-

ception och restaurang. Vi kunde inte
önskat oss ett bättre lage for shopen. Förutsättningar finns för att shopen skall
kpnna bli en av de absolut bästa i landet.

6

Vår målsättning är att föra ett brett sortiment av utrustning, kläder och skor. Det
är min förhoppning att Ryas medlem-

ment med utbyte av varor mellan buti-

mar, som ju uttryckt önskemål om en

sätta?

drivern 1-2004

Olle Nilsson och Annika Friberg och
morbrodern Micky Friberg. Fredrik

kerna när så behövs.
Kommer medlemsrab atterna att fort-

Vi är mycket glada över att ha kun-

lägg kommer att falla RYas medlemmar, och naturligtvis även gästande
spelare, i smaken.

omegaslaget.
EN SVENSK KLASS]KER]

35 år sedan träffades några eldsjä-

Namnkunniga startfält.

lör att diskutera möjligheten art
till Rya. I dis-

get är en foursome-tävling som spelas

dicap lär inte bli högre. Lägst sammanlagd hcp genorn tiderr.ra hade de båda Eu-

riktigt stor elittävling
få en '0,

över'36 hål på en dag. Sonr speldag valdes

ropatour-spelarna Henrik Stenson och

kussionen deltog urr-r-rakare Lars Carls-

från börjarr den 1 maj n-red syftet att Om-

Mikael Lundberg som i liol anmälde sig

T-fur

^F

son, då anställd som butiksföreståndare

i

egaslaget skLrlle

Omegasla-

bli en bra genomkörare

på hcp +6. Tävlingen spelas utan hcp,

Heidnes Uraffär, som ägdes av Otnega.

för'svensk elit, sorn några veckor senare

När r-nan ventilerade tänkbara sPollsorer
så föll det sig naturligt att Ornega kom

skulle spela Skandinavisk Foursome.

men justeringen nedåt visar tydligt på att
startfälten som möter upp blir allt bättre.

Ornegaslaget är en av Sveriges äldsta elit-

Detta trots att inga prispengar delas ut.

högt upp på önskelistan. Lars Carlsson
åtog sig uppdraget att kontakta dåvarande agenten lör Omega, J. P. Brandt,

tävlingar som genom åren sett sina deltagarlistor fyllda med flela av golfens stora

som sponsorerna Lars Carlsson Ur AB

irffischnamn. Från början kunde spelare

och Omega ställer upp n-red. Och så för-

rned sarnmanlagd handicap 8 ställa r.tpp,

stås

rnen alltefterson.r eliten fått större bredd i

klassiker och därmed också bevisa den

Sverige, och i grannlar.rdet Danmark, har

goda vårformen.

sor.r.r

snabbt såg en god affarsidd i att göra

sina klockor populära hos landets golfspelar:e.

Därmed var Ryas populära elit-

tävling Or.negaslaget ett faktr,rrn. Samar-

htrndicapen kraftigt reducerats. För att

betet nred Omega är nu inne på 35:e åtet,

deltaga i folårets tävling fick n-ran högst
ha hcp 1.7 sammanlagt. Ärets max. han-

till stor glädje för

Ernie

Els

båda parter.

- tvåa i Masters zoo4-

drivern 1

2004

kunde tyvärr inte slita sig från ångesten.

Däremot kämpar man om fina klockor,

om äran att vinna en av svensk golfs

I f)ol

vaur-r hemrnaspelaren Johan

Lindberg i par med deu mera namnkunr.rige PaLrl

Nilblink hen.rrnahörande

hos

:

trSJ i är samlas svensk och dansk elit

lolfsveriges verldiga klassiker.
grannklubben Söderåsen. Mera regel än
undantag är att flera mindre namnkunniga spelare ofta blandar sig i striden om
de första platserna. Anledningen
ta kan vara bättre förberedelser

till det-

inför

sä-

till det 35:e Omegaslagcr,

Av Ingvar Jönsso' ttcp t4,4

Start i ottan. Det har

också hänt en

och annan malör under Omegaslaget.
Ett exempel var när en spelare från
mellansverige värmt upp på drivingrangen vid halvsjutiden på morgonen

songen, men också att vädret kan variera

och sedan i full karriär rusat ned

till

tee

Värt ett besök. Den

maj kan således alla golfälskare se framemot en stor
1:a

golffest på Rya. När denna artikel skrives
har startfältet ännu inte kungjorts. Men

eliten sviker inte Omegaslaget och därför har det alltid varit värt att ta en

kraftigt fiån strålande vårväder till åsk-

på hål

väder och snöfall. Det har hänt att man

skulle starta på hål 10. När han väl hittat

songen. Banarbetet har pågått för fullt

spelat första ronden i härlig majsol,

till

och Einar och hans medhjälpare samt

medan paraplyer och jackor fått plockas

den tillåtna tiden och blev helt följdrik-

alla i Tävlingskommittdn kommer att

fram när regnet öste ned under rond två.

tigt diskvalificerad. Det var många som

Bland de spelare som firat stora triumfer

led med honom den morgonen. Första
start är kl 07.00 och man startar både

göra allt för att Omegas Claes Nilsson
och co-sponsorn Lars Carlsson Ur AB

i Omegaslaget kan nämnas Kristianstadparet Magnus Jönsson och David Green,
samt under tidigare år Mölleprofilen

fohnny Andersson, som vunnit tillsammans med olika partners.

I bara för att upplysas om att han

tee på hål

l0 hade han överskridit

från hål I och hål 10. Något mera utesvävande Valborgsfirande blir det således
inte tal om för golfeliten. På sin hojd en
vårsång

vid brasan.

sväng ut på Rya och se och lära

inför

sä-

skall känna sig nöjda även denna gång.
Omegaslaget är nämligen en klassiker
som är lika helig för Rya och golfentusiasterna sorn demonstrationståget för de

politiskt engagerade.
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Frå n

vänster: Sune Nymberg, lngvar Jönsson, Åke Bäckström och Börje Åkesson vid överlämnandet av bidraget

till Cancerfonden

n

kr till Canccrflcndcn
Qeniorgolfen

är ett gäng seniorer, som

LJspela r regelbundet på onsdagsförr.r.riddagarna

-

från april till november.

per spelomgång, vilket var nytt rekord
ocl-r där'med

innebär årets målsättning

att kunna skänka 4.000 kror.ror

till

2 persor.rer! Vinnare av årets Ser.riorgoif

-

Can-

Tävlingsformen är slaggolf. De 10 bästa
ronderna under året är utslagsgivande

celfonden

för vem som skall koras till årets mäs-

28 spelomgångar, av

tare. Utöver huvudtävlingen finns också

brytas till följd av ihållande regn. Inklusive de avbrutna omgångarna noterades

en Veteranklass, RödaGänget, som spelar

-

också kunde infrias.

Under 2003 påbörjade Seniorgolfen

vilka två måste av-

blev Karl-Axel Sundberg, som med ålderns rätt spelade från röd tee och där-

med också korades till segrare i Röda
Gänget.
Veteranklassen vanns av Ove Andersson, medan Ser-rior 80 togs henr av Curt
Linander.

klass för spelare från 80 år och uppåt! En

strax över 1.000 starter. Som mest deltog 44 spelare i en spelon-rgång i början

även framgent skall kur.rna bidra

av seniorgolfarna, Sven Löf, har egen-

på maj. Som framgått ovan blev

klubber-rs insatser

händigt tillverkat och skänkt vandrings-

genomsnittligt antal deltagare hela 36
seniorer en ökning från året innan med

Bidragets storlek blir, liksom i

från röd tee samt en nyligen instiftad

priser

till

samtliga klasser.

I samband med en höjning av startavgiften enades spelarna om, att ett

eventuellt övelskott skulle skänkas till
Ctrncerfonden, efter utlägg för omgångspriser, ett fint avslutande prisbord samt
sedvar.rlig subventionering av den

tradi-

tionella gåsmiddagen. Seniorgolfen hade
r.rnder 2003 i genomsnitt 36 deltagare

Målsättningen är att Seniorgolfen

till

för cancerforskningen.

!ol, bero-

ende av antal speltillfällen, deltagarantal
samt av 2004 års kostr.radsr"rtveckling.

I
"

sättni lrgclt ilr zrtt
Senior solfbn iiven fiirntI

z1l

sent sklll kunna bidra
till l<lubbens insatscr
för c'ln ccrfbrskn i r1 []clt . <

Seniorgolfarna hoppas att detta ir.ritiativ även skall sporra andra grr.rpperirrgar inom klubben att ställa upp för detta
behj ärtansvärda ändan-rål!

Drivern gratulerar Seniorgolfarna till
detta initiativ och hoppas att andra

inom klubben antar utmaningenl

drivern 1

200.+

oidboys.
AV FIO{ltr ALFSSON

I Cl

S cnio

1.1

i

rcrnas vcrksamhct

Förbcrcdelscrna for scniorgolfen är nu i ftill gång.

,{ tt .lclt.tsrr i scrie'p.l l.lir rrllt rtlcl p()-f\,r., l:irt blir tr.1 Skrt ttc: et'l l' klLrlr[].rr'
och clet l<tttrttrtct' i fi-irrltiderl rrtt bli allt
svrirrrre trtt

tr.i

I iirets sel'icspel

inon'r Sl<iitre clelttrr uter rin 300 lag oclr
ll.1,ir's clel

fijr

har vi fätt rled 9 lag. Tyviirr fick

vi intc nrccl virrt 4:c lrg i H 65. Vi iir sir
rlirnga H (r5-ot' sttt't-t vill spcla och vi
n.liiste dairli)r tillgripa tritgorr firlr.r.r itv
kvrrlif rcerinesspel tör irtt lrtse spelare
clc tre grtrppcr', sOrI skall

l'cPl-ese

till

lltera

viirit ittrdrit tlc lrrg iclcnrla iilclelsl<rrtegori.
Anrbitioncnra ilr höga infijr 2004 ocl.r
r

i r,ikrrir| illc(l lllill\l ll'r':cl'iu5cql'ill'c.
l(onliurrctrsctt hal sl<iirpts

cle sista

Disl<ussiorrer konttlrel' irtt skc sellirre

och spelare nrecl lelativt ltiga harldi-

cap s;relar i allt htigrc irlclersliategorier.

virl t-ör ett eventuellt srtlttat-bete år 2005.

Detta innebiir att viil'är sPclare lllirste aigna

Vi komnret'docli att för'eslir, rtt Sit'rrorls
CK ru'r'irngerat-err liknartde tiivling och

nrer ticl

rttccl i)rtsl<rtt irtltitl lag i de

ol i ka ir lrlcrsgrLtppcrrtrr.

irr-en

lit

inclivicluell tlrining iin ticli

gru'c.

Dct rir idlott vi stsslar nrecl oclt tiivlingss;:el, helt bet:rlt av kltrbbcn. I(ollek

inbiucler sydsvcrrska klr'rbbar att deltaga
till samma rinrliga pris, sottt vi har fiir'

tiv trrining l<ourtrter vicl naiqra tillfrillerr

Rya-slaget.

rtt

v,lrliurltilt ir

sl<c hos r,år

pro.

Intlcssct tirr virr seniorttivIirrg "R1'a
slaget" lörsta otrscltrgctr iatrgr-rsti

blir rllt

sti)r're inte birrn itrot'tt si)clra Svcrige trtrn
rivcn pir irndn siclart suttclct. Dct pratrrs

nrvckct

o n.t Ryits sett i tt rverl<srt t.tt

Sjiilhnd. Vi

het

pai

hl' tiitt ett förslag fiån Si-

nrons (l K rrtt kirrtsl<c gettrettsart-ttt kltl.tnal
rlrriurqcra tlcn nir trivling.

Att

i

enclzrst spela llya-slaget

sktrlle :rikelligerr eör'ir

nrirtr ga s1'dsvetlska seniorspelare bcsvil<-

nn. Rcdnrt

t-tt-t

till

dcltrrgirrc

tnåste

vi tlraxitlela atltalet

denna tiivling.

" R1'a'lcget Lrgn",

nixccl greerlsonre'

har tått ctt orinitt r,rppsvirtg de sistii iirerl.
Dennrr tiivlinc spelrrs trcclje lredagen i

till nl(irlirets
par
tirr iir
lråste
arrtrlet
tidigir inbrott
septcnrber och tttccl hritrsvn

till

2004 begrainsas

80.

Intrcsset fbr Seu io rerrt irs otlsc]itcstiiv
Börje Åkesson vill få fler seniorer att ställa upp som frivilliga
golfvärdar under lördagar och söndagar.

lingar blil barit st(irre och st0rre. Vi tycl<s
bli allt flcr +55 och vi sel reclall ltlt friltlr
tidrr svårighetcr rtt fri tillrlickligt rled trrs-

ttl viss startrygifi crlaigges
vid vrrrie spcltillfiille. \/inster Lttbctirlas i
t1 startticler.

fbrr-n

arv

luuchkr.rportger hos Htrgo.

F.rl

del t'cset-r ct-irs och sr,rbverttitl llcras til I ell

pii siisonuerl.

giisnr idclr g sotrt irvsI ltttl i trg

Trots dcttLl

blil

tlet i rcgel ctt t)vcrsliott

och v i kuncl.' tl vcliet glticl i.r nclc ri r' l00l
ijvetlrirtrtra ert giir il onl 4 (XX)
(la

+ffiF

rtb

gar/sör
f

lcr

tL

t

Lt

c1.tt.r r'.

nclc

r-

l)ct

dcttit

.1 L-

ko

rl tll er att bel-rövirs

och scll io rl<otll nl ittdrl

r.lppnrilnitl driltiir IIIa

. ,.#'

lilllror till

clcr. l.sc lij r-t'{ricr 17t' -slr/ri )
lvlitrrql itr' \ ilrit sL'tti()rar hilt' rLtrtlcr irt'et
stiillt Lrpp sorrr go1ir iit'tlitr tttrtlel liilchn ce

21tt

lllillrcrilllt

fiir

stailla

och hlrilp.r till nred cictta
bcn sri viktiqil rrbete. Att l<tlrltlollera btl
ruprp

klLrb

kaclc strrltticier', siitta ihop 4-bollrrt och

intc nrinst ha ert i)velgripirr-rtle kontroll
pir bannrt gt)r att

flcl

spclare l<an kott.tltttt

ut och att gttltlr-rndorna karl spelirs pri crl

rlla rcceptabel ticl. Mycket illitatiorr
och kansl<e ibland allttirr höga tongaingar
r.tte pit btrrrart kart r-rtrdvikas ocl-r allir katl
fiir.

istiillct komnrir in glada ocl.r beliitna ocl.t
slir sig ner och inntundiga nitgot i viirt
nvii flntr kltrbbhus.

Y
0

Cancerfonden

Vi kornffler atrha ett ant^l olika aktiviteter i samband
med denna tävling och vill ha så många golfare som
möjligt på plats for att var med i tävlingen.
Aven om du inte kan medverka är clu välkommen n-red
ett bidrag. Sätt in bidraget på Ryu GK's PG: 39 6539-9.,

märkt Cancer{cnden.
Passa

gårnapäattätapä Hugos denna dug då Hugo

skänker 5 k per såld varmrätt till insamlingen.

o
o

Ett ger-reröst prisbord utlovas.
Om vi hamnar bland de ldubbar som samlar in mesr
pengar till Cancerfonden, kommer vi att få sända
tävlingens bästa Rya-par till ett finalspel som i är gär
av stapeln i Nzissjö den rctzfg.
juni i er almanackaredan nu så att ni har mojlighet
attvar^med i denna trevliga och viktiga tävlirrg.

Så boka in den zo

dnvern 1

2OO4

:.3

porträttet.
JAKOB MATTSSON OHRN HCP 2,0

aa

Jakob Mattsson-Ohrn
Ryas nye assistcrandc tränare/instruktoL mcd
hwudansvar fo r coachi ng aY vära lovande j uniorer
och Ryas damlag i dMsion t.
,\r

I

I

'l-horl-r.jt)r'n Ostnr'.rn

"Mina föräldrar skjutsade mig
varje vecka till träningen, som
oftast bestod i att slå flest bollar
på en timme (personliga rekordet
3oo+ står sig än i dag"

lirto lhvid lhck

1

.1.

"l

s

-Er*'

#,

7q,

på Rya

tävlingsnivå

vet vad han
och verbal!
Som nygift
se

Vilka erfarenheter har då Iakob?
lo, han har

flyttade de till

ten 2002. Föru
blev han ansvari

& Golf och blev

grundläggande tränarut

land. Inför

2000

somras

PGA utbildningsvecka

20r

ing GTU,
,003,2003

dfG;fil--2004

ord från pron.

porträttet.

JOHAN WITTBOLDT HCP 0,9

JAKOB MATTSSON-OHRN HCP 2,0

.
.

Går HGTU 200212004
Förenings- och ledarutveckling,
massagekurs, kurs i behar.rdling av

rkuta idrottsskador, prestationspsykologi etc.
Praktiska erfarenheter består av

.

assistenttjänst på Umeå GK säsong-

en

2003.

.

instruktör på Hofgårds GK wå
säsorrger, 2001-2002.

.

idrottslärarepåRydebäcksskolan
1999,

varit lärarvikarie i diverse

amnen
på Västervångskolan

i Landskrona.

Htu' ser arbetsfördelningen ut nrcllatr
Dig och lohnn Wittboldt?

Förutom att jag har huvudansvaret
lör att träna och hjälpa juniorerna
samt att coacha damerna i seriespelet,
har lohan och jag har överenskommit
orrr att genlensarnt ge privatlektior-rer.
lohan detriterar 200 kr/timme,
medan n.ritt pris är I B0 kr/tin.rme.
Bokningsläget är positirt. När det
gäller lektionspaket on.r 5 eller l0 lektioner för 900 kr respektive 1.700 kr,
så har vi ingen differentierad prissätt-

nir.rg. Eftersom alla

intäkter går till

ldubben finns ingen utsatt konkurrenssituatiotr mellan oss tv. Bra, tycker
både ]ohan och Jakobl

Vi har förstått på samtal med såväl
fohar.r som Jakob att samarbetet har

börjat rnycket positir't. Nu ser vi fram-

Walkwithmc!
f

skrivande stund är det *2 grader ute

Ioch

vinderr ligger på från norr. Vi vän-

tar väl alla på att värmen ska leta sig ner i

jorden

så

att greenerna kan öppnas. Det

är verkliger.r roligt att se alla glada

rred-

Ni kan gå in på hemsidan www.ryagolf.se för att se pristablån eller komma

upp till oss på rangen så hjälper vi er
gärna. I år kommer jag att ha min lediga
dag på måndagal och Jakob har sin på

lemmar, som poppar upp som svampar
ur jorden. Alla med stora förväntningar

fredagar.

på är.rnu en harlig golfsäsong.

lighet/chans att spela

Tänk vad mår.rga roliga och spännande
saker vi har att se fram emot. Rya Gk

frl-

Fr.o.m. tisdag vecka l9 finns det möjt hål med nrig. Du

går in

till

kansliet och på en anr.nälnir.rgs-

lista skriver

dr-r

ditt namn samt hcp pai

emot cn spännande gollsäsong'
Det är ingen tvekan om att Jakob

ler 70 år, Omegaslaget spelas för 35:e

en tisdag som passar dig. Klockslaget är

gången, Golfförbundet 100 år, n1'tt

09.00 på tee 10. Alla iir r'älkomna, men

med stor stolthet förbereder sig för

klubbhus, ny shop, ny assistent (lakob),

max.36 i hcp.

sina nya viktiga arbetsuppgifter på

samt en ny banpersonal (Otto). Vi hälsar

Vi spelar t hål tillsammans. lag observerar vad och hur du spelar. Efter 1 8:e
samlas vi klubbhuset för att prata vadiag

Rya. "Jag ser

fram errlot en lång och

derr hjarligt välkomna till klubben, och

trevlig, varm och solig, grön och

inte att förglömma 18:e greenen. Kära

grann säsong med unga och gamla,
nya och orutinerade, medlemmar och

medlem, bordet är dukat för er, så varsågod och ätl

har sett på banan samt hur vi kan åtgärda
eventuella brister. Det ges alltså inga in-

greenfeegäster, ja ALLA på Rya Golf-

Nu över till några praktiska saker. När
ni tar lektioner hos mig eller Jakob, så
skall dessa betalas i förväg på kansliet. Ni

struktioner på banan! Detta är ett bra sätt
for mig att lära känna dig som medlem
lite bättre och att jag fär se hur ni spelar

får ett kvitto, som sedan skall visas upp

ute på banan. Som ni alla säkert vet så att

klubb'l avslutar Jakob.
Låt oss alla bidra till att vår golf
ir.rte bara

blir ett spel, utan också ett

väljer att ta 5- eller 10-lek-

härligt sätt att umgås på!
lakob utgör en frisk flakt i vår

för oss. Om

verksamhet. Drivern önskar lakob

och mig. Det är nämligen prisskillnad när

till med att förverkliga

det gäller enstaka lektioner, men inte i pa-

lycka

höga ambitioner.

alla sina

r.ri

tionspaketet kan ni välja mellan ]akob

ketpiset.

spela golf och slå golf ar inte det samma.
fag avslutar denna gång med att trä-

ningstips.
Slå varje

boll med avsikt.

-lohanWittboldt

regler.
CHR]ST]NA RODMAN HCP 20.5

Reglcr for alla|
...1984, 1988. r9gz" 1996,2ooo och 2oo+.
Ii, ratlrs i n tc n'L1l I c rn a ö r- r är1d sbc rö m d a eve n c n1 rut g

såsom

so nt lt1 t1l ol vrrr pi

aclcn och regcLin

d ri n ga,rn a

från S:tAndrcrvs och I,TSGA
f-\en lrvil rcqelbokerr rr rrehiller
l--l rrårrgrr nrindle ä rrdri ngar, j ustei

ringar och ber-rärnningar, sonr jag inte har

fiir avsikt att här sätta pir pränt då den
sonr till äventyr:s läser detta skLrlle bli mer
t'ör'r,ilrad än han eller hon möjligtvis varit
tidigare. För att lörstå vissa ändringar

rriste

mrrr.r

begripa hur det var innan. Till

.rlla Er sorn för'stått detta tidigare, rekornrurendelar jag luslisning av nya regelboken . Alla ändringar finns speciellt angiv
n:r i

den. För'Er sorn

ir-rte begrep

qarlla rekolrnlendertrr jag att

den

ändå för'-

nya. Kunskaps-

scjka läsa och begripa den

nivrin kan i alla fall inte bli sänrre av att
nrrrn liiser nter.
Nyar regelboken

finns tillgänglig på

ALLA skall ha en egen regelbok . Det är'bara att hämtr den där
Rvas kansli och

och

glörr inte att stoppa den i Din btrg
ut och spelar.
jag bedömer finns

niir- du går
Sor.n

.indlir.rger.r under kapitel

der.r

FORLORAD BOLL
Definitior-ren hal kompletterats ned att
en boll :ir förlolad orn spelalen htrr ntfört ett slag r.r.rot en nyinsatt boll, i stället för zrtt helt enkelt "satt ny boll i spel'l
Exentpel: Dr.r letal ett pal ntinutel eflter din boll. DLr går tillbaka till föregående plats ocl.r droppar en ny boll ("nyinsatt"). Men it-tnan du hinr-rer slå mot
den hittas din origir.ralboll i ett sr.rår-.

fastar

inr.refatta alla oflyttbara hindrande för'e-

nrirl inom tvai klLrbbliingdel h'tin green.

I Sverige har vi haft

der.r

förrtr tbrmule-

ringen son genelell lokal legel, och den
har varit gällarrde pti alla r,år'klubbar, ont

inte irnnat varit angivet. Nr-r ät'det tvrirtklubbar sorn vill använda der-r

or.n. De

måste trnslå detta, annars är det ingen
lättr.rad för spellinjen.

situation spelar pir derr droppade nyinsatta bollen spelar Du lel boll. Hade Du

innan Du

i 5 minuter innan originalbollen hittades firr du inte spela på
den utan den nyinsatta bollen är då i

rrye legelbokerr inrrehiiller.

inslagen samt

spel.

r-nendelas på resten :rv legelboken. Det iir

dären-rot letat

(Tidigare räckte det med
dropptrde

szi

at Du

Läs

därför klubber.rs lokala regler
spelzrr'!

Detta tir ett nlval av de ändringarr, son-r
Lägg

er.r str-rnd

pti läsning av de övriga

eu längre stund rekor-n-

vlildigt sällan som nrigor-r sorr karr reglerna drar pri sig plikt utöver "rror-r-nnla"

var den nya bollen i spel

och origir.ralbollen auton-ratiskt Lrr spel.)

bollar typ ont och i vatten. Mer.r det bör'
väl nrer bedömas sont "väldig otlu'" rilt

ALTERNATIV BOLL Regel 3-3

ren okunskap.

tlnns föreskrivet bl. a. orn Siikerhet, Hän-

Från och nred i år rnåste spelalen alltid

rvn till ar-rdla spelare, Spelterrpo och

anmälir till tavlingsledningen

Or-nsorg orn banan.

spelat tvir bollar, även om han

Orrr en spelare konsekvent bryter n-rot

om

sprinklerl'mvuden är kor.r.rpletterad till att

Den nyinsattrr boller.r skall då lyftas och
originalboller.r lil i spe1. Om Du i denna

viktigaste

"ETIKETT'I Där

Der.r tidigare lokala legeln

or.r.t

han har

trol att

har-r

Clristirn

Rodntart

Förbtndsdonnre SGF

rlessa riktlir.rjer har tävlin gsledn ingen

hal sarnma resultat på båda bollarna.
Plikten för'art r.rnderlåra detta är diskvali-

P.S.

nrojligl.ret att vidtaga disciplinära åtgärder

fikatiorr.

ntt Du är diskvnlilicernd eriigt Rcgel l4-3

nrot spelalen. Exernpelvis forbjuda spel

rri

barnan och/eller deltagande i

tävlingar

tid.

Lrnder viss

\.r r taivlingsled
r

a spelaren

orrr DrL t'urttiirttler

LöSA NATURFÖREMAL PA

n

in gen r'ätt

att diskvalifi ce-

enligt Regel 33-7.

Spelaren får ta bort lösa naturförerrål

trtörklign rrylrctertn är

ur

Peg sottt är

för lfutg.

Liis mer onr dettn på sitlan 30 i regelbo-

GREEN, Regel 16-1a

I firll rv allvarligt blott n.rot etiketten

ht m de trter

kett. D.S.
pei

green på vilket sätt som helst förlrtsatt att

han inte pressilr net'rrågonting.

I klaltext betyder detta att du som spe1.rr

enligt etiketts- och golfreglerna ej ska

..ehiiva arccelrtera att lå Din golf förstörd
.rr

5psl211s

InttlölIe.

med dåligt humör: och dåligt

LOKALA REGLER
On.r

lokal regel avseende lligesförbattring

är anslagen, rnåste bollens läge ntarkeras
n2il nrarr

lyftel den för att förbättra läget.
drirern

i

2004

tipp till kamp,darncr!
Damkommitten hoppas på en solig solrlrlar och attfafler
damer att ställa Lrpp i damtär4ingarna

damkommitt6n.

u ligger vi i startgroparna för

som tidigare, även om vi har gjort vissa

ärrnu en lång, harlig gollsa-

förändringar, speciellt med tisdagstäv-

preserrtkort kar-r hämtas i kansliet efter

song. När detta är i tryck har

lirrgarna. Hur vi får det n.red anslagstavla

varje månadsskifte. Presentkorten kan

i omklädningsrummet vet vi för tillfället
inte, det får vi se när rummet är färdigt.

användas hos Hugo, i golfshopen och för

damerna haft sin vårstart och vi har sett
hur vårt "nybygge" blev. I skrivande

uppe hela säsongen, priserna i form av

att köpa våra speciella vit- och rödvins-

stund l.rar vi i damkommittdn tittat på
möbler till vårt ornklädningsrum och vi

som veckotävlingar. Det kommer fortla-

logo och

tycker det kommer att bli mycket br a,

rande att finnas tid på tisdagsförmidda-

korten, dvs. som vinster i damtävling-

speciellt det lilla relaxrummet med stort

garna som förut, men vi provar enligt

arna-

lönster ut mot havet.
Naturligtvis lovar oss själva, även i år,
att träna mycket och sänka våra hcp. I år

önskemål som korn upp på vår enkät för
ett par år sedan, att rnan inte behöver

att träna och ställa upp i våra tävlingar.

Vi

komr.r.rer

nu att ha tisdagstävlingar

glas. Dessa glas är graverade med Ryas

anmäla sig i förväg, endast anteckna sig

vi få flera damer

Damkornmittdn har även tagit fasta

finns det stora möjlighet for

på att dan.rer

oss damer på Rya att göra

lingar, som inte alltid är hcp-

r.rärnligen damträning

vid

Det komnrer attfinnas

spela täv-

lagt in en "flaggtävling" en

foursome- och en greenso-

ng både \/ardagsönrriddagar och \rardagsla.ällar; och är,en lördagsfurrridclagar: Detta är
r,äl en bra anlcdning ,.rtt
börja träna?
trär-r

bunkerslag, svåra lägen
(måste vara väldigt svåra
lägen, eftersom man tränar

bunkerslag vid andra tillfäl-

fairwaybunker, slagträning, pitch och pr-rttning. I

le t,

september kommer tre

vill

grundande. Därför har vi
31

olika tillfällen. Det kommer
att finnas tillfalle [or att träna
grunderna, chip och putt,

till-

fällen med test. Vi får vara

metävling. Rya kommer att

i

arrangera slutspelet

i

"Four-

some med handicap" den 1l
september. Det skulle vara

roligt om vi var med i slutspelet själva.

Nationella Damdagen går
av stapeln fredagen den I I

Junl.

Vi kommer att arrangera

nrax åtta damer per tillfalle

Stora Dan.rdagen på Rya i år,
alltså ingen "utflykt i det blå'l

och vi betalar femtio kronor.

Det kommer att finnas träning både vardagsförmiddagar och vardagskvällar, och
äver.r lördagsförmiddagar. Detta är väl en

på en lista. Detta innebär att de som täv-

Vi är tacksamma lör tips att göra dam-

lar på tisdagsforrniddagarna skriver sina
scorekort själv, lottar själv och lägger

dagen extra trevlig.
Till sist ska jag presentera damkom-

bra anledr.ring att börja träna?

sina scorekort i DK's låda efter spel. Be-

mittdn, som i år har tre nya medlemmar.

För att vi ska lära oss golfregler har vi
engagerat Christina Rodman även

I

köpas för present-

På detta vis hoppas

clet. Johar.r Wittboldt har

I

kar.r endast

i

tala gör urarr

till

kansliet, som äverr

Lena

Ahl är sekreterare, Monika Malm-

Onsdagen den 5 maj klockar.r 19.00 är

stämplar handicapkortet. Orn man inte
kan komrna ifrån arbetet på tisdagsfor-

peliminärt bokad för en regelafton, och

rniddagen kan man spela vilken vardag

då kanske speciellt om nyheter i regel-

som helst, notera på anmälningslistan,

verket sonr vi bör känna till.

stämpla kortet och betala i kansliet och

Post är också nya medlemmar för i år.
Ordförande sedan några år är under-

spela med annan eller andra damer som

tecknad.

år.

För att damkommittöns aktiviteter

berg är kassör, Inger Fischer Kiste är ny

medlem och fixar samarbetet med
Hugo, Mona Wallmark och Susanne von

mer än förut, har vi bett om plats
tbl r,åra anslag om olika aktiviteter och
rnrntilningslistor i Ryttargången. Så titta

spelar samma tävling. Detta gäller alla
veckor utom vårstart och höstavslut då

vi endast tävlar på tisdagen fore vår lilla

trevlig sommar och hoppas att det finns
stort intresse för våra tävlingar och an-

efter vårzr aktiviteter där.

festlighet på kvällen.

dra aktiviteter bland Ryadamerna.

skar ses

\/irrt tävlingsprogram kommer naturlistvis rrtt hänga där, det ser i stort ut

Tävlingsresultatet sätts upp senast
måndagen efter och kommer att hänga

Damkommittdn önska alla damer en

Vi

ses

väl på banan?

- Karin Ohlsson

hcp

dlrvern

18,3

L 2004

Tävli
Tävlingskommitte
Agneta Nilsson
Annika Nordström
Anita Lindberg
Björn Nordström
Christer Söderberg
Jan Nilsson
Jerry Lennklew

Mobiltelefon

ANO

Hemtelefon
o4z-26 o5 57
o4z-29 89 7z

AL

o4z-2434o6

o7o6-2434o6

BN

o7oz-8t 5453

JN

o4z-29 89 7z
o42-'t435't6
o4z-26 o5 57

lnitia ler
ANI

C5

JLW

042-22 20 77

Laila Wollkert

LW

Lars Ohlsson

LO

o42-147433
042-29 32 49

oToz-to 69 z5

Lars Olle Nilsson

LON

042-22

o7o5-13 03 1o

La

rs Ru ne

13 91

LR

Lena Pettersson

LP

Mats Johansson

M.J

o4z-zz o9 8z
o4z-'q 6o 44

o7o6-8t o484

Sven Erik Liddn

5EL

042-22 01 30

o7o5-22 01

I alla partävlingar utom Ladies invitation, Scandlines Foursome,
Cenerationstävling skall möjlighet finnas att sätta upp sig på en lista där
man lottas iturordning om man ej kan finna egen vald partner.

Röd markerad

text

= Golfveckan
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Datu m

Tdvli
avilng

Mars z8

Vå

ponsor

rputs

Hugo

ävlingsform
Pb

4-mannalag r8 hål

Ka n

April

Captains Cup

17

Maj or

Omega-slaget

Styre lse n

Tävlingslednin g
Kansliet

Pb r8 hål singel
Start från hål r7

Omega/ Lars Carlsson.

CS, MJ

onsta rt
Ma rknadskom

Styrelsen, kansliet

Foursome 36 hå1. z-mannalag

LON,AL, LW, LO

Annika Friberg
Maj r6

Stinas Flower Cup

Stinas Blommor på Råå

r8 hål PB singel A-B och
Start från r7

Dl-golfen

Rya CK

5e inbjudan

Ma rknadskom m

Maj z3

Carl Lamm Trophy

Carl Lamm

Flaggtävling r8 hål

JLW,JN,ANI

Maj29

Swahn boggien

Swahns åkeri

lrish dubbel greensome

Juni 6

Supporter tävling

Juniorkommitten klubben

Singel r8 hål

Juniorkommittdn

JuniT

Må nadstävling

Proffstour

Slag r8 hål

Johan Wittboldt

Rukkaslaget

Rukka

Maj

u

Juni rz

13

Syd

LON, AL.JLW LP

C

Elit r8+36 slag open. A +

PB

r8 hål

B

r8 + r8 hål slag.

itten

LON,LW,JLW

LON, SEL, LO,

LP,

AL, LW,

Annika Friberg

5oT"vidare Max zro deltagare
Ett slag för
ncerfonden

Ordnas av marknadskom

Juli04

Ramlösa wide open

Ca

Julio5

Volvo Cup

Bildeve AB

Juni 20

r8 hål bästboll PB z-mannalag

Ca

rlsberg/Ra m lösa

r8 hål

PB

4-mannalag

SEL

Lq

Lars

Vallentin

BN, ANO

5EL, LO, LP, C5

tB hål fyrboll bästboll
Juniorer minimiålder r8 år

PB,

H+D-klass

JLW,

J

N, AN I, C5

Julio6

PEAL

PEAL

JulioT

Bankboken cup

J

JulioS

Köttmä sta rna
Hackers o duffers

Kött

Juliog

Spar slaggolf

Spar och Rydebäckshallen

Singel r8 hål A + B
slaggolf C PB Kanonstart

ANO, BN, AL

luliro

Ladies invitation

DIN-X

18 hål

greensome
alla röd tee

SEL, LO, AL, LW

Scandlines

5candlines

luli z4-25

un

t8 hål flaggtävling singel,
max hcp 3o ijuniorklass

iortävling
m ä sta rn a

LP,

juniorkom

Juniorkommitön
6 hål sr,6 håt PB,6 håt

FS

PB

Äkta makar foursome

foursome

LON,

PB 18

5EL, C5, LW

JLW BN, ANO, MJ,

LR

+t8lör-sön.Max72pan
Total hcp max 50.
Ka n onsta rt.

ubben

Aug 7-8

KM

Kl

Aug r5

Colf Digest
Clenmorangie Cup

6olf Digest + First Hotels

Augzz

J

u

bileu mstävling
roo år

Styre se n /5C
I

F

t8 hål slag

LON, LO, C5, LW

r8 hålslaggolf 3 klasser

5EL, MJ, ANO, BN

Par

en klass

SE

L/LO/Styrelsen,

J

N, AN

6 hålfyrboll
6 hål greensome
6 hålfoursome

Rya 7o, SCF

slaggolf
Augz6

S

Sep o4-o5

Generationstävl ing

ponsorgolf

Sponsorkom m itten
DHL

Enligt inbjudan
Foursome slag

Sponsorkom mittön

itvå klasser

36 + r8 hål

5ep rz

Ekbergs

Ekbergs Spedition AB

LON, LO,AL,LW

Dubbel greensome

18 hå1,

CS, LP, MJ

pa rtävli ng

5ep r8

KM Foursome

Okt o3

Höstru sket

r8 hål

Okt 24

Cåsatävling

r8 hål Greensome

Börje Åkesson

PB
PB

Börie
Je Åkesson,

5EL, CS

drivern 1 2004

I

Senaste nytt från juniorredaktionen. Kontakt: Jessica Green, jessie-golfaren2hotmaii.com

t
!
j

t

'r.i

,I'

F

tävling var det dags för prisutdelning, samt fotografering.

Thc Kick-Off!

Vann gjorde lag lessica, på 27
slag. Sedan var det dags för la-

April samlades
vi, nästan 50 junio-

äta sin lunch klockan I 1.30.

cob, vår nye assisterande trä-

Mycket goda hamburgare!

nare, att presentera sig. Han

rer, i Ryas Klubbrum.

introducerade Aktivitetskortet

en 4

Offl Tavlingen var en Scram-

fick Jessica som vanligt
en galen idd. Nämligen att ha
Kullebytte race bredvid 4:ans

ble, 7 håI. Vi delades raskt in i

tee. Fyra modiga

6-manna bollar, som skulle

de upp, och skulle

starta med l0 minuters

ner i dammen, om inte.fessica
mirakulöst nog hann stoppa
dem. Efter denna annorlunda

Det var dags för årets Kick-

mellanrum. Tävlingen löpte
på bra, och första bollen fick

drivern 1-2004

Sen

juniorer ställ-

till

att rulla

tillsammans med Ann-Sofi .
Efter detta var det dags att inviga vårt efterlängtade junior-

rum! Det var visserligen inte
klart än, men mycket fint. Vi
tackar Supporterklubben för
de generösa bidragen.

'l\'ra nr<xligl
.jr.rniorcr'stiillclc
Lrpp, och skLrllc till
a.tt rnlla ncr i
cla.nrnrcr-r. onr intc
Jcssi c'.t m i rakr"rl öst
nog hann stopprt
dcm.u

aa ooooooaoooooooaaoooooooaoaooooooooaoooaoooooooo
o
o

o
a
o
o
o
o
o
o
o
o

aa

DET AR VI
SOM COR
CH IPPEN

o

a
o
o

aa

O

a
o
O

o
o
o
o
o

O
O

o
o
a
o

Gustaf Herslow,
Carl-Johan Kullving,
Sebastian Ahl,

O

O

Jessica Green,

o

o
o
o
a o

Josefin Lindelöw,

o
o

Sofia Aru

oo oooooooooaaooooooooooaaooooaaoooaaaooooooooooo

STORT TACK TI LL

PROVIDENTOR

!

I samband med vår Kick-

ra året. Tack också till alla

Off överlämnade Providentor (lohn Grant, Björn

medlemmar som gjort denna sponsring möjlig genom

Ljunggren och Linda Borg-

att ni tagit chansen att få

ström) en check på 20 000
kr. !! !!! till juniorverksamhe-

god råägivning från Provi-

ten. Detta är ett resultat av

att användas

dentor. Pengarna kommer

det fina samarbete som

till olika former uppmuntran som läger

Providentor erbjöd oss för-

och liknande.

Bowlingkväll - cttlcd i Ryas tjcjsarsning
ptedagen

.l.

den 5 mars

samlades 6 glada tjejer

tillsammans med ledarna

en

ingen segrare i denna om-

golfsäsongen och vad vi tjej-

Nilsson.

gången för Jessica lyckades
radera scoren. Istället hon

er kan göra tillsammans [ör

bjöd på största underhållningen bl.a. med sina härliga

är roligare med golf.

"dancemoves" och sina vack-

det roliga ett slut. Vid halv 9tiden skiljdes vi åt och alla

Bergh utanför Olympia

Det var en bra stämning
och kvällen bjöd på mycket

Bowling för att ha en rolig
kväll tillsammans. Kvällen

musik och skratt. Även fast
det inte gick lika bra för alla,

borjade med bowling: |essi-

verkade det som om alla

cas team Vs. Sofies team. Jes-

hade kul. Första omgången

sicas team bestod av: Jessica

vann fessicas lag, där det var
många strikes och spärrar

Jessica Green

och Sofie

själv, Emma Tuvesson, Jose-

fin Lindelöw och Maria Kullving. Den andra utmanande

jämn match. Men det blev

laget var: Sofie, Johanna Tolstoy, Sofia Aru och Angelica

med. Nu var utmanarna sugna på revansch och det blev

ra övertramp.
Efter bowlingen bar det
iväg

till

restaurang Palmen.

Nu smakade det bra med en
bit mat.

bl.a. om den kommande

att andra tjejer ska tycka det
Som alla nog vet har allt

var nog nöjda med kvällen.
Och nu ser vi fram emot en
golfsäsong med fler engagerade golftjejer.

Vid matbordet pratade vi
drivern 1-2004

\ f samlades tidigt en kall men soV lig lordagsmorgon kl. 8:00 för
att få banorna fina inför den kom-

! !

Bollarna flyger längre och rakare
Allt detta medan juniorerna bliryngre och bättre
Denna utveckllng borde innebära att vi om to år
får se en stor grupp världsstjärnor från Sverige och
bland dessa världsstjärnor borde det finnas med ett

antal Ryaspelare.
Vad grundarjag detta på?
Helt enkelt på att juniorernas möjlighet till att
leka golf har infunnit slg på Rya Colfklubb.
Stort tack till Rya Colfklubb för juniorrummet!!!
Nu kan juniorerna åka ut

till

Rya

tidigt på morgo-

nen och vara på golfklubben till sena kvällen
Nu är golfklubben en plats att träffas och umgås
på, en plats

att leka och träna på och inte minst en

plats att utvecklas på, både som människa och som
golfa re.

Det känns tryggt att veta att Rya med sitt nybygge även vill satsa på att säkra klubbens framtida ut-

veckling och fortlevnad.
. Alla glada och uppmuntrande kommentarer och
lyckönskningar

till mig

på nya jobbet som assiste-

rande tränare hos er på Rya

. Annikas uteblivna seger i årets första Major, en
händelse som jag är lite kluven över.
Det positiva med att hon inte vann är att hon troligtvis fortsätter spela golfäven nästa år och det negativa är väl att hon inte fick sitt rekord i år heller.
Jakob Mattsson-Öhrn

o7o8 584 333
jakob.mattsson@pga golf.se

t+
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Vi tog en kort paus under tiden vi

mande golfsäsongen. Vi blev inde-

städade när vi bjöds på kaffe, lask

och goda bullar.

När vi städade hittade vi massor

ut-

grupp. Vi blev tilldelade några krat-

av konstiga saker som bara låg

tor, sopsäckar och några hål som vi

spridda på banan som t.ex. gamla

skulle putsa till. Det var en hög

postlådor, nät och några metall hin-

stämning och en väldig fart på alla

kar. Man undrar vem har med sig

för att få extra fint inför invigningen
av "Nya Rya'l Skojigt var att man fick

dessa saker på en

varför ligger de annars på en golfba-

träffa gamla golfuänner som man

na?

annars inte ser så ofta. Detta år var

Äntligen dax för en ny säsong!
Cräset blir grönare och tätare
Järnklubborna blir blankare och mer lättspelade.
Träklubborna blir större och lättare

väder, så var det ingen fara.

lade i l3 olika grupper med diverse
städuppgifter. Vi var ett tiotal i varje

JAKOB,S
CREEK

fare är vana vid rätt kläder för rätt

golfrunda, eller

När vi var klara med de hålen vi

det ovanligt många juniorer som

skulle snygga till bjöd Hugo på en

ställde upp. Bra !! Sammanlagt var

vi ca. 140 deltagare. Det var ett stort

härlig varm ärtsoppa, sedan var det
slut med städningen för dagen och

PLUS att vädret var bra!, även om

sen var det bara att putsa sina

det blåste snålt och kallt. Men gol-

bor för en ny säsong.

klub-

Stort tack till allajuniorer som stållde upp!

