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O

En 7o-ärig skonhet med

fortsatt bästa rykte!

I förra utgåvan av Drivern konstaterade vi att 2004 skulle komma att bli ett rnycket
händelserikt år! Nybygget, 70-årskalas, SGF frller 100 år osv. Att vi så till den miida
grad skulle bli sannspådda - men med delvis helt andra ingredienser - var vi nog ett
fåtal som anade.

När vi i början av april samlades till ordinarie vårmöte presenterades drygt 170
medlemmar en hel del fakta, som vi hade svårt att ta till oss. Alltifrån dålig ekonomi
till slarv med inbetalningar av medlemsavgifter. Den reviderade budgeten för 2004
blev foljdriktigt en riktig kalldusch för oss alla närvarande. Ett enhälligt möte, som

vanligt under förtjänstfull ledning av Per Malmrup, gav styrelsen i uppdrag att återkomma med en konstruktiv och tydlig handlingsplan - förankrad hos de olika kommittderna

-

som tillika kontinuerligt måste följas upp. Läs Ingvar f önssons professio-

nellt skrivna referat från detta viktiga möte med borjan på sidan 12. Viktigt för oss alla
att läsa, inte minst med tanke på all tankbar och även otänkbar ryktesspridning, som
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REDAKTOR

Thorbjörn Östman
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framförallt föregick vårmötet.
Tråkigt med alla dessa rykten. Kanske bristande eller ibland bristfällig information.
Medlemmar som sprider ogrundade rykten gör'klubben en stor otjänst. Kom i stället
på våra möten och framför Dina synpunkter eller Du är välkommen att göra Din
stämma hörd i Drivern! Låt oss använda parkeringsplatsen till vad den är

till för och

inte ett forum för spridande av dåligt underbyggd information!
Styrelsen och kansliet har under våren tvingats lägga ner massor av tid och kraft för
att komma tillrätta med de för klubbens framtid viktiga frågorna. Drivern har därför

upplåtit flera sidor av denna utgåva till några av styrelsens medlemmar att rapportera
om ekonomi, banan, personalfrågor etc. Vi på Drivern tycker att det är på sin plats att
berömma styrelsen för de sparinsatser och åtgärder i övrigt, som nu igångsatts. Inte
minst insatserna som gjorts för att kansliet skall fungera.
Byggprojekt och allmän röra i övrigt har ju ej heller bidragit till att klubben har
fungerat friktionsfritt. Styrelsen har tagit sitt ansvar och också tagit till sig uppmaningen att ta krafttag, vilket var behovligt.
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070-ss4 68 05
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Kristina Din6, Anders Forssell,
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Carl-Johan Kullving, Josefin Lindelöw,
Jakob Mattsson-Öhrn, Lars-Olie Nilsson,
Jan Pålsson, Sven Rosenkvist,

Johan

Wittboldt, Thorbjörn Östman
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Banan har också varit i absolut toppskick under den senaste tiden, vilket är A och O

i Ryas kvalitetssatsning. Att få med två av Sverige basta 18 hål i Svensk Golfs utvärde-

ring är sannerligen inte dåligt.
Vi har också precis i dagarna fått en ny klubbchef for golfklubben tillika VD för Rya
Golf AB. Många kände sig uppenbarligen kallade till denna uppgift, närmare bestämt
drygt 100 personer! Peter Svallin, bördig från Örebro, börjar sin anställning der.r I augusti. Läs Anders Forssells intervju med honom. Det
är inte utan att Drivern och många med oss är im-

REPRO och TRYCK
Westerås Media Produktion AB

UPPLAGA: 1 500 exemplar
DRIVERN distribueras via post

till

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer och sponsorer. Medlemmar
erhåller ett exemplar per hushålI.

ponerade över Peters bakgrund och kvalifikationer.

Vi önskar Peter verkligen lycka till i sitt nya ansvarsfulla arbete!

Vi behöver nu som rnedlemmar i Rya Golfldubb
samla ihop oss och gemensamt verka för att klubben
skall klassas som en av de bästa i alla avseenden.
Alla, styrelse, kommitterade och anställda skall verka

för Ryas bästa och för att vi skall kunna spela på en
fin bana i en välordnad klubb.

-

Thorbjörn Östman

NÄSTA NUMMER, utgåva 3/04

distribueras under september
MANUS- och ANNONSSTOPP:
31 augusti 2004.

För insänt ej bestälit material
ansvaras ej. För åsikter i signerade arti-

klar står respektive författare.
Redaktionen förbehåller sig rätten
att ändra i insänt material.

trkonomi i balans

- cn forutsättning ör fortsattutvcckling.
Av Kristina Din6, hcp r3,o

Rya har på sätt och vis varit som

tyrelsen och kansliet har under våren
spenderat en otrolig massa tid och energi

ett självspelande piano under
många år

- resultatuwecklingen

har varit densam ma

- i ntåkterna

har \egatpå ungefår samma nivå
och kostnadernahar foljt denna uweckling.
Föregående år brots sviten och det självspelande pianot gick inte längre att lyssna

på.Vi

hade startatupp ett kvalitetsprojeLt for att se

på att få allt på ratt köl igen. Vi har gått

igenom rutiner och skrivit manualer och
checklistor för att få ordning och reda. Vi har fått
ta in extra resurser för att reda ut mycket triviala,
vardagliga ekonomifrågor och sätta rutiner på
plats för att få struktur och ordning. Först nu
känns ekonomisystemen stabila och vi kan lita på
de siffror som kommer fram.

Hur ser det ekonomiska flödet ut?
Vi förde över en stor del av verksamheten till
Rya Golf AB under vintern, den

s

k bolagiseringen,

och det innebär att vi numera måste betala en

till

spelrättsavgift till bolaget och en medlemsavgift

golfldubben. Drift av bana och fastigheter och den

över planering, ekonomi, personal, bana, bygg-

största delen av personalen tillhör numera bolaget

nader mm och fick i november larm om att allt

golfklubbens regi. För den enskilde golfaren innebär detta wå inbetalningskort - ett till golfldubben

till - vi hade inte de rutiner och
arbetssätt som vi behövde for att ta Rya till
inte stod rätt

nästa fas.

När sedan likviditeten började tryta

mer än vanligt i december, insågvi att något

onormalt skett. Kostnaderna hade stuckit ivzig i

och medlemsvård och kommittdarbete ligger

och ett

i

till bolaget. Det är viktigt att ni betalar in

rätt belopp till rätt mottagare annars har vi svårt
att identifiera er som betalande medlemmar.
Det ekonomiska flödet är lite speciellt på en
golfklubb. Vi får en stor del av våra intäkter i janu-

arilfebruari

av våra

medlemmar och sponsorer

samt från greenfee-gäster under sommarmånaderna medan kostnaderna fördelar sig över hela
året.

en period, som normalt är väldigt lugn och som

inte genererar nagra.stora utgifter. Hur kunde

detta skel Det är naturligwis en berättigad

Likviditeten är stötestenen i en golfklubbs verksamhet. Det innebär regelmässigt sedan åtskilliga
år att vi måste utöka vår checkkredit under slutet
av året

för att klara

oss

tills nya pengar kommer in

i januari. Så har det alltid varit och är svårt att

friga. Vi har protokollörda styrelsemöten en

komma runt.

gång per månad där resultat och likviditet redo-

Det ekonomiska läget idag:

visas. Vi fick redovisat en prognos inför höst-

joner kronor, varav nybygget

mötet som indikerade ett mycket gott resultat,

I dagsläget har vi externa lån på sammanlagt l6 milåir

på de stipr:lerade

8

miljonerna. Vi har utöver dessa 8 miljoner investerat
ca 450.000

kronor i möbler och fler omkladnings-

som endastwämånader senare misstämde på

skåp.

ca6ootkr. Naturligwis blevvi överraskade av

på klubbmötet och lagt en prognos för året som ni

Vi har omarbetat budgeten som presenterades
kan se i bilden här bredvid.

prognosmissen, som vi alla fann oerh ö rt olu sti g.
divern2-2004

Den stora skillnaden är att vi nu är momsskyl-
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diga för all verksamhet i bolaget vilket innebär att alla

intäkter och utgifter i bolaget är momspliktiga.
De siffror ni ser under kostnader på bolaget är allt-

utan moms och de i golfldubben är inklusive moms
eftersom klubbverksamhet inte är momspliktig.
så

De extraordinära kostnaderna är personella resur-

vi satt in för att få verksamheten att fungera under
våren och sommaren. Dessutom ingår kostnader för
ser

Klubb

AB

lntäkter

2OO4

2OO4

Medlemsavgifter

1

Avsk. Medlemslån
C

reenfee

lntäkterjuniorer

rekrltering av ny VD i Rya Golf AB.
Kostnaderna för dessa är tidsbegränsade och kommer inte att finnas med nästa år när vi har en funge-

lntäkter Drivern
lntäkter tävlingar
Ovrigt
ntäkter ra nge, lektioner
Hyra Colfbana

rande verksamhet med ordinarie anställda på plats.

Hyror och arrenden

Som framgår av tabellen (t.h) visar den nu redovisade prognosen ett förväntat underskott på 148 tkr av
de extraordinära kostnaderna uppgående till 707 tkr,

Hålreklam

Styrelse

av checkräkningskrediten.

Personal

Nytt för i år är att vi kan lyfta moms från tidigare
byggnationer i och med att vi bolagiserat verksamheten. Hur stort det återvunna beloppet blir är osäkert

Ba na

1äge.

Vi vet inte hur vädret kommer att

verkar antal greenfee-spel

-

se

ut

-

det på-

och om det händer något

Vi har t ex drabbats av ett inbrott i kiosken som
genererade kostnader för l9 tusen kronor.

Vi har idag också en attestordning, som gör att vi
tidigt får indikationer på om något oförutsett händer.
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Ovriga kostnader

oförutsett på banan.

o

Klubb

underskottet att kunna täckas av en tiUfällig höjning

Det är viktigt att komma ihåg att såväl en budget
som en prognos är en uppskattning av ett framtida

4925

o

Summa intäkter

Kostnader

är realistiskt.
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vilka är av engångskaraktär och i huvudsak utgörs av
ökade personalinsatser. Likviditetsmässigt kommer

men vi har gjort en försiktig bedömning av vad som

Golf AB

Rya
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Förva ltn i ngskostnader

Det ekonomiska läget i framtiden.
Vi kommer under hösten att kalla till ett extra klubb-

Summa driftskostnader

möte för att diskutera hur kostnadsstrukturen för

Driftsresultat

-221,8

-147

våra medlemmar, sponsorer, arrendatorer och greenfee-gäster skall se ut framöver.

Idag har vi en stor extern upplåning, 16 miljoner
kr på totala anläggningstillgångar på 24 miljoner kr.
Vi har en medlemskår, som betalat olika insatser. Vi
vill därför höra er uppfattning om hur en framtida
struktur skulle kunna se ut. Är det en höjd medlemsavgift eller spelrätt eller kanske en utjämning av medlemslånen? Hur hög greenfee kan man ta ut på Rya?

Yill man

få större tillgång

till banan som medlem

och

är man då beredd att betala för detta? Vi vill gärna

lbrtsätta att bygga om banan, det kostar ca 500.000 kr
tör en ny green. Hur skall vi finansiera det?
Vi kommer att presentera olika scenarios inför detta nröte, som ni bör ta ställning till

-

det är viktiga

tiågeställningar för hur vi skall fördela våra resurser i

tiamtiden.
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'Extraordinära kostnader som tilkommer för är zoo4:
Tommy Pålsson
Lotta Yngrön
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Plz.urcra

sönclcr

intc

l\as

sjill!

lnrar är vackra och det är

I

-1 \ragiskt

att rnångir av våra

skånska allder och parker ntr
måste stympas efter almsplint-

borrens framfart. Men ir-rget ont
som inte heller har nogot gott
med sig. Flera av almarna i landborgen, som skiljer våra sjöhål

från inlandsdelen av banan är

och nu

också drabbade. En underbar

Ingcn vanlig idrottsörening

möjlighet öppnar sig

- vilka ut-

sikter får vi inte nu efter clenr.ra
naturens gallring!

f-).n

här lilla insändaren har

l--lsprung

sir ur-

historia och så vidare. Hämtar vi inspirationen från banor och klubbliv i Spaniegen

i en upplevelse vid lyrans tee

förra sommaren. Vad skådade mitt öga - en
fontän mitt i dammenl >Har den blivit över

en och Florida? Eller England och Skott-

Var rädd om denna rnöjlighetl Plantera inte bolt den.
Varje bana har en sjäI. I Ryas

land? Tänker vi på hur vi påverkar helhets-

fall skulle jag vilja sarnn.ranfatta

intrycket nar vi bygger och planterar? Är det
den synvinkeln rätt eller fel med en for.r-

sikterna, vindarna.

från Bert Karlssons Sommarland?< tänkte
jag, ,Är vi i Disneyworld?< Dessutom dolde

r.rr

den flaggan. Var finns golfkunnandet?

tän?

Känslan för natur och kultur? Så smånin-

ka upplysningstavlorna vid vissa tees? Är

tön och andra som ansvarar för

gom verkade det som om eländet flyttats

banan och miljon blir därför:

ifrån. Men känslan fanns kvar. Det är möj-

det rätt eller fel med flaggstänger och blomkrukor på raksträckan utmed femmans fairway? Vore det rätt eller fel att att ersätta sju-

Iigt att karparna mådde bättre av den. Men

ka ahnar i sluttningen mot lar.rdborgen

mot vindama, och låt kär-rslan

för mig innebar det en smärtsam kulturkrock. Därför plitar jag ned dessa rader.

nya? Ven.r avgör detta? Och med

något åt vär.rster, kanske hade någon sagt

Få är de sporter som har sin

historia och

Ar det rätt eller fel med de ornitologis-

rred

vilka refe-

rensramar? Och så vidare och så vidare. Vad
jag

vill är att varje synligt ingrepp i klubbens

denna med tre ord: Sjöhålen,

r"rt-

Min vädjan till bankommit-

Förädla dessa värden! Bygg inte

bort r-rtsikterna, bygg inga murar
i

sjöhålen med sina låga, vindpinade buskage sprida sig inåt

land, inte tvärtom. I nio fall av

kLrltur så väl beskriver.r som golf. Det finns

verksamhet, där naturligtvis bar.ran står i

metervis med böcker, otaliga videos, golf-

centrum, sker i respekt för golfens kultur

saknar havsnärhet och fria utsik-

musder och organisationer, som alla hjälper

och historia. Och att varje förändring, stor

ter, eftersom Sverige är ett skog-

oss att förstå golfens

ursprung och id6. Vil-

tio spelas idag golf pir banor som

som liten, sker med en tydlig bild av den

klatt land.

ket bevisar två ting. Att det finns många

blivande helheten framlör ögonen.

greenfeegäst vad han eller hon

golfare som söker denna typ av informa-

ifrån on.r du tycker att detta bara
handlar om snobberi. Men håll med om du
tycker att historien och kulturen kring golfen berikar vår sport. Personligen tror jag

minns bäst av Rya,

att vår: klubb skulle rnå väl av en bredare
debatt också i såna här frågor. Placerad på

stämt att varje träd som försvir.r-

tion, och att en golfldubb inte är jämförbar
med vilken idrottsförening son.r helst.
För många av oss är alltså historien och

kulturen kring vår sport nästan lika viktig
sor.n själva leken med klubba och

boll. Ju

Säg

Så

skulle du fråga en
så

skulle sva-

ret antagligen bli ,sjöhålen, utsikterna

- och så denna vind!<

I vår kommun har man be-

nrel vi kan om deras behov, desto större blir

en golfuana sänder en fontän uppenbarli-

ner ska ersättas med två nya.
Fint, tycker jag. Men det rr.råste

lulutnrngen.

gen positiva signaler för vissa, rnedan den

ske med

för andra upplevs som något katten släpat
in. Det är inte fel med lite gnabb under

som vi behöver granplantager

NåväI, om nu golfens historia betyder så

rlvcket för så många, hur förbehåller vi

oss

till detta när vi utvecklar vår egen golf-

gott omdöme. Lika lite
i

öppna landskap, lika lite behöver

året, om man får väl förankrade och där-

vi plantera sönder våra få havs-

klubb? Vilka dr just våra förebilder när det

med långsiktigt håIlbara beslut när väl ord-

nära golfbanor.

qäller

förar.rdeklubban dur.rkas i bordet!

då

bar-rar-r

utformning, naturen runt ba-

niu, klubbhusets utsmyckning, klubbens

Så

_AE

tycker jag. Vad tycker du?
_AE

dr|ern2

20a4

intervjun.

t'
I

l-"

'.lr
\-

,

oNtt hitt'r'i

J

'::-.i

cn b'r.n'.r son'l iir'
viil die!"
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60 ansökningar. Efter poängbedömning
från styrelseledamöterna och efter intervju
hade

vi

kvar 6 huvudkandidater. Vi anli-

tade ett företag, som arbetar med perso-

nalutveckling och rekrytering (en av Ryas
medlemmar Lars Karlsson), och kom fram

till att Peter Svallin utan tvekan var

ha lr.l

den

lämpligaste kandidaten. Processen har
gått mycket snabbt från annons-deadline

l5 april till

anstälh.ringsbeslutet den l5

I augusti. Vi har fått
mycket positiva signaler från flera håll äver.r från andra klubbchefer - att vi gjort

jLrni. Peter börjar den

ett mycket bra val.
Vad

i

öttrigt nrcd personal på kansliet?

Eftersom vi tyvärr inte för närvarande

kan erbjuda Fredrik Nicander den befattning han önskar kommer han att lämna
oss under

juli månad. Det beklagar vi na-

turligtvis, samtidigt som vi tackar Fredrik

för den tid och de mödor han ägr.rat Rya
och önskar honom lycka till för framtiden.
Annika Friberg, välkänd Rya medlem,
övertar Fredriks plats och har anställts
t o m oktober på samma betingelser som

Alf scr ljusct i tLrnncln
Budgeten, som nu presenterns,

iir

den

tillfbrlitlig?
Budgeten är en prognos, och med tanke på att vi i maj fick fram ett stabilt resul-

trt lör lörsta tertialet bedömer vi att vi

nu

den är det sannolikt klokt att minska
banklånebördan och därmed vår räntekänslighet - vi räknar med höjd ränta

tillsammans med Peter helårsanställd på

kommande år.

het att lära känna personalen och samtidigt

Vi kommer därför kommer att kalla

till

Laila D Wollkert. Endast Ingalill Jönsson är

kansliet. Detta innebär att Peter får möjlig-

har en relativt hög precision i budgeten.
Lotta Yngrdn, som vi ar.rlitat externt att

ett separat klubbmöte den 14 oktober för

själv kan bedöma resursbehovet inför nästa säsong. Det är ju ir.rte uteslutet att såväl

att ta beslut ont eventuell medlemsfinansi-

Annika som Laila finns med nästa år. Även

sköta bokföringen, har gjort ett mycket bra

ering och årsavgiftsstruktur. Vi ägnar ett
separat klubbmöte åt denna frågeställning

Fredrik kan naturligwis vara aktuell beroende på hur Peter vill lorma sitt team.

och ni kommer att få besked och informa-

lag tycker kanslipersonalen gjort ett
mycket bra jobb under våren med tanke på

arbete trots betydande svårigheter att få

fram underlagen.

Vi kommer sannolikt att liksom varje
tidigare år få ett likviditetsproblem

i no-

vember. Liksom tidigare år räknar vi med

tion om alternativen i god tid, precis som
vi diskuterade vid vårt ldubbmöte i våras.
Vi gör detta till ett separat möte, visa av er-

de besvärliga förhållandena med flyttningen, ett helt n)'tt datasystem och en te-

att ta en tillfällig kredit till dess att medlemmarnas avgifter flyter in. Vi får för-

farenheten

att

varken medlemmarna - el-

lefonväxel, som inte alls hållit måttet son.r

ler styrelsen

l-

orkar med för många tunga

nrodligen mer tillbaka på momsen men

ärenden på vårt ordinarie höstmöte som

förväntat. Det är tråkigt att notera att en
del av våra medlemmar inte haft någon

det påverkar bara resultatet positivt; det

äger rum den 2 december.

För närvarande har vi ett lågt ränteläge

Mycket. Vi hade över 100 sökande och

förståelse för denna problematik utan använt ett språkbruk som inte har med vanlig hövlig kommunikation att göra utan i
vissa fall varit direkt oförskämt. Det före-

framti-

samtliga styrelseledamöter har läst igenom

komrner också obehörigt spring i lokalen

avräknas alltså inte omedelbart från skat-

temyndigheterna i kontanter.
och därn.red relatir,t billiga lån. För

Är du

nö.id n'rcd valet av klubbchef och

VD?
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intervjun.

och det är inte tillåtet

rav c:a 50 juniorer och knattar. Samtidigt

relsen har det varit oerhört betungande ar-

nalens arbetsplats

har vi krediterat alla felaktigheter och net-

betsmässigt. Men samtidigt var det nöd-

- det är kanslipersooch våra medlemmar

måstevissarespektfördetta!Vårtfklubb- tot
chef Tommy Pålsson och hans folk har

inte

Hur har

haft det lätt i denna besvärliga situation.
]ag

alla

vill än en gång passa på att tacka

på kansliet för ett utomordentligt bra arbete, och detta gäller äver.r Gunnar

Nilsson

som ställt Lrpp helt fantastiskt.

och

Vad har skett med medlentsintaget
betalningen

från våra medlentmar?

Det har visat sig att kansliet inte
kontroll över vare sig intaget

haft

vändigt. Alla förändringar är besvärliga
men måste till för att skapa resultat.

det gått med att de som har fas-

Jag

vill också uttrycka förhoppningen

att medlemmarna visar mer respekt för

ta tider ställt uPp som banvärdar?

Mycket bra, enbart beröm! Vi har ett

vår personal. Det gäller både umgängesto-

betydligt bättre flyt på banan under helgerna. Som det sköts nu, kan detta bli en

nen och de frågeställningar man kan ha.

permanent lösning för framtiden, förut-

Vi har också under våren hört en del

satt att höstmötet så tycker. Banvärdarna

fantastiska exempel ur den ryktesflora
som spridits, med den enda effekten att

har kontrollerat bagbrickans giltighet,

Rya är

ju en golfldubb, eller hur?

klubbens rykte skadas på osann

grund. Att sprida overifierade

som medlemsstocken. Det har
varit otroligt besvärligt att reda

rykten är att skada Rya!

n\"i k'.rn kzlnnzr oss lrvcket stolta,
cftersonr hål nr.9 och 16 raldes
sonr t\å av de arton pärlorna pzl
dcn prcstigeftllda listan. u

ut vem som har betalt och hur.
Det finns alla varianter: inte betalt, delbetalt, tron att endast be-

till golfldubben, kontantbe-

tala

av denna rockad blir en något större

medlemsintäkt totalt.

talning över disk utan betal-

Tills sist hoppas jag att vi nu
går in i en åtminstone något lug-

nare period och kan njuta av
golfen och vår fina bana. Här
måste

vi

ge beröm

till vår ban-

ningsreferens för vår bokföring.

personal, som gjort en fantastisk

Dessutom hal några medlemmar lämnat klubben (en i och för sig nor-

insats sedan i mitten av maj må-

till
att vi förra året krediterade 160 000 kr i
rnal avgång). Denna oordning är skälet
felaktigt utdebiterade

medlemsavgifter.

I månadsskiftet mars-april hade vi
100

över

medlen.rmar som fanns registrerade

som inte hade betah. Många
l-rar gått över

ket ej heller

till

medlemmar

vardagsmedlemskap,

vil-

registrerats.

greenfee-avgiften, greenlagare i byxfick-

an, speltempo, etc. och det visar sig att

medför
ett 20-tal, som nu stryks ur rullan.
Vi har tagit in I 16 nya medlemmar va-

Svensk Golfs läsare har utsett de I 8 bäs-

i

Vi kan känna

detfinnsbehovavenvänligmenfastkontroll.

ta golfhålen

Detta gäller egentligen alla medlemmar, kolla gärna om giltiga brickor finns

des som fvå av de arton pärlorna på den

på bagarna.

dentlig ära för oss alla.

Vad önskar du dig mer nu?

ro nu då vi genomfört

dessa nödvändiga

maste korrekt information genom

förändringar. Många av våra medlemmar

lemslistorna. Här saknade vi betalning

har säkerligen inte förstått vilket otroligt
jobb som lagts ner sedan vi upptäckte problemen i december månad. För oss i sty-

Sverige.

mycket stolta, eftersom hål nr 8 och

16

oss

val-

prestigefrllda listan. Detta är en utomorJag

För det första att vi får lugn och arbets-

Först den 15 juni fick vi en i det när-

nad. Nu har vi en bana som är Rya värdig!

vill

också påminna om vår jubi-

leumstävling den 22 augusti. Styrelsen anser att 75 år skall firas, men att vi nu då vi
blir 70 år uppmärksammar detta med en
jubileumstävling. Firandet i år får gå i

sparsamhetens tecken! Kanske Hugo gör
ett trevliS arrangemang?

att sva-

Scnastc nytt olrl kanslict!

Laila och Tommy kommer

r rårt kansli är nu ifas med de
V administrativa och ekonomrs

chet Peter Svallin, ges på detta

terna, en telefonväxel med brister

ka rutinerna och merparten av

i samtalshantering,

den oreda, som redovisades på

angripet av virus, barnsjukdomar

vårmötet, är åtgärdad

CIT m m har servicen

ianspråktagande av fastighe-

är föremål för översyn

Lotta Yng16n, redovisn ingskon-

ett nätverk

sult, har på styrelsens uppdrag
i

gentemot

stramat upp både redovisnings-

ra

för kanslifunktionerna.
Vår tillträdande VD och klubb-

sätt en möjlighet att påverka
kommande anställningar.
Kansliet har en mycket svår ar-

rutiner, resultatuppföljning och

betsperiod bakom sig och det har

nternkontrol

inte alla gånger varit mojligt att

rnedlemmar, gäster och sponsorer

i

och stundtals hektisk arbetsbe-

upprätthållits och successivt för-

medlemsbetalningar och med-

lämna den service de önskat För-

lastning för

bättrats.

lemsregister är genomgångna.

domar och brist på respekt från

Det har varit en konstant hög
Tommy, Fredrik, lnga

Lill och Cunnar. Styrelsen beslöt

därför förstärka kansliet inför säsongsstart med Laila Wollkert.
Laila arbetar

tom den ro novem-

Kansliet har infört utökad öppet-

Förutom

flytt
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av kansli och

att säkerställa bemanning,

medlemmar har stundtals gjort

rutiner och service i samband

att arbetsglädje och motivation

för

med att Fredrik och Äke lämnar

uteblivit. Styrelsen vill framföra

gäster och sponsorer har införts.

sina anställningar, har styrelsen

sitt tack

tid, vardagar 8-t8 och helger 9-t5
Två skilda greenfeeböcker

Kontroll görs undantagslöst av

ber.

För

l. Ku nd reskontra,

HCP kort. Samtliga sponsoravtal

tillfälligt anställt Annika Friberg,
som tillsammans med lnga-Lill,

till

Kansliet

Efter regn kommer sol...

-

Sven Rosenkvist, hcp 9,3

referat från vårmötet.

Oväntatundcrskott
kråvcr \<rafttag
För att t^ckaoväntat underskottzoo3tillskots 6oo tkr ur Uwecklingsfonden.
Reviderad budget för zoo4pekar på fortsatt underskott i koncernen
och behov av Llppstramning av ekonomin.
Av Inplar Jönssorr. hcp rr1.4

et var ingen munter in-

formation som de

l7l

leksordning, som nu redovisades, aldrig
uppstår.

Alf

Karlsson försäkrade att sty-

närvarande medlem-

relsen redan påbörjat en genomgripande

marna gavs av klubb-

översyn av rutinerna där redan flera jus-

ordföranden Alf Karls-

teringar gjorts. Arrende- och sponsorav-

son. Efter en rykteskarusell som skakat
klubben de senaste månaderna rätades
flera frågetecken ut - men även nya till-

tal har setts över, nya regler för användning av greenfeebiljetter har införts och
dagliga kassarapporter kommer löpande

kom.

att tas fram.

Klart är att klubbens rutiner för uppf<;ljning och kontroll av redovisningen
varit långt ifrån tillfredsställande. Ett
budgeterat resultat på 365 tkr blev istället
122 tkr, sedan 600 tkr tillförts från Utvecklingsfonden. I realiteten innebär detta att årets resultat blev 843 tkr sämre än

budgeterat. Styrelsen anser sig vilseledd
av de prognoser, som klubbchefen läm-

ra år utan att erlägga avgift. Detta är na-

turligtvis fullständigt oacceptabelt. Medlem som inte betalar sin avgift inom stipulerad tid har förverkat sin rätt att kvarstå i klubben. Alarmerande var informa-

tionen om att 780 tkr var utestående i
obetalda avgifter i slutet av mars. Sedan
dess har dock inbetalningar skett.

Alf Karlsson underströk att

styrelsen

Enligt Alf Karlsson har klubbchefen

ser mycket allvarligt på denna fråga, och

Åke Bäckström haft en arbetsmässigt sett

att det nu görs en genomgripande över-

stor belastning under hösten. En börda

syn av medlemsregistret. Kölistan

som han inte helt orkat med och som lett

dagsmedlemsskap är lång och det är där-

till att han

för inga problem att göra en ordentlig

sagt upp sig.

Klubben har till dags dato fätt rn 92
ansökningar till den lediga Klubbchef/
VD befattningen, bland dessa många
högt kvalificerade.

till all-

-

och troligen nödvändig - utrensning.

TYNGDPUNKTEN FLYTTAS
TILL RYA GOIF AB
uppgift är att erbjuda bas-

Rya Golf AB:s

och redovisade utan först blev resultat-

För närvarande sker en översyn av
kansliets organisation och bemanning
och bl a lovade Alf Karlsson förlangda c;p-

förda under årets sista månader. Alf

pettider såväl vardagar som helger.

tigheter samt också handhavandet

Karlsson betonade dock att det inte är
fråga om oegentligheter från klubbchefens sida, utan snarare handlar det om

SLARV MED
MEDLEMSAVGIFTERNA

brist på kontroll och underlåtenhet att

En fråga som upprörde många var infor-

relsemöten för att säkerställa kontinuite-

söka hjälp. Oavsett klubbchefens ansvar

mationen om att det slarvas med kontrol-

och befogenheter är det dock i slutändan

len av att medlemmarna betalar in sina
årsavgifter. Alf Karlsson antydde att det

ten mellan verksamheterna. Medlemsinflytandet i Rya GolfAB sker genom att

nade under hösten, där flera kostnadsposter inte blivit korrekt periodiserade

styrelsens uppgift att verkställa sådan
kontroll att resultatawikelser av den stor-
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fanns medlemmar, som kan ha spelat fle-

resurserna

för klubbens verksamhet. I

Rya Golf AB ligger därför bana och fasav

klubbens arrendatorer av restaurang och
shop. Ordförande i Rya Golf AB är Alf
Rodman, som också deltar i Rya GK:s sty-

man utser en Valberedning som föreslår
klubbmötet lämplig styrelse i Rya GK.

Denna styrelse utser sedan i sin tur sty-

digställt bygge klart överskrider alla lämnade kalkyler. I Ryas fall har Olle Lundin

KVALITETSSAKRING AV BANAN

verkligen haft kontroll över offerter och
utföranden. Vid Höstmotet 2003 lämnade Olle en prognos pä 7.290 tkr exkl

klart rned kvalitetssäkring, menade ban-

moms vilken nu höjts till 7.400 tkr. Det
skall dock sägas att ytterligare krav ställts

våra kvalitetskrav. System för s k intelnkontroll kommer att införas där varje

från försäkringsbolag orn ökat skalskydd
och brandiarm. Elmatningen har också

medarbetare

måst förstärkas och visst projekteringsar-

säkerställer att klubben får disponera
bana och andra faciliteter. En viktig an-

bete har tilll<ommit. Allt som allt berak-

utfört arbete. Vårt mål är att göra Rya till
en av Skånes, ja landets bästa banor. Ole

till ca

Andersson gjorde dock reservationen att

till att en större del av verksamheten förlagts till Rya Golf AB är att ingå-

380 tkr. Totalt ger detta en beräknad to-

det kanske kan ta någon säsong innan vi

talkostnad pä 7 .780 tkr vilket är ett myc-

uppnått våra må1.

relse

i

Rya Golf AB. De övergripande

di-

rektiven för Rya Golf AB:s verksamhet
skall alltid föreläggas och godkännas av
Klubbmötet.

För att säkerställa att aktierna i Rya
Golf AB kvarstannar i klubben finns
klausul om hembudsskyldighet till Rya
GK. Det finns också ett nyttjanderättsavtal mellan Rya GK och Rya Golf AB som

ledning

ende och utgående moms kan kvittas i
bolaget. Momsreglerna är synnerligen
snåriga och Alf Rodman underströk därför vikten av att både
klubbchef och styrelse skaffar

nas oförutsedda kostnader uppgå

tillämpas i varje enskilt fall.

Ekonomi och redovisning
mellan klubb och Golf AB skall
hållas klart isär. Ärenden som
berör klubb respektive Golf AB
skall darför behandlas på skilda
styrelsemöten. Däremot är sam-

spelet mellan verksamheterna
av yttersta vikt så att förutsätt-

chefen Ole Andersson. Vi har gått igenom
sar.ntliga arbetsmoment och specificerat

Awerkningen av almsjuka träd har va-

beroende på PNB:s konkurs,

rit omfattande de senaste åren. Dessvärre
kom Einar Petersen med den

försenad bl

a

tråkiga nyheten att ytterligare
100 trad kan vara i farozonen.
Arverkninger.r har dock inte va-

AlurrnrerLlndc

rit helt av ondo. Flera hål har
vunnit på att bli öppnare. T ex
har uppsikten från utslaget på
hål 8 klart förbättrats, vilket
sannolikt påskyndar speltem-

informtrtioltclt om att
78o ooo kr r".rr Lltcståcndc
i obcturlda evsifter
vzrr

pot. Vidare får vi kanske bättre
grästillväxt på hål 10:s tee när

ltlars.
Sedlu-r clcss har dock
i nbctal ni r-rgar skett.
i slr-rtet

L1\,

nu träden ytterligare glesats ut.
Glädjande nog planteras nya
träd på strategiska ställen, vilka

kommer att bli intressanta ur
spelsynpunkt rnen även lörhöja

ningarna för golfspel och annan
medlemsservice optimeras.

skön hetsintrycket på banan.

som ställde

NYA MEDLEMMAR
I VATBEREDNINGEN

får möjlighet att utföra

egenkontroll med ansvar för kvaliteten på

ket fint utfall. Inflyttningen blev något

sig fördjupad kunskap, samt att

bokföringen ordnas på ett sådant sätt att rätt momssatser

För en bana av Ryas standard är det själv-

till bekymmer med elentre-

prenaden, då en underleverantör till PNB
också tvingades

i konkurs.

Einar Petersen meddelade också till
någras hörbara förtjusning att gul tee på
hål 9 komrner att flyttas bakom bäcken.

Valberedningens roll är viktig när det gäl-

På styrelsens vägnar tackade lan Påls-

Detta sker i san.rbar.rd med att man bygger

ler ledningen av klubben. Det är Valberedningens uppgift att föreslå Klubbmö-

son projektledare Lundin för en mycket

fin insats, vilket också underströks av en

om greenområdet. I övriga planer ligger
också en ornfattande ombyggnad av

tet hur styrelsen i Rya GK skall bemannas.

rungande applåd från mötesdeltagarna.

green på hål 12, som kommer att placeras

I

den nuvarande Valberedningen hade
Nils Banning avböjt omval. Vidare avgår

Olle Lundin i sin tur framförde sitt varma

längre bak och närmare bäcken. Tanken
är också att dra in danrmen närnrare

Sven Persson som sammankallande, men

petenta medarbetare bland vilka ingått
Karl-Axel Sundberg, Karl Larsson, Gunni

green. Ett mycket intressant förslag sorn

kvarstår i Valberedningen. Efter omröst-

ning fick 2004 års Valberedning följande

Pettersson, Lotta Schlasberg, Einar Peter-

nande karaktär.

utseende: Agneta Lindqvist (sammankal-

sen samt sist men

lande), Sven Persson, Staffan Andersson,

inte minst Åke Aldenfjord, som enligt Olle sett till att inget

er-r

Björn Flinck samt Stig Collin.

ofusk" skett nred rördragningarna.

LYCKAT BYGGPROIEKT
Olle Lundin, ordförande i Fastighets-

tack

kommittdn, fick välförtjänt beröm för sin

fina insats som projektledare for bygg-

denna sponsring hade klubben troligen

projektet. Det är inte helt ovanligt att fär-

tvingats skjuta möbleringen på framtiden.

tack till kretsen av entusiastiska och kom-

Alf Karlsson uttryckte också klubbens

till

ger hålet en helt annan och mera spän-

I övrigt presenterade Ian Sederholm
ytterligare genomarbetad skiss över
placeringen av en träningsbana på marken vid infarten, vilken nu arrenderas ut

PEAL,

for jordbruk. Säkerhetsfrågan med hål

till

nära vägen kom ånyo upp, liksom ett för-

damrum, relax- och juniorrum. Utan

slag från Sven Persson att klubben kanske
borde fundera över att använda marken
för en utökad drivingrange och andra

h-rredningsgalleriet och

till

som sponsrat större delen av möblerna

drivern

2-2004
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referat från vårmötet.

träningsområden. Beläggningen på rangen är mycket hog och vid vissa tider t ex
när det är gruppträning är köerna till ut-

tande att styrelsen borde vidareutveckla

ring presenterade Kristina Dind en kon-

det i en separat artikel i Drivern.

cernbudget som slutade på minus 473 tkr.

Styrelsen har enligt referat

i tidigare

Utöver detta tillkommer extraordinära
kostnader med 437 tkr, fördelade på lön

slagsplatserna 1ånga.

utgåva av Drivern en samsyn när det gäl-

Anders Engströrn efterlyste en långtidsplan för banan. fan Sederholm upplyste om att en sådan plan finns, och för

ler nödvändigheten av att erbjuda kvalitet. Viktigt är att kvalitetskraven specificeras, att åtgärder sätts in för att kraven

att alla på nytt skall bli informerade om

skall mötas samt att en kontrollerad upp-

dovisningsarbete Lotta Yngrdn 180 tkr
samt platsannonsering 50 tkr. Alltså ett
underskott på sammanlagt 910 tkr.

de om- och utbyggnader som diskuteras,
kommer planen att publiceras i Drivern.

ftlljning sker. Kvalitet kan åstadkommas

Moms som skall återbetalas

Tommy Pålsso n 207 tkr, ersättning för re-

till bolaget

t ex genom förbättrade arbetsmetoder,

beräknas uppgå till

Sammantaget menade mötesordföranden Per Malmrup att styrelsen bör kom-

ofta utan större tillkommande kostnader.

le reducera underskottet

Men kvalitet kan också ha en prislapp.

ma tillbaka med ett genomtänkt dokument till ett kommande möte.

Frågan är vilken kvalitet som medlemmar

Eftersom budgeten reviderats under
tidspress kunde styrelsen inte presentera

och gästande spelare är beredda att beta-

la för? Var skall klubben sätta ribban?
FREDADE STARTTIDER

Sven Rosenkvist antydde att diskuterade

Detta är ett ämne som skapar starka käns-

åtgärder kommer att innebära att sty-

lor. Både hos alla som tycker att

individuella medlemrnar skaffat sig

vissa grupperingar och

till

ca 410 tkr.

någon fastlagd plan för hur man skall
komma tillrätta med underskottet. Enligt Alf Karlsson är det styrelsens uttalade mål att åtminstone uppnå ett nollresultat. Hur man skall ta sig
dit var dock en fråga som förblev obesvarad. Rekommen-

orättmätiga fördelar, och hos de

Ilfter cn lidig diskr-rssion
l<unde Per Mahrrlrp klubba

som en gång fått denna förmån.
På en uppmaning

ca 500 tkr, vilket skul-

från klubb-

ledningen till alla med ,fredade

styrelsens förslzrg att de

starttider< att ställa upp som
golfuärdar under den gångna
säsongen blev resultatet klart

fredade startti denl 21 fortsätter året ut, dock Llnder
förutsättn i n g att styrelsens

negativt. Ytterst få ställde upp.
Styrelsen föreslår nu att tiderna

fortsätter under innevarande

villkor Lrppflrlls.

säsong, dock under förutsätt-

ning att man får gehör för sin
vädjan om golfuärdar.

dationen till styrelsen blir där-

för att omedelbart sätta in åtgärder för att komma tillrätta
med underskottet. Det räcker
inte med att enbart utfärda direktiv om allmän sparsamhet,

utan nu krävs handfast budgetmangling där alla möjligheter att justera kostnadsnivån undersöks. Även intäktssidan måste bli foremål för
granskning. Planerade investeringar måste kanske skjutas
på framtiden för att klara resultat och likviditet under året. En konstruktiv och tydlig handlingsplan, ac-

Mikael Dind hade inkommit med en motion om att de >fredade tidernan omedelbart skulle avskaffas. An-

relsen föreslår Höstmötet en höjning av

ders Engström menade att tiderna betyd-

Även en höjning av medlemslånen kan bli

de mycket mer än golfspel, i vissa fall

aktuell. Det är ett omfattande investe-

cepterad av kommittderna och med
stringent uppföljning, är vad klubben

handlade det om 40-åriga vär.rskapsband,

ringsprogram som genomförts de senas-

just nu behöver.

där golfen var en sammanhållande länk.

te åren,

Efter en livlig diskussion kunde

Per

Mahnrup klubba styrelsens förslag att tiderna fortsätter året ut, dock under förutsättning att styrelsens villkor upplylls.

medlemsavgiften med mellan 200-400 kr.

vilket finansierats med i klubben
innestående medel samt genom att nya
banklån tagits upp. Nästa steg blir att

Återigen skall Per Malmrup ha en elo-

medlemmarna får ta sin del av finansie-

ge för sin insats som lyhörd och konstruktiv mötesordförande. Per Malmrup
konstaterade att det ä1 många viktiga frå-

rlngen.

gor beträffande klubbens framtid som
styrelsen nu har att ta ställning till.

VART Än

nve PÅvÄG?

för en konstruktiv och givande diskus-

ning och den takt på utvecklingen som vi
orkar med.

tigt reviderat 2004

års budget. Dessvärre

gare ett maratonmöte. Klockan 23.00

inrikt-

n-rötesdeltagarna

sion och satte därmed punkt för ytterli-

Enligt Sven Rosenkvist är det kund-

var det ingen munter läsning som presen-

nöjdhet som står i fokus. Sedan någon tid
pågår darfor ett omfattande kvalitetsprojekt, som innefattar klubbens alla väsent-

terades. Budgeten som förelades Höst-

lämnade de sista mötesdeltagarna Kongresshuset, bättre informerade men med

till

en känsla av att mycket återstår att göra

Golfldubb och

vittomfat-

Rya Golf AB samrrrantagna. Efter revide-

för styrelsen innan klubben administrativt och ekonomiskt är i balans.

liga verksarnheter. Ämnet är så

r_l

Alf Karlsson tackade

REVIDERAD BUDGET
BLEV EN KALLDUSCH
Inför mötet hade styrelsen helt foljdrik-

Frågan gäller klubbens framtida

drlern2

2004

mötet visade på ett resultat uppgående
350

tkr för koncernen,

Rya

omegaslaget.

Dramatiskt särspcl i Omcgaslaget
T).n

35:e upplagan av Omegaslaget bjöd på en rafflande

I--lupplosning.

Först på femte särspelshålet kunde det ruti-

nerade Vasatorpsparet Kalle

Brink och Ola Eliasson kamma

par och fortsatt spel. Avgörandet kom så på det femte särspelshålet där Eliasson/Brink gjorde par medan motståndarna fick
nöja sig med bogey efter ett bunkerbesök.

- Det känns oerhört skönt att äntligen få vinna Omegaslaget,

hem segern i vårens första elitmönstring på Rya, vilken spelades
som foursome över 36 hå].
Vädrets makter har genom åren testat spelskickligheten hos
landets elitspelare. Denna gång hade man en stark frånlands-

vind att ta hänsyn till, vilken gjorde Rya-banan extra svårscorad.
En nyhet för året var att de forhandstippade bollarna redan fi'ån
början lottats samman. Efter första ronden ledde Barsebäckspa-

menade en glad Ola Eliasson. Jaghar nog startat l0 gånger och
nu äntligen lyckades jag spela till mig den efterlängtade klockan.

Partnern Kalle Brink konstaterade nöjt - Ola och jag har
kompletterat varandra väl och spelat stabil golf hela dagen. Det
här var en riktigt skön seger.

Härdin pä72 slag, ett slag över bajagade
nans par,
av åtta par som bara låg ett slag efter. Bland
ret Anders Olsson/Christian

dessa fanns Magnus Carlsson

från Landskrona GK som spelade

Ola Eliasson/Kalle Brink, Vasatorps CK

i par med Lars fohansson från Carlskrona GK samt Ola Eliasson
och Kalle Brink från grannklubben Vasatorp.

69

l42

6g

142

70

144

(5:e särspelshålet)
2.

Efter en dålig andrarond på 81 slag foll Barsebäcksparet kraf-

tigt tillbaka i fältet och slutstriden kom istället att stå mellan
Carlsson/]ohansson och Eliasson/Brink där båda paren note-

Magnus Carlsson/Lars Johansson
Landskrona Gk/Carlskrona GK

73

Åke Nilsson/Ludvig Nordenklint

Kristianstad CK/Carlskrona GK

rade 69 slag på den avslutande ronden. När fem hål återstod att

4.

spela ledde Carlsson/Johansson komfortabelt med

frra slag,
men på det allra sista hålet stannade Lars fohanssons birdieputt
för vinst snöpligt på hålkanten.

Peter Mal mgren/Johan

Lu

ndkvist

Vellinge GK/Falsterbo GK

75

71

146

Karl-Magnus Strömberg/Adam Mednick
Perstorps GK/Fa lsterbo CK

73

74

147

74

147

B

149

Peter Grimfjord/Stefan Arnesson
Gränna CK/Gullbringa CK

Särspelet som följde blev också det en jämn historia. Båda

paren gjorde säkra par på de första tre hålen. På det Eärde hålet
Lutade det åter mot Carlsson/Johansson men Ola Eliasson visade

8.

Mats Kinberg/Anders Ekman, Rya

GK

fi

prov på god segervilja då han sänkte en putt från fem meter för

Antligen cn rnojlighet att komplettcra urrusrningen
Andring av regel
t6-tainnebär ett
stor-t \ft for alla
som är prylspelare.

att ta bort den sand, som

skaft eller halvlång sopborste,

slagits upp på green från bun-

båda finns att köpa i set med

att ta bort sanden med puttern

sopskyffel, men ta inte med sop-

eller handen I samtliga fall, oav-

5ör

I

kern, kan du nu

fritt använda red-

Är du inte prylspelare går det

skap av olika slag. Den typiska

skyffeln för då ser det ut som om

sett redskap,får underlaget inte

småländska varianten är piassa-

du är på väg mellan två städupp-

förändras utan endast den upp-

vakvasten, som nu inte behöver

drag. Det ger helt fel signal,för

slagna sanden tas bort. 5å ta det

stå oanvänd efter vinterns snöröj-

det är ju golf du sysslar med.

försiktigt, så att du inte får plikta

ning utan med lätthet kan den

Ar du en som tar ut linjen på

z slag.

stoppas i bagen och släpas runt

green som Liv Wollin eller Jocke

på banan.

Haeggman kan en skurborste av

schen, som kan

rak eller svängd modellanvändas,

om hur greenen får städas, säger

ligt intryck kan skaffa en sopbor-

då du ändå är där nere och kry-

att förutom sand får man borsta

ste med långt fernissat skaft.

per.Villdu Dstyla( iden mindre

bort löv, grenar, jord mm som går

fint i sol-

kretsen, är en bred moddlare av

under beteckning lösa naturföre-

skenet och utrustningen ser väl-

hög kvalitet användbar och kan

mål Men vem villförstöra en

köpas för strax under 6oo kronor.

äkta mårdhårsborste på grova

Du som vill göra ett mer syn-

Lackat skaft blänker så

vårdad

ut

Storleken på borsten

kan allt efter den ekonomiska

statusen köpas i bredd från zo
cm

till

75 cm, varvid den

större

ger ett mer förmöget intryck.
Den som villvara lite mer dis-

kret kan köpa borste med kort

Den verkliga statusprylen är

borstarnas

"Rolls-Royce,u en av
mårdhår och specialtillverkad

En närstående i domarebran-

och smutsiga saker? Nej, då blir

det bortplockning och borstning
med handen.
Mårdhårsborsten är till för ren

med skaft och infästning i silverplåt

till det facila priset om

5ooo kronor.

ca

allt om regler och

och

fin uppslagen bunkersand.
-Lycklig prylbörare, hcp zt,z

divern
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et är nostalgi för mig att

att förstå att man måste både ge och ta

till ruta

till Rya<, säger Peter. ,l min gröna

om det skall bli till båtnad för alla.
Goffbanor anläggs i alb raskare takt:
Vi har redan Vasatorp och Landskrona

ihop.
göras?

med vardera 36 hå\, Glumslöv, Allerum,
Haljarp, Lydinge och Fleninge kommer

Starttidsintervallet har stor betydelse.

åter komma

ungdom ställdes jag inför valet ADB-studier
eller golf på golflinjen på Sundsgården i
Nisse Knutssons och Basse Fribergs regi.

och vem vet vad som händer i Laröd?

Det blev golf och därmed Rya 1979-1985.

ska Ryas profiI se ut i den omgiuningen?o

Sedan dess har det varit golf för hela slan-

ten för min del.<
Peters meritlista är imponerande.

Följande är ett axplock (!): projektledare

inon

Skånes

Golfforbund, professionell

tär4ingsspelare på SGT och Challenge
Touren, biträdande förbundskapten och
irnsvarig coach för svenska herramatörlandslzrget, lar.rdslagschef för det norska

Hur

för

minuter som Rya tillämpar är tufft och

tydlig och väl förankrad både i historien
och i medlemmarnas medvetande idag.
Bolagisering

-

är det så nödviindigt?

Golf i korthet: människor vill gemen-

nat hjälpmedel, och naturligtvis, bra
golfvett hos spelarna!
Ett ständigt problem för

oss

på Rya har

uarit att få ett bra informationsJlöde till
medlemmarna. Drivern kommer ju bara
fyra gånger per år och alla har inte tillgång till Internet. Har Du något recept?
ut

Allt det där är mjuka vari-

Jag

tror att det är viktigt att man an-

abler som man hanterar i en ideell för-

vänder anslagstavlan, kornpletterad med

ening samtidigt som det krävs flisiska resurser för att möjliggöra detta: bana,

ett anslag vid l:a tee med rykande aktu-

och bekantskap n-red människor, som

maskiner, personal, lokaler etc. Dessa re-

ell information, t ex uI dag sprutar vi
på...u. Spegelbilden av detta är att tav-

tillsammans betytt mycket för mig och
verkligen format mig inte bara som gol-

surser hanteras, beroende på förutsätt-

lorna måste hållas absolut aktuella och

ningarna i respektive klubb, ofta bättre i
bolagsform. Det har med framförallt

det kan vara svårt ibland.

skattelagstiftningen att göra.
Hur ser Du på dispositionen ay banan

kaste sidor?

Vad är det som utmanar Dig på Rya?

mellan nredlemmar

het, tålamod och

Min ambition är att medverka till att

sponsorer?

fare utan i bred bemärkelse i ett skede
när man träder in i vuxenlivet, säger Peter.

alla på Rya, medlemmar, alla anställda,

-

greenfee-spelare

-

Frågan är klassisk och det finns inte

Avslutningsvis: vilka är Dina tre starEfter en stunds eftertanke:

väl egenskaper

att spela på banan, att träffa andra trevli-

mycket de själva är villiga att betala för

väl

detta. Därefter återstår att finansiera res-

hos oss på Rya!

människor, man skall få en energikick

redan när man rullar ner i backen

klubben.

Jag

till

vill hjälpa medlemmarna

terande behov hos greenfee-spelare och
sponsorer om det går. Annars: tillbaks

Lyhörd-

målmedveten-

ett unikt svar. För det första måste medlemmarna bestämma sig för vilken kvalitetsnivå klubben skall ha och hur

ga

-

het.

drar åt samma håll, är svaret. Man skall
känna glädje över att varapä klubben,

alla idöellt aktiva i klubben går ihop och

Och det är
som kan komma

till

pass även

Välkommen,
Peter!

divern

r-
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Positiva och trevliga banvärdar är ett an-

gemenskap.

Rya! Rya är

Det finns flera faktorer som spelar in.

startande som kan släppas ut per timme.

golfadministration i vid bemärkelse.

vill tillbaka till

rondtider! Vad kan

kvalitetsprofil som ger den dess särprägel. Det är viktigt att den särprägeln är

utöva klubbliv, träna, trivas i en social

Jag

-

marna bestämmer, är Peters svar, och jag

cialiserade utbildningar inorn golf och

mig en mängd historiska upplevelser

Den etiga frågan

tror att de vill att klubben skall ha en

profil som medlem-

samt spela golf, vara tillsammans, tävla,

\\row!

medlemmarna, tills det går

minsta störning leder till stockning och
därmed längre rondtid. Längre startintervall å andra sidan minskar det antal

Rya ska ha den

landslaget, vartill kommer ett flertal spe-

Ryas annons gav mig känslan att

1,

2-2a04
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COSTABNCA
Text

början av maj fick jag och hustru

tillfälle att åka ner till Costa Blanca
med tips på nya banor i bagaget.

Tänkte att vi skulle dela med oss till er,
som vill spela annorlunda men samtidigt på mycket bra banor.

La l.-inc:l
(www,golflafinca.com) är en ny urbanisa-

& Foto Lars-Olle Nilssorr, hcp rz

motsvarande dam 2-3 slag mer.
Banan är något kuperad men inte

Det enda negativa är greenfee'n på
75,- euro, men å andra sidan slipper

mer än att Mike (engelsman i 70 års åldern med två opererade ben) tog sig

man vänta och får mästerskapsklass på
banan. Vid något enstaka tillfalle har

runt med hjälp av käpp och bil mellan

man haft kö på sitt andra hål varför man

hålen. Det är sä11an vindstilla, vilket både

byggt ett ,Hål 19( som otåliga kan spela

svalkar och hjälper till på vissa hål (s.k.

i väntan på att det blir ledigt pä 2:an.

medvindshå1).

Hålet används också vid arbete på något

Banan är öppen med väldigt få dolda

Hälften av hålen har vatten men det

av de andra hålen, dvs man har

alltid l8

tion med egen golfbana belägen strax

slag.

väster om Algorfa (mellan Torrevieja

kändes inte besvärande mer än på det

och Alicante).

Här har man två val, som herre. Vit tee står riktad över vattnet och kräver carry på ca220 m (Här kan man se

den mest fantastiska upplevelse vi varit

om Cobran håller vad reklamen lovar).

byggt en urbanisation långt från all civi-

Vi vanliga dödliga kan själv välja hur
mycket vatten vi vill ha i spel. Inget

lisation (ca 3 mil från Murcia) med den

Banan håller yppersta klass, vilket

inte är så svårt när varje ogräs och varje
bunker har sin egen banarbetare.
Längd från gul tee är 6 032 m och 5

4l I från röd. En medelhandicappare
(herr) får 1-2 slag mer än på Rya och

dYivetn 2

2AO4

17:e hålet.

vatten kostar 3 slag

till

green (par 4).

spelbara hå1.

Den andra banan vi provade bjöd på
med om (på golfbanor). Gamle holländske fotbollsspelaren Johan Cruyff har

mest annorlunda design vi någosin sett
eller spelat.

Mzlnga a\/ oss har besökt Costa Blanca,
den spanska östkusten, flör att spela golf. De flesta brukar
hålla

till kring Torrer,ieja där banor som Mlla Martir-r och
Campo dAmor är rrztlbesökta

Här presentet?s

2 nya

ar, skandinaver.

guldkorn.
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När vi spelrde hade banar.r bara t hål
fiirdiga rnen de ar.rdra öppnar ijuni och
ytterligare

t

hål under 2005.

t

med hjälp irv stark sidvind och lar.rdade

terr.r (receptionen) fanns en

ca 200 m rakt fram på fairway.

hålsbana. För 25 euro fick man spela så

Kvinnaol, representerade av r-nin irustru, tycker dock om banan då den är

mycket man ville ocl-r bollarna räckte,

kvinnovänlig med en langd på 4 910 rn
från röd tee medan gul tee ståtar med en
längd av 6 340 m (man fick vara glad on.r

nings/puttinggreen.

håls

kort-

inklusive fria drivingrangebollar och övKorthålsbanan höll inte samrna fina
klass sorn den riktiga banan, men var

,Stone Course< beskriver banan

man nådde >dantee< med drivern på

helt OK och mycket spektakulär. Här

rnycket vä1. Det fanns en fantastiskt fin

vissa hå1). Det fanns ingen slope när vi

hade

fairway samt greener men inget mer. All-

spelade, men den

ting utar-rför fairway var öken med kaktusirr, palmer och sten. ,Öknenu var dock

del extra slag med tanke på att det krävs

skicka bollen i helt oberäkneliga rikt-

både langd och rakhet. För damerna

ningar, oftast längre från hål än där det

mycket väldesignad och sanslöst vacker.

räcker det rned rakhet, vilket verkar vara

ur:spr un gli ga slaget låg.

l:a hålet är ir.rget bra öppningshål for
slicare (vatten lägs hela höger sida) r-r-ren

medfött.

bör

ge

herrar en hel

avskaffat det rresta av failway.

Missade man green kr,rnde studsen

Sammanfattning: Två bar-ror r,äl värda

Greenfee låg på hyggliga 35,- euro för

i närvaro av hustru, caddie master och

lB hål (2 x 9)

någla utlär.rdska damel lyckade under-

höjas kraftigt när banan är helt klar.

tecknad slå sin första dr:aw någonsin

rr-rar-r

r.ner.r

kommer säkert att

att spela av två helt olika anledningar.
Restaurangerna var också av mycket hög
klass med bäst utsikt på La Finca.

I direkt anslutning till Caddie mas-

driver-n 2 2004
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ord från pron.
JOHAN WITTBOLDT HCP 0,9

u

If I can sce it,
I can hit it,
if I can hit it,
I can sink itlu
-

A'rrold Palmer

Det finns flcr spcls ätt anpoängbogcy!
nå var det dass att reflektera lite
lJUr,n, säsongstarten samt att blicka

Rya.

framåt. Som ni alla kanske vet, så spelar

stads Håkan Svensson som gick

Alla kollegor var eniga om att Rya

GK är en pärla. Tävlingen vanns av Bå-

kade hahtimmar under min snart 20
åriga karriär. Det känns mycket inspirerande men jag kommer att trappa ner
antaiet tider, eftersom jag känner att jag

gon. Detta ingår i er medlemsavgift. Du

runt på
fin fina 66 slag (-5) från vit tee. Själv fick
jag avstå då jag har blivit förskyld med

skall bara skriva in dig på datumlistan,

en efterhängsen torrhosta. Appropå re-

borjar gå på knäna. Jag vill ju ge er l00o/o
när jag jobbar. lacob finns tiilgänglig och

som finns i kansliet. Vi går ut i max 4-

sr-rltat måste jag få nämna Anders Ekman

vill hemskt gärna hjälpa er. Pröva ho-

boll och du har max hcp. 36. Det är väldigt intressant att se er rin action..

en av våra lovande spelare som pulvrise-

nom! Som ni som tagit lektioner av mig-

rade allt motstånd på Vasatorp GK. 5

kanske har märkt, tycker jag inte om

jag

t

hål med medlemmar på tisdagmor-

Någonting som jag har lagt märke

till

är att det är svårt att sikta i golf. Vid förfrågan om hur ni brukar spela så får jag

tyvärr allt för ofta svaret poängbogey.
Det finns en massa olika spelsätt med
golfen som grund. Förra söndagen gick
jag ut med Stepp, Christer W och Robert

vi spelade

Vi var alla fora
eniga om att detta måste vi göra om för
B. och

>Wolf,<.

under par på 36 hål talar sitt eget språk.

,quick fixn.

Då skall ni veta att Anders några dagar

else och

innan hade avslutat en stor internationell 54-håls juniortävling på Varbergs

l0-lektionspaketen mycket bra. Då kan
vi jobba lugnare och du ger dig själv en

Västra GK med ett bedrövligt resultat på

chans att utvecklas.

sista 18 hålen. Hatten av för Anders.
Strongt gjort!
Och kan ni tänka er Hugo fick 41 po-

Jag

tror mer på att få förstå-

insikt, så därför är 5- respektive

Framtidenl

Jag

kommer med största

sannolikhet ordna golfresor till hösten i
Portugal. Detta är ännu på planerings-

föröv-

nivå, men jag har fått flera förfrågningar

vilken fart

om resor. Vi pratar om november månad. Kanske ett sätt att förlänga säsong-

äng på Supportertävlingen. Som

mycket länge. Många skratt och syrliga

rigt mycket lyckat.
Det är väldigt roligt att

kommentarer haglade i luften.

och engagemang det är på juniorträ-

en?

ningen. Detta är mycket tack vare facob
och )uniorkommittdn. De har påbörjat

att anslås på anslagstavlan och finns på
hemsidan under juli månad. Det gäller

dare för PGA-Syds månatliga tävling.

något mycket bra, som säkerligen kom-

att planera detta väl så ni blir belåtna!

De skänkte 950:- till juniorkommittdn

mer att ge resultat i framtiden.

detta var en av de roligaste runderna på

Banan har fått en mycket fin finish.
Senast

i måndags 7l6,var jag tävlingsle-

som tack för att de fick ha tävling på

drivern 2 2004

se

Själv har jag aldrig haft så många bo-

All information om detta kommer

-Johan Witboldt, PGA-Pro

Senaste nytt från juniorredaktionen. Kontakt: juniorredaktion@ryagolf.se

sken, fåglarna kvittrade och det var

Abbckaslägrct

se en

eftermiddag den 7 maj
stod vi, 22 förväntansfulla junioå fredag

rer, på Ryas parkering.

Vi åkte ned

till Abbekås, ett litet san.rhälle i södra
Skåne, ir.rte så långt ifrån Ystad. Vi bodde
på ett

fint vandrarhem ute på landet.

Maten på golfldubben var mycket godl
På lördagen blev det väckning

vid halv

vind och risk för skyfall skulle vi spela på
Abbekås bana. Banan var mycket

fin och

del banarbete, mycket kuperad med

många ,blindan håI. Vi hann precis spela

klart innan regnet och åskan kom och

välskött, dock 133 bunkrar!!!!, Flera både

detta gjorde att prisutdelningen fick hål-

bra och dåliga resultat kunde vi räkna

las inomhus. Största framgångarna skör-

samman på kvällen, men med tanke på

dades sorrr vanligt av tjejerna, de tog hem

förutsättnir.rgarna får vi nog vara ganska

>rumspriset< och Gia hade också bästa

nöjda.

resultat totalt för de två dagarna. Efter

Nästa morgon packade vi ihop våra

till Assartorps GK,

åtta för att sticka till golfklubben och äta

saker och gav oss iväg

frukost, därefter lite tävlingar. Med moln,

inte långt ifrån Sturups flygplats. Solen
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rik-

tigt varmt ute på banan. Assartorp är en
relatil't ny bana, man kunde fortfarande

prisutdelningen återr,ände vi till ett molnigt Rya och kunde sunmera ihop en
bra lägerhelg.

Sofic ochVictor

-två lovande juniorer!
J Jnder ett träningspass på rangen
LJ traffade vi en dag två av våra elitjuniorer, Sofie Bergh (9,6 i hcp) och Victor
Nilsson (6,1 i hcp). Vi passade på att stäl-

till dem om deras golf:
Hur gamla var ni börja spela golf

la några frågor

Vi var båda sex år.
Hur många timmar i yeckan under säsongen trönar ni golfr
Victortränar ca7 -8 timmariveckan och Sofie ca 6 - 7 timmar i veckan.
Vilka tourer spelar ni på eller ska ni

för råd att ge till knattar
uill utyeckla sig inom golfen?

Vad har ni
som

Victor spelar på Skånetouren och So-

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

rangen och träna mycket på inspel, för
det betyder oftast mest på banan.
Varför är det så kul att spela golf?

Det är skoj i största allmänhet och
man träffar sina kompisar på golfbanan.
Varför är Rya Sveriges bästa golf bana?
Den ligger vid havet, med fin utsikt
och nära oss juniorer. Det finns bra trä-

ningsmöjligheter.

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

dor öter fyra timmar?
Man ska släppa igenom om man

a
a

Vilka måIhar ni för siisongen ?
Victor: fag ska förbättra mitt närspel,

kommer efter och bollen efter väntar
mycket. Man ska gå på mellan slagen

a

jag scorar bättre och så vill jag placera

mig bra i tävlingar.

och hålla koll på sina egna bollar så man
vet var de ligger.

Sofie: Jag har inte satt några direkta
mål än, men jag vill komma under sju i

spelar på banan?

fie på Sydtouren.

så

På vilka sätt upplever ni att Rya GK
satsar mer juniorverksamheten

Brukar ni dra eller bära er bag när ni

Victor: fag bär för då behöver man

handicap.

jämfört

med tidigare?

Det läggs ner mycket tid på att locka
människor och det är bättre träningar.
Det nya juniorrummet är bra, så att man
inte slipper åka hem emellan. Man kan
sitta där och ta det lugnt.

Utbyte med Ryas och
Söderåsens tjejer

Spela mer på banan än att bara stå på

Vad är era tips fAr att undvika golfrun-

spela på?

a
a
a
a

inte ta omvägar och jag tycker det är bekvämt.
Sofie: Jag drar. Det

blir tungt att bära

och tar onödigt mycket energi.

Vi tackar Sofie och Victor för att de
tog sig tid och vi önskar dem lycka till
med sitt golfspel!

Em ma Tuvesson, Joha n na Tolstoy,
Sofia Aru och Matilda Hal16n var
sugna på revansch efter förra årets
förlust mot Söderåsens tjejer, denna
gång på Söderåsens CK. Det blev en
ganska jämn match men Söderåsen
tog hem segern den här gången
också. Men alla hade roligt trots
blåsten och den nya bana.
Vi serfram emot revansch igen på
Rya den ro:e augusti.

a
a

a
a
a
a
a
a
a

GRATTIS ANDERS
TILL SEGERN I
VASATORP OPEN!

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Lördagen den z9 maj gick Vasatorp
Open av stapeln på gamla banan.
Tävlingen spelades över 36 hå1, brutto och startfältet utgjordes av 6o
respektive 3o av Sveriges duktigaste
killar och tjejer. Vår Anders Ekman
vann killklassen, slutade på 5 bättre
än tvåan, ett fantastiskt bra resultat.
Stort grattis tillAnders och lycka till
under resten av säsongen.
Redaktionen vill också gärna omnämna Viva Schlasberg som tidigare

tävlade för

Rya,

men numera för

Landskrona. Viva tog hem en hed-

rande sjätte plats bland tjejerna
samma tävling.

i
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a
a

a

a
a
a
a
a
a
a

i alla tycker säkert att det är lika ro-

iigt varenda gång, att komma till

kobs träningar. Och lakob tycker det är
lika roligt själv att få ge idöer och tips till
både kr.rattar och juniorer. Vi

a

JAKOB,S
CREEK
riso nten.

Många minnen är väl värda att nämna,
m en jag vä lje r att d elge er följa nde h ä n -

rar utmärkt på varenda trä-

han tycker det är roligast att

a
a

ning, alla vill verkligen ut-

lära svarade han ,alla är ro-

Ett gängjuniorer stod och tränade när-

uppmärksamhet genom att ropa: ".Jakob
Jag kan i * Längre hann hon inte,förjust
när hon skulle säga:- ,inte 6"1

1-'51

..

så

rullade bollen ihål
Med detta villjag bara säga
fare: Tro på er själv lite oftare

a

tyckte han att juniorerna var

a

extra roligt när man får nya

roligast att träna, eftersom

sätt att öva på och att man

de oftast

a

a
a
a
a

a
a

-

a
a
a
a

a
a
a

nästan

fram emot alla resultatrapporter från olika tävlingar, divisioner och tourer där spelare från Rya ligger i topp

a
a
a
a
o
a

å, Tummen upp t:
Segern i Vasatorp Haribo Junior Open

Stort grattis till Anders Ekman! Hoppas

detta var en i raden av många framgångar för dig och alla andra Ryaspelare

Tummen upp z:

till

Paulssons Bil (Helsingborg och

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Ängelholm)! Paulssons Bil ställer upp och
lånar ut z BMW bilar
en weekendbil

till

Ryas damlag och

till vinnaren av närmast

hål på supportertävlingen
Veckans tummen ner:

Var blir sommaren av? Jag väntar fortfa-

rande på alla klagomål över att det är för
varmt för att spela golf
Vi ses på Rya!l!

z6

hittar gladjen i spelet. Det

Björn Cederqvist, det har

tycker vi att Jakob gör väl-

betltt väldigt mycket för

digt bra.

Vi fick chansen att få en kort intervju

divern2-2aa4

1akob.

Att ha en

rolig och bra tränare som har förståelse
och som hittar gladjen i spelet är viktigt.
Det är det Jakob försöker att lära ut

passen:

Jakob tycker att alla hans ,elevern sköter sig bra och de kommer i tid till sina

AKTIVITETS-

KORTET!

till alla gol-

När jag lyfter blicken mot horisonten
och blickar framåt, ser jag med glädje

$

vill lite mera.
Jakobs tränare förut var

så

mycket som möjli5 och det tycker vi att
han lyckas med.

a

lika ofta som jag tror på er...

e!,

liga på sitt sätt<. Dock så

bli bättre

golfspelare. Och det är

med Jakob hur han uppfattar tränings-

spel runt övningsgreenen nedanför driving rangen när en tjej påkallade min

under den tid han har haft dem och att
de verkligen vill bli bättre.
På frågan om vilka elever

upplever att allting funge-

delse

Tack

juniorer

träningar och de flesta meddelar om de
inte kan komma på träningarna. Jakob
tycker också att juniorerna har utvecklats

a
a

veckla sig och

Sitter hemma i huset och funderar över
vad man ska gå tillbaka till i minnesbanken och vad man ska fästa blicken på i ho-

Ja-

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

Du kommer väl ihåg att fylla i ditt personliga
score-card. Kortet lämnas varje månad tillJakob eller
till kansliet så räknar vi samman resultatet.

över! Sverige är där jag alltid kommer att
ha

mitt hjarta.Jagtänker alltid på hur my-

vi sitter ute och grillar och äter jordgubbar. Sedan kan man gå
sig sommaren är när

ner till havet sent på kvällen och det är
fortfarande ljust ute. Vintern kan jag vara
utan,
ånga

så

jag tänker alltid på sommaren när

juniorer minns säkerl Louise

Coast Ladies Golf Tour. Banan vi spelade

jag får hemlängtan. Hemma är Sverige,

från sommaren 2002,dä

var ganska smal och förhållandevis lång.

fast jag måste också kalla Arizona hemma,

\ [
rVlnlollo"

hon var hemma från USA och gjorde en

Jag hade 74 första dagen och var

mvcket uppskattad insats för juniorverk-

glad för det, men sedanhade jag70-72.

känts som om man är på resande fot hela

Min bästa runda i år är 64, under en tävling

tiden.

:atnheten på Rya. Louise har bott i USA

i

tem år och spelar numera golf på heltid,
J.r'.s. som proffs. Vi kontaktade Louise

rtt

för

tä veta lite mer om livet som proffs och

.rn-r vägen

därpå blev

slaget av en LPGA-

Ladies Tour?

:nig på banan och det tyckte jag inte om.

Du är numera proffs, hur är livet som
: roli'!?

Livet som proffs är väldigt annorlunda
är som amatör. Det som ar bra

,:altar mycket nytt folk och får

se

Hur kom du in där?

gick på University of Washington

(UW) in Seattle.

till

Futures Tour ligger direkt under LPGA,

Jag skrev en massa

brev

skolor i USA där jag inkluderade mina

det motsvarar killarnas Nationwide Tour.

resultat och skrev om mig själv. Iag gjorde
sedan SAT (USA's högskoleprov) och hade

Futures Tour är en "developmental tour

tillräckligt bra resultat

of

så att jag

kom in på

the LPGA" och de fem bästa på penninglis-

UW. Coachen bjöd dit mig för att titta på

tan vid årets slut får sina LPGA-kort för

skolan och sedan skrev jag på de papper

nästa år. The West Coast Ladies Golf Tour

som behövdes och flyttade dit.

är en s.k. minitour med bra konkurrens.

att jag fär göra det jag älskar att görai

::ela golfl lag spelar golf nästan varje dag,

Du har löst på universitet i USA. Vilken
skola gick du på?
Jag

Hur rankas Futures Tour ochWest Coast

golf

ar nio år. Då var mamma alltid bättre än

::

mitt rekord

spelare.

Iag borjade spela med mamma när jag

;n vad det

eftersom jag bor där. Annars hade det

så

här i Arizona. Det var banrekord fast dagen

dit.

Nör började du spela

r

inte

Vilken är din bästa/största upplevelse

hittills i din golftaniär?

jätte-

Hela denna säsongen kommer att vara

Vad har du

för mål med din golf Har du

någon dröm?
fag vill spela fulltid på LPGA. Det är
min dröm, fast jag vill också ta vara på ti-

.t lJ54 när jag reser runt. Det är
::r cket vid sidan av golfen som är svårt att
.:nia sig vid. På Telia och collegegolfvar

en upplevelse i sig. Iag har så många bra

den det tar mig att komma dit, resan

upplevelser från golf, men en är när vi

skall vara innehållsrik.

hade National Championship 2001 (colle-

göra saker som gör mig lycklig och just nu

.:,lr sii tämiljärt, men här är allt nytt varje

gegolfens svar på Stanley Cup). Mamma

gör min golf mig lycklig.

.:cka. Allt från att organisera resor, lära

och Michaela (Louises syster) flög hit för

iinna

att se mig spela. Första dagen hade jag 67

IYc(s1

banan och människorna på varje

dit

Min dröm är att

Har du någon förebild?
Jag

har ingen direkt förebild förutom

.:ålle till att registrera sig på rätt dag och i

slag och tangerade banrekordet på banan.

att jag tycker om att se Ernie Els svinga. Jag

:rtt tid för tävlingen

lag hade inte träffat mamma på så himla

älskar hans sving, den är så naturlig.

(jag har kompisar som

:rissat det och inte fått spela tävlingen).
.1tt rcra proffs innebär

ju att golfen ör

länge

så

jag var så glad att hon var där. Den

Har du några råd till våra juniorer på

rolig! Som proffs vetjag inte riktigt vad min största upplevelse är. . .....kan-

Rya som

ske när jag åkte till Kina i våras för en tävling. Det var intressant, men jag vill nog

va och inte för någon annan. lag har haft

:et täcker inte alla mina utgifter. Hittills

inte åka dit fler gånger om jag inte be-

det jag vill. De har varit involverade när jag

:rr nrest

höver.

har bett dem om att vara det. Jag har sett

:-ltir ctt arbete för dig. Kan

du

försörja dig på

.;:'; go/fr
Iag har spelat in $5000

hittills i år, men

mamma och pappa varit mina

.:onsorer. Jag har nu utvecklat en ,busi:e:s plan( där jag säljer andelar av min
:!rlt-. En andel kostar $500 (ca 3 600

l:n 'om

kr) och

satsar får tillbaka en viss procent

.i'. det iag tjänar. Jag hoppas kunna få fler

:ronsorer på detta sätt, annars får jag sätta
.1er

puttar eller spela tills pengarna tar slut.
Yilken är din bästa merit hittills?

\lin

bästa merit

hittills sedan jag blev

'rrrrtts år min 6:e placering på en West

dagen var

vill

satsa på

golf

Gör något roligt av det, spela för er själturen att ha föräldrar som låtit mig göra

Om någon säger Rya vad tiinker du då

alltför många föräldrar som tar över deras

Hav och vind, >seaside<- hålen för de

barns golf. Jag känner verkligen att den
golf som jag har nu är min. Det är ingen

på?

tycker jag är de bästa hålen på banan.

Ar du svensk eller är du amerikan? Vad
är Sverige för dig och vad ör hemma far dig?
Jag är svensk när jagär i USA och amerikan när jag är i Sverige. Jag saknar grejor
från båda länderna när jag inte är där.
Men mest är jag svensk, det är jag stolt

som har byggt den eller varit en jättestor
del av den, jag äger

mitt

spel. Det

tror jag

är viktigt att känna när man är ute så som
jag är, annars kan man lätt bli beroende av

hjälp, vilket man inte alltid har, speciellt
inte i ett annat land.
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