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Som marcn ar alltid kort.

..

Innan vi vet ordet av har sommaren gått till anda. Några av oss har sänkt sina handicap, andra har tvingats höja sig. Många av oss kommer också att minnas sommaren
som väldigt regnig och trist i största allmänhet. Men när våra grannbanor Vasatorp

RYA GOLFKLUBB

och Söderåsen var avstängda på grund av det myckna regnandet, så var det inga pro-
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blem att spela pä Rya! Våra banarbetare har skött vår kära bana exemplariskt. På
många år har den inte varit så bra som der.rna säsong. Det är det allmänrra omdömet
från såväl medlemmar som greenfeegäster. Härligt!
Årets klubbmästerskap

-

KM innebar kanske att vi också sett ett generationsskifte.

In i det sista var det strid på kniven. Claes Kinell låg bra till, men behövde göra en
birdie på sista hålet för att vinna. Samtidigt räckte det med ett par för Anders Ekman. Kalle Lindberg hade dessutom börjat sin klattr ing mot toppen av resultatlistan.
Slutresultatet blev att Anders vann, Kalle blev tvåa och Claes tog sin bronsplakett. Vi
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Medlemstidningen Drivern
utkommer med 4 utgåvor per år

lär få höra talas om Anders i flera andra och större sammanhang. Grattis till segern!
Även i de övriga klasserna var det hårda tag. Läs mera om detta

-

Olle Nilssons rap-

port. Han var också eminent tävlingsledare. Många av oss medlemmar har inte deltagit i KM. Som Olle skriver - vi måste ha missat något - alltifrån atmosfären, kampen men också möjligheten till gemenskap. Nästa år ställer vi upp!
Även om hösten gjort sitt intåg på allvar, så finns fortfarande möjlighet till soliga
golfdagar med harlig och hog luft att dra ner i lungorna. Styrelser.r jobbar hårt för att
klara ut alla både oväntade och förväntade arbetsuppgifter och inte minst budgetförslaget for år 2005. Det förefaller som om vi måste ställa in oss på avgiftshöjningar
på såväl spelrätter som årsavgifter. Torsdagen den 28 oktober kommer ett extra

klubbmöte att avhållas. Boka redan nu in detta viktiga daturn i Din almanacka.
Driverns samarbete med juniorre-

Yärabanarbetare
har skött vär karabana
exemplariskt.

daktionen är mycket stin-rulerande.

Här sitter det inte fast vill jag lova.
Mängder av uppslag kommer in

till
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vår redaktion, vilket står i ganska

bjärt kontrast till övriga "gruppers"

REPRO och TRYCK
Westerås Media Produktion AB

intresse av att synas i Drivern.
Mår.rga medlemmal har

kommit fram

UPPLAGA: 1 500 exemplar

och sagt att Drivern numera är myc-

DRIVERN distribueras via post

ket bättre än tidigare. Det är självfallet

medlemmar, kömedlemmar, annonsörer och sponsorer. Medlemmar
erhåIler ett exemplar per hushåll.

stimulerande. Sarntidigt blir Drivern
ännu bättre om engagemanget bland

medlemmarna ytterligare ökar. Det är
bl a i Drivern, som Du har tillfalle att

till

NÄSTA NUMMER, utgåva 3/04

distribueras i december

framför a Dina konstruktiva synpunk-

MANUS- och ANNONSSTOPP:

ter, kritisera och korr-rma rned förslag.

15 november 2004.

Välkommen!

För insänt ej beställt materiai
ansvaras ej. För åsikter i signerade

-

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

Thorbjörn Östntan

PS Som sagt

boka in klubbmötet den

28 oktobel DS

dr-ivern 3-2004

insDel.
r
srrc*o
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- cn rättighet

ör

allamedlemmar
eller barafor ett

litet fi älse?

T\en här lilla insändaren har sitt urlJ.prung i en upplevelse vid forans
förra sommaren. Vad skådade mitt

tee
öga

-

en fontän mitt i dammen! >Har

den blivit över från Bert Karlssons Sommarland?< tänkte jag, ,Är vi i Disneyworld?< Dessutom dolde den flaggan.
Var finns golfkunnandet? Känslan för

natur och kultur? Så småningom verkade det som om eländet flyttats något

vill först

slå fast att mina invänd-

ningar inte rör sig om herrdagar, damdagar, elitens träningsmöjligheter, junior- eller seniorgolf; det rör sig enbart om
de tiderna där klubben överlåtit vem
som ska få spela en viss starttid

till

en

enskild medlem eller mindre grupp av
medlemmar och där inte merparten av
klubbens övriga medlemmar kan kvalificera in sig på objektiva grunder (dvs.

att karparna mådde bättre av den. Men

herr eller dam, senior eller junior etc.).
Det bör vara klubben och inte enskilda
personer eller små grupperingar som

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

styr över detta.
Det är sagt att "fredade starttiders"

åt vänster, kanske hade någon sagt ifrån.

Men känslan fanns kvar. Det är möjligt

"Fredade starttider"
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fag

thorbjorn@matbiid.se

-

ska det vara en

existens ska utvärderas denna säsong...

rättighet för alla medlemmar eller bara

Vad är det egentligen som ska utvärderas

för ett litet frälse?

och vad är analysen?

Om detta frälse ställer upp på att vara
starter en helgdag per år så får de ha dessa

efter demokratiska principer och respektera alla människors lika värde... Dessa

"fredade" starttider går rakt emot dessa
principer då man på bekostnad av de

tider kvar?
Vad är det för utvärdering?

flesta medlemmars rättighet

till

Om det är kravet så ska alla medlemmar ha rätt att uppfrlla detta krav och få
en möjlighet till att ha en personlig start-

ger ett litet fåtal personer en rättighet

tid.

lemmar.

Hur ska man annars avgöra vem som
ska få tillgång

till

denna förmån och vem

som gjort sig mer förtjänt

till

den än an-

dra medlemmar?

Vi är I100 medlemmar som inte har
denna personliga förmån som med största sannolikhet också

vill

ha den!

En helgdag per år som starter mot att

banan,

som de inte förtjänat mer än andra med-

Klubben ska verka för alla medlemmar och i demokratisk anda låta de
mångas intresse gå före. Klubben ska inte

F'cjkade

staftti cr
f Jnder höstmötet tog jag upp
U frågun om vad man kallar

premiera en liten klick genom att ge dem
oförtjänta förmåner på andra medlem-

fredade starttider. Debatten har

mars bekostnad.

ningsrum som på medlemsmöten,
vilket glader mig. På min fråga i
höstas om hur man kvalificerar
sig för en fejkad tid, slirade ordfö-

Aven SGF: s representanter höjer lite
på ögonbrynen när man diskuterar detta

sedan fortsatt såväl i omkläd-

slippa telefonköer och ha en förbokad

med dem och säger att det här känns

starttid varje vecka hela säsongen - det
känns som en väldigt liten uppoffring,
som jag tror att 90o/o av oss övriga med-

gammalt och förlegat och inget de ser på
andra klubbar längre... Vill Rya vara en

randen på frågan och något be-

klubb for framtiden eller en klubb som

lemmar med nöje skulle göra för att få

cementerar och beskyddar det förgångna?

förmånen.

Det enda sättet att avskaffa dessa starttider är att tillräckligt många som inte
har en "fredad" starttid och som till-

kamrat meddelat mig varför inte
jaghar möjlighet att få sådan egen
starttid, så nu vet jag besked.
lag är inte emot fasta startider.
Det väsentliga är att villkoren för

Det går inte att säga att de som har
starttiderna, ska få ha dem kvar för att de
haft dem några år. Det gör det bara mera
angeläget att andra ska få överta rätten

bringar åtskilliga timmar varje säsong i
telefonkö för att få en starttid, kommer

sked kom inte. Nu har en klubb-

att utföra vad som krävs (en helgdag som

på årsmötet och kräver att dessa avskaf-

att få en sådan tid delges alla
medlemmar och att alla som frller
villkoren får tid inom ramen de

starter?), då det inte funnits några krav

fas.

regler som styrelsen/medlemsmö-

på motprestationer.

För ni kan räkna med att de som har
fått den här förmånen dyker upp man-

te fastställer.

grant för att förtvivlat försöka hålla kvar
vid den!

är en väsentlig förmån och skall

Kanske skulle man varje år lotta ut
dem?

Förutsättningarna bör sättas upp tydligt och klubben, inte enskilda personer,
skall avgöra vilka grupperingar som

till-

fag tycker att vårt förslag

till årsmötet

Att ha en fast starttid över året
naturlitvis betinga sitt pris. Ett sådant årsabonnemang bör förslags-

ska vara;

vis kosta I 6 000 kr. Det är ju som

att en tillräckligt stor andel av medlemmarna, objektivt, kan kvalificera sig (exempelvis att man är dam eller herre, inte

l. Avskaffa med omedelbar verkan alla
"fredade starttider" där klubben överlåtit

regel 4-bollar det handlar om och
kostnaden blir 4 000 kr/år per

åt en enskild medlem eller mindre grupp

Person (=6-8 greenfees i SPanien).

att man är kompis med person A)

spela på dessa starttider

delas den här typen av förmån baserat på

När det gäller argumentet om att be-

av medlemmar att styra över vem som får
2. Låt klubbchefen göra en noggrann

Styrelsen skall inför varje säsong fastställa hur många års-

vara gamla kamratband så vill vi väl alla

genomgång angående vilka starttider som

abonnerade starttider som får fin-

bevara dem, men de flesta av oss kräver
inte att golfklubben ska administrera

ska finnas forbokade för "kluster" av

nas och när de skall forlaggas i

medlemmar med principen att en tillräckligt stor del av medlemmarna ska

veckan.

dessa.

Nej, de flesta av oss värderar dem så

högt att vi orkar stå i telefonkö för en
starttid när vi vill umgås med våra gamla
kamrater på golfbanan.

kunna kvalificera sig (t.ex. herrdag, damdag, seniordag, juniordag, elit) men inte
där ett gäng på 16 medlemmar har 4 för-

trivseln i klubben som att få ordning på administration och eko-

bokade starttider på onsdagar och där

noml-

Avslutningsvis;

detta gäng väljer vem som får spela och

Klubben bekänner sig, åtminstone i

rnte.

stadgarna,

till att idrott

ska organiseras

Att ta bort mygel och göra slut
på dumheter är lika viktigt for

- Michael

Hälsningar
Per-Erik Persson

Dinö

Medlem 1251
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f

immy Stigson tar emot

3:e pris i herrjuniorklassen
av Agneta Nilsson.

\ij
i.:

-E:

gcncretronss hftc?
Av Ollc Nilsson. tlitiingslcchrc. hcp I r.2 l'i)to l)avicl lJlck
nder mycket varma förhållanden (Hugo, nästa
år förväntar vi oss et-t

alltid framstående Claes Kinell ta sitt första KM vid n.rogen ålder?

glass- och läskbil son.r kör

att tippa en vinnare. Kvartetten i ledning-

runt på banan) avgjordes

en gjorde gjorde 73, 72,73

Rond tre, dag två gjorde det inte lättare

2004 års KM för alla klasser utom H 65
och H 75 som spelats tidigare, första helgen l augustl.
Vet inte vilket som är värst, regn och

&72.
vi skulle lägga

Hr.rgo hade föreslagit att

startlistor på 9:an, som varje spelare frllde
i vid passering samt föra resultaten på tav-

blåst eller vindstilla och nästan 30 grader.

lan vid klubbhuset. På detta sätt byggdes
spänningen upp bland de relativt många

Vattenflaskorna vägde nästan lika mycket

medlemmar som följde tävlingen både vid

som klubborna men runt kom vi alla,

klubbhuset och ute på banan.

Mats och Nicklas började tappa mark

Lrtom en som gjorde slut på bollarna efter

till

69 håI.

Efter första dagen hade vi 4

spelare

Claes och Anders. Dessutotn sågs Kalle

Lir-rdberg börja klattra på leaderboarden.

dan tidigare medan Kalle hade en chans
om de andra missade sina par.
Claes satsade på en omöjlig birdie från
träddungen, vilket slutade med en trippel
och Anders satte sin lår.rga putt för par. Vi
hade en Klubbmästare och en ny sådan i

Anders Ekman, som vi säkert får se mer
av i andra stora samnlanhang. Grattis!
Tvåa blev Kalle med 291 mot Anders
290 och Claes klarade ett brons pä293.
Claes fick trösta sig med vinst i H 45

tätt

följd av lan Sandberg och med något fler
slag kom Thomas Holm som god trea.
Gubbarna i H 55 hade en lika dramatisk och tät uppgörelse i sin klass. Holger
Lund vann på 162 slag efter att sista 18
hade lått skilja honom från Bo Sperling

inom ett slag på 145-146. Inte helt förvånande var Mats Kinberg med i denrla
grupp. Övriga var Claes Kinell, Anders
Ekman och Nicklas Walfridsson. Spänningen inför dag två var ooolidlig! Skulle

Pä72 andra hålet gjorde Mats en rnäktig drive på 310 m mitt i fairway medau

Mats ta emot bucklan igen eller skulle en jur.rior överta lollen eller skulle den

Claes behövde göra birdie för att vinr.ra

klassen och Anders Ekman fick återigen

och Anders par. Mats hade halkat efter re-

stiga upp och hämta förstapriset. Nicklas

vi

se

drivern 3-2004

Anders låg något kortare i ruffen. Claes
lyckades lägga sin drive i träddungen till
vänster.

på sarnma resultat. Slaget efter kom Hans

Borg.
De flesta juniorer spelade även i Herr-

b\.

li!

Viveca

Hoff-ftir

vtnnate

I

/--

Efter att Llnder många är sett en rllycket liten skara
duktiga spelare kämpa om forsta platsen i KM (HS klasser-r)
var det i år dags for ett generationsskifte.
Walfridsson, sorn tappat i Herr-klassen
på slLrtet, hade chansen i JR-klassen att ttr

till

oss andra med sin 200

driverrr nr 3, 2003)? Klassen där de stora

eftersprår.rg

hjältrrrrra spelar r'önte ett visst irrtresse
blar-rd publiker.r och jag fick flera gånger

runda.

Anders.

God trea bara 3 slag efter kom Jimmy

svara på frågor om rnin placering i förhål-

cus K ifrår.r och hade inget med slutstri-

Stigsson.

lande

guldet rnen n'rissade i särspel

De lildre juniorerna

r-r-rot

i H 35 hade lite

till Hugo ( antalet

Dag två stack både lohan W och Mar-

slag är' helt ovä-

den att göra. Sebastian S kän-rpade dock
tappert och släppte slag till mig och Hugo

Efter dag ett var det fortfarande r.nyc-

sentligt i vår klass).

större marginal till segraren. Johan Wittboldt (känns skönt att den som tränar oss
vet hur det går till att spela golfäven på ba-

ket oklart hur det skulle gå. Marcus I(arls-

under rond tre.
I OS har vi sett hur de riktigt stora

son, förra årets uppstickare, var och no-

stjärnorr.ra kan när det verkligen gäller.

nar-r) tog hem en glasklar seger med 9 slag

sade på sista plzrtsen med sina lB7 slag.

Sanrma gäller

till

Även lohan Walfridsson och Sebastian
Schlasberg gjorde oss ar-rdra sällskap i

satsade allt och drog

bottenstriden.
Hugo hade dock sett

sista placeringen var goda I 8 slag. Grattis

godo på tvåan Stefan Kallenberg, som

rned ett slag vann över trean Jan Olsson.
I svensk golf har vi nästan lika rnånga

damgolfare sorr.r herrgolfare, dock inte i
Rya's KM. Vart tog ni vägen?
En tapper skara onr 4(!) damer känrpade över 36 hål med Viveka Hoff som
slutsegrare

för

I 9:e

gången. Vivekas resul-

till att få ett lite

i "Baklänges KM", Hugo

ifrån så att vi ar.rdra
inte hade en chans. Marginaler-r till näst
Hugo! Vi r-rnnar dig segern och hoppas fir
en hårdare strid nästa år.

Till alla er som itrte spelar KM. Ni har
missat r-rågot. Atrnosfären och känslar-r att
få spela 72 hål från

vit tee

r.r.red spelat e

sorn

tat blev 160 slag. Inte långt efter kon.r Ma-

slår forbi 150 markeringen på hål l5 utau

ria Hägg på 164 slag och sorn god trea Ag-

medvind kan inte beskrivas der.r måste

neta Lindquist.

upplevas ( det var ir.rte Hugo)!

Hur gick det då i "Baklängesklassen"

(se

Nästa år har

r.ri

chansen. Välkon.rnal

drivern 3 2004
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Fotograf David Back

www.davidback.com
\\
tj

Reklam, r-nagasin,
porträtt, brollop,

i

produltbilder
Studion O41B - 108 71
Mobil O7O - 444 68 23
david@davidback conn

Söker ni lokaler?
Kontor . Kallager . Varmlager'
Produktions- . Korttids- . Billigare
Vi har flexibla lösningar både till yta och hyra.
Även uppställningsyter utomhus finns.

Ring för ytterligare
information och visning

Tel 042 18 51 90
Fax

O42 13 32 24

J,

STENBOCKEN GRUPPEN
Norra Storgatan

12'252 20 Helsingborg
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RYASLAGtrT zooq
Fiån Själland och hela Sydsverige ställde ryz spelare Lrpp i Ryaslaget,
en av landets största och populäraste seniortävlingar.
I-)fter en regrrig och olustig golfsomI1rnu, t unä nyu bjuda det stora
startfältet på err helt fantastisk golfdag
n.red strålande augustisol och

fin utsikt

över Öresunds stilla vattenspegel.

tades. Utöver detta fick de också ett flak

allt var det hemmaspelarna sotr gladde,
och då framförallt Elsie Engström med 67

Ramlösavatten från Carlsbergs. Tack än

och Maret Ren-rmelgas rned 69 slag r-retto,

Värdshus, ett pris som verkligen uppskat-

en går.rg alla ni vänliga sponsorer som

bi-

drog till det fina prisbordet.

som vann B-, respektive A-klassen.

Ryttmästare Olssons Vandringspris
hemfördes

Hade dagen bestått av några flera tirn-

mar hade vi kunnat få med ytterligare 50

FII.Ft)F,N I IIOSKII,I)E BOIt

spelare, som vi dessvärre inte kunde bere-

da plats. I Ryaslaget gäller principen

ONIFOttHA N t)L,,\S!
Våra danska gäster var sorn ailtid helt ly-

"först till kvarn..." vilket vi också tydligt

riska över banans far-rtastiska läge och fina

upplyst om, men t1wärr har många svårt
för'att komma till skott vilket straffade sig

kondition.

i år liksom tidigare år.

kad dag kom med löljande forklaring till

förutom att det ger ldubben fin PR - en attraktiv inkon-rstkälla för
klubben. I år kunde klubbens kassa för-

sitt dåliga spel:
-Vem "fan" kan spela golfpå Rya? Här
går man ju bara och njuter, tittar på natu-

stärkas med 24.200 kr som blev årets net-

ren och lyssnar på fåglarnas sång, och slår

to.Vi kunde också glädja oss åt en hel del
skänkta priser. Liksom tidigare korr
samtliga priser från välkända Helsing-

de 1658 bör omförhandlas. Rya skall tillhöra Dann.rark och inte Svelige!"

Ryaslaget är -

,\r rliir'fc,\kcss.n hcp -1--1

En dam som inte haft

en

titt

hen-r

till

er.r

allt för lyc-

Dar-rr.nark. Freden

i Roskil

i år av Preben

Pedersen, sorr

var den Ryaspelare som noterade lägsta
bruttoscore, 76 slag. Ett vackert armbandsur skänkt av ett Helsingörsföretag
gick till far.r fohanr.risson, Abbekås GK,
som kom närmast flaggan på hål 4 med
1.36 meter.

'IACK ALI-A TAVLIN(lSt.trt)AltFDet blev en lång arbetsdag från arla morgonstund till frampå kvällstimr.narna då vi
kunde njuta av en fantastisk solnedgång i
väst. Det utsträckta startfältet innebar också att

vi fick tillgripa tre prisutdelningar, en

borgsföretag. Förstapristagarna i san.rtliga klasser erhöll ett presentkort som ger

resultat noterades, och

för varje klass. Tack till alla tävlingsledare
som ännu en gång såg till att vi kunde ro

skarr vore det väl annars rned en bana i så

denna mastodonttävling i han.ur. Förhopp-

en sör.rdagsmiddag for två på Ramlösa

fantastisk kondition sonr Rya. Fran.rför-

ningsvis kan vi upprepa sr-rccdn 2005.

Mår-rga goda

drivern 3

2004

ord från pron.
JOHAN W]TTBOLDT HCP 1,0

Definitionen
p+täIamod är:
uAtcrhållen
vredc av sunt

örnufru
vÅRRESA zoo5
MED GOLFSKOLA
I PORTUGAL!
Är Du intresserad att komma väl förberedd till den svenska golfsäsongen

zoo5) Då har jag en resa för Dig. Vi
åker

Summcring av sommarcn
Q
J

å

uu, det dags att göra en summe-

att hävda sig i divisionspel. Resultatet

till Costa Azul, som ligger precis

söder om Lissabon.
,lag har precis

varit där och jag kan

lova Dig fina banor utan stress. Lugn
och

rolllt!

Kontakta mig så snart som

möjligt så skalljag berätta mera.

ring av sommarens begivenheter. Vi
börjar med herreliten som var borta i
Kalmar för att representera Rya i elitseri-

från seriespelet blev att damerna åkte ur

Antalet deltagare måste maximeras

div. 1. Här behövs drastiska åtgärder och

till ro personer, så principen först till

en ny satsning på att bygga upp något

kvarn gäller!

alla vet är det små marginaler

för framtiden. Detta ska vi vara medvet-

en. Som

r-ri

i sport. Detta fick vi ytterligare ett bevis
på. Ryas spelare slog sammar.rlagt 1187

Nu över till någort mer glädjande.
Det är mycket roligt att se alla tränings-

slag och det var t1wärr 4 st

för många. Vi

kom på den snöpliga l4:e platsen av l8
lag och de fem sämsta lagen åker r.rer en

villiga golfare som är på övningsområdet. Min förhoppning till er som inte

division. Men det far.rns i all besvikelse
några harliga ljuspunkter. Lagandan t.ex.
där vi visade golfsverige att Ryas lag är

har hittat upp

bland de bästa lagen när det gäller bästboll, eller vad säga om att gå 25 under

pal på 4 rundor! T1wärr började lagspelet med foursome där vi återigen satte
oss i ett prekärt läge. Efter detta spelade
alla upp sig och visade stor kampa glod.
Damlaget har inte haft något bra seriespel. De spelade vid två olika tillfällen.

till

denna del av Rya GK

är att ni ska komma dit och märka hur

följande webbsidor:
www.coslo-azul.fts.pl
www.golfqui ntadoperu com
www.aroetra.com
www.troiagolf.com
w ww. h

otel d o m

a r.

Välkommen med

puttr.ring trots att det slaget påverkar

.lohan Wittboldt

scoren mer en r-rågot annat slag. Tänk

att du skulle kunna sänka dit puttsnitt
med 4 slag, ja det betyder faktiskt 4
mindre i hcp.
Inte för att jag vill vara för mycket

Tyvärr fick Jessica Green känning av sir.r
skada i handleden och kunde inte vara
med i sista omgången. Nu är det så att
det är väldigt glest med tävlingsvana

Europa!

drivern 3-2004

Du kan också hitto mera
på

trevligt och lärorikt det är att träna golf.
Där behöver man inte leta golfuoll t.ex.
Tyvärr ser jag alldeles för få som tränar

före min tid men höstgolfer.r har faktiskt
också sin tjusning eller hur? För resten,

tjejer/damer på den nivå, som krävs för

Handicapgränsen är 30,o.

tid.

na om och att det kar.r ta

grattis till segern i Ryder Cup. Heja

-lohan Wittboldt,

P
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Din intresseanmälan!
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KONTORSVARUHUS

Nordvästskåningarnas boldrandel
sedan 1876

Sydsveriges starkaste leverantör
av kontorsvaror

I(iv in i en annan värld!

Ett komplett varuhus

ör ditt kontor
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MED ALF KARLSSON HCP 14,8

Hur ser resultatprognosen för 2004
budgeten

och

far 2005 ut?

Vi kommer att göra en mindre förlust
i år beroende på de mycket kraftiga extrakostnader vi haft under 2004. Utfallet beror också mycket på de greenfeeintäkter
som vi förväntar oss. Vi har haft mycket
höga kostnader för extra personal under
Åke och Fredriks uppsägningar. Vi har

Har planeringen far z00s påbarjats?
Vid styrelsemötet den 14 september gickvi
igenom de prioriterade åtgärder, som skall
genomföras för att säkerställa en betydligt

nuvarande avtal går ut och vid nytecknande av sponsoravtal. Vi har i samband
med detta även diskuterat att under juli
månad för företagskorten altala bort nltt-

bättre och lugnare drift av Rya GK .
Peter har kommit in i sitt arbete på ett

jandet av banan.

bra sätt och en av de viktiga frågorna är
den framtida bemanningen på kansliet.

greenfeegäster?

Peters förslag är att utöver

honom själv be-

Behöyer

ui så många

Idag kommer hälften av våra intäkter
från våra medlemmar och resterande från

komster från tränare och rangen. Det är
klart att om medlemmarna vill betala betydligt mycket mer kan man också begränsa spel från gäster. Men samtidigt vill vi
själv också kunna spela på andra banor.
Detta är knappast aktuellt i någon större
omfattning.
Vi är och kommer såsom alla andra

problem, som uppstod när vi flyttade, ska
vi inte behöva uppleva igen. Tyvärr har vi
haft några medlemmar som varit oförskämda mot vår personal och inte tagit
hänsyn till de problem vi haft under året.
Mycket kanske beror på tillgtingligheten
Det är inte en tillfredsställande situa-

tion vi haft för våra medlemmar. De har
haft sämre möjligheter att boka starttider
än vära greenfeegäster. I vissa fall har
dubbelbokningar skett under året, som
naturligtvis irriterat våra medlemmar.
Vi kommer därför att lägga fram ett
förslag för att öka möjligheterna för våra

medlemmar att kunna boka starttider på
ett bättre sätt än nuvarande system. Exakt

hur det skall se ut diskuteras och kommer
att presenteras vid vårt höstmöte.
Marknadskommittdn ska tillsammans
med Peter presentera ett nytt upplägg och
avtal för våra sponsorer. Dels kommer det
att ske en prishöjning, dels en begränsning
av antalet spel. Förslaget bygger på olika
priskategorier, med varierande mervärde
för sponsorerna beroende på vad de vill
betala. Omläggningen kommer att ske då
drivern 3-2004

extra bevakning.
Nästa år sjunker personalkostnaderna
betydligt. Vi ska själv utföra boKöringen
och den tillhörande administrationen.
En extra kostnad har också varit att få
ordning på medlemsregistret, som fortfarande inte är komplett. Vi har medlemmar som inte finns registrerade såsom
medlemmar, trots att de betalt. Ni medlemmar, som inte fått något nytt med-

lemskort utfärdat av Svenska Golfförbundet, ombedes omedelbart att höra av sig
till kansliet. Att inte medlemsregistret är

uVi komm er läggafram ett
förslag för attöka mojligheterna
för vilr a medlem m ar att kunna
boka starttider på ett bättre
sätt än nuvarande system.
Exak hur det skall se ut diskuteras och kommer att presenteras
vidvårt höstmöte.u

påbanan?

12

in-

greenfeegäster, sponsorer, arrende och

Under den intensiva perioden d.v.s.
från juni till augusti behöver kansliet förVi har en betydligt lugnare situation på
kansliet och de problem vi haft med nytt
datasystem, krånglande larm och telefonväxel, ny personal och andra praktiska

nerna har inte fungerat och larmet har ut-

lösts vid flera tillfällen, vilket inneburit
sponsorer och

hövs ytterligare 1,7 heltidsanställda.

stärkas med en hahtidstjänst.

även haft extra höga kostnader för att säkerställa de exakta ekonomiska underlagen. Momsgenomgången och att säkerställa driften på vår nya anläggning har
också inneburit extra kostnader. Telefo-

golfbanor att vara beroende av sponsorer korrekt, beror dels på att det varit dåligt
och gäster. Vår restaurang är också i hög- underhållet, dels på konverteringen till det
nya GlT-systemet . Då vi kommer in i det
sta grad beroende av gäster. Merparten av
Hugos matgäster är greenfeespelare, före- nya året ska registret vara helt korrekt.
Resultatprognosen för detta år är därtagsgolfoch sponsorer.
för negativ med en liten förlust, som täcks
Greenfeen höjs sannolikt inför nästa år,
av tidigare års vinster. Slutesultatet komi varje fall vad gäller helgspel. Däremot är

kunna ta med en gäst till betydligt lägre greenfee än dagens kostnad. fag anser att sponsorer och gäster är en tillgång på en golfdet tänkt att vi som medlemmar skall

mer även att påverkas av antalet greenfeegäster under september

till november må-

nad.

Budgeten är helt beroende av vilka
bana.fagvillsjälvblibrabemöttvidbesök medlemsavgifter' som medlemmarna är
på andra

golfbanor

beredda att betala. Att vi måste höja avgif-

Golfs
Daxfrir

Nu när hösten närmar sig kan det vara läge att greppa om dina golfklubbor med nya grepp.
Vi har ett riktigt bra erbjudande som du bara inte kan missa.
Alla grepp 60 kr /st monterat och klart.
Vi har ett stort sortiment av Golfpride, Lamkin, Winn mfl.

Alla grepp 60:- /st
Bara att lämna in, så fixar vi resten.
Gäller ej puttergrepp, gäller endast medlemmar på Landskrona GK

Detta erbjudande gäller fram

&

Rya GK, Kan ej kombineras med andra rabatter.

tilli 2004-12-31

Medlemsrubatter
Handla för +500kr så lämnar vi G% i rabatt.
Handla för +5000kr så lämnar vi 10% i rabatt.
Gäller vid uppvisande av medlemskorl.
Rabatten gäller ej vid inbyte av klubbor eller på redan nedsatta varor

GoWollsfest !
En ny distansboll från Maxfli med bra känsla ftir närspelet.
En ftirhållandevis mjuk boll ftir att vara en distansboll. Tack
vare ett mjukare skal har denna boll bra känsla i närspelet.

Unik fyrdels multilayer utlecklad av Jim Furyk. Högenergikärna och ny typ av urethane-skal ftir optimal "onehop and
stop" kontroll.

"-:

Alla priser är inklusive moms, prisema gäller befintligt

Center
GK

Butik - Heden
Shop - Rya GK
Shop - Landskrona

lager.

042 - 28 38 38
042 - 221688
0418 - 15975

www.golf3000.se - i nfo@got3000.se
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FORTSATTNING

terna är helt klart. Det har inte skett

någon höjning på 5 år och vi har
gjort investeringar i såväl våra anläggningar som på banan.
Vi kommer på ett extra klubbmöte den 28 oktober lagga fram alterna-

tiva förslag för höjning av spelrätterna eller medlemsinsatsen för
samtliga medlemmar.
Finns det mer från ert styrelsemöte

som konnter att påverka medlemnnrna?
Vi måste t1värr fortsätta awerka
de sjuka almar som finns på vår
bana. Det kommer framförallt att
drabba I 7:e hålet. Vi har tyvärr inte
haft Åke Aldefiord till hjälp under
senare delen av året och för Hans
Olsson blir det för tungt att frivilligt
hjälpa till. Därför måste vi ordna
personal, som tar hand om delar av
deras uppgifter.
Den insats som är gjord under
helgerna av medlemmar med fasta
starttider har fungerat mycket bra.

Det kan innebära att vi fortsätter
även under 2005.
Både banvärdar, medlemmar och
gäster har varit positiva.

Vi ska utbilda i det nya datasystemet (GIT). Vi har även möjligheter, att förenkla vår administration. Exempelvis kan vi låta våra
medlemmar och gäster boka via
Internet? Listorna för tävlingsresultat och startlistor måste förbättras.
Likaså ska en dataskärm sättas upp
för att vi skall kunna ändra våra
handicap.

Förmodligen kommer vi inte att
bygga om några greener nästa år
utan lägga hela kraften på att ytterligare förbättra skötseln och kvalitdn
på banar.r. Banan har varit väsentligt
mycket bättre under 2004 än tidi-

CHRISTINA RODMAN HCP 20,7

.

MA]LA DINA REGELFRÅGOR TILL IDEHUSET@TELIA COM

Dålig stämning i bollen?
Golfsporten bygger på en absolut ärlighet hos spelaren. I en tävling skall reglerna följas och det är spelaren själv som skall se till att så sker. Om spelaren av okunskap inte
gör det, och någon (medtävlare åskådare etc) påpekar regelbrottet skall spelaren ta det
ev. straff som handlingen innebär. På samma sätt som en bilist är skyldig att kunna trafikreglerna så är en golfspelare skyldig att kunna golfreglerna. Åh, snalla farbror Polisen,
jag visste inte att den runda skylten med ett kryss betydde att jag inte fick stanna. 700
kronor, tack! Vet du inte får du betala för din okunskap, men skyll inte på någon annan.
Du kan sluta läsa här om du kan dina regler och i undantagsfall (naturligtvis) får påpekande om plikten du ådrog dig när du rubbade bollen i snåret på 9:e hålet, och din reaktion var tacksamhet (du behöver inte vara glad) att ditt resultat blev rätt.

HÄNDELSER
FRÅN EN
SLAGTÄVLING.

tidigare händelsen. Han tittar
efter Pelle för att få hjälp, men
Pelle har gätlfram för att leta

l(alle hämtar krattan som någon

har inte sett händelsen. Lasse,

tidigare spelare slängt till mitten

lätt plågad, tiger och ser Kalle

av 8:an bunker. För säkerhets

spela in till flaggan.

efter sin boll vid outgränsen och

skull krattar han snyggt och

Lasse står nu inför ett ännu

prydligt sina fotspår innan han
går fram till sin boll i bunkern
och slår sitr slag. Pelle som går
samma boll säger till Kalle att
det är två slags

plikt

större dilemma. Han har precis

ma.

Kalle skulle givetvis diskas för

att ha lämnat in ett scorekort
med för låg score. Kalle spelade
från fel plats enl Regel zo-7 och
z5-r och ådrog sig då z pliktslag,
som aldrig påfördes scoren.
Tyvärr skulle också Lasse dis-

kommit på vad felet är. Det är ju

kas för brott mot Regel r-3, då

i

gula markeringar. Kalle skulle ha

Kalle säger

droppat på flagglinjen och hade
då hamnat bakom diket.
Lasse går fram till en för stun-

han, som markör, skrivit under
ett scorekort som han vet är fela ktigt

att det hade han ingen aaaaning
om att man inte fick kratta innan
slaget när man 6ara gör det för
att ta bort sina fotspår och blir
därefter jättesur, för han hade en
så bra score på gång innan Pelle
kom och förstörde den. "För
resten är Lasse min markör inte
du" säger Kalle, varefter Pelle replikerar att detta har ingen som
helst betydelse vem som beivrar
regel brottet
Pelle ångrade sig att han hade
öppnat munnen för nu blev det
så dålig stämning i bollen Kalle
gick och muttrade om petiga
golfare och att han minsann
hade spelat

Slutresultatet hade blivit detsa m

golfi r5 år och

den belåten Kalle och berättar
att Kalle har slagit från fel plats.
Kalle blir högröd i ansiktet av il-

mentära golfreglerna
Tyvärr så inträffar ofta det

ska, så Lasse skyndar sig att
säga "Men vi struntar i det, jag

märkliga att den spelare som

ville bara att du skulle veta det

gör fel och får det påpekat inte

till nästa gång."
tade sin boll precis innanför out-

blir arg på sig själv för att han
har klantat till det och ådragit sig
plikt, utan tycker att det är med-

gränsen och är helt ovetande om

tävlarna som är gnetiga, orättvi-

minidramat som just utspelats)

sa, regelryttare och allmänt

och de tre spelarna går vidare till

osäl ls ka pl iga.

Hålet spelas färdigt (Pelle

nästa

hil

hå1.

Efter fullbordad rond lämnas

"När jag anmälde mig till den
här tävlingen trodde jag att det

scorekorten in, ordentligt under-

skulle bli trevligt Ska det vara så

skrivna.

här så...".

Lasse och Pelle tar sedan öl

al-

lnget av ovan borde ha hänt om
samtliga spelarna känt till de ele-

Detta beteende resulterar i att

drig hade blivit påhoppad på
detta sätt På hans förra klubb
där var det minsann trevligt att
spela tävling och ingen uppträdde som Pelle
På rz:e hålet slicar Kalle sitt
andra slag ut i vattnet "Sabla

och diskuterar ronden i allmän-

mänga drar sig for att säga till

het och Kalle i synnerhet och

eller säger "vi struntar i plikten".

gare är.

otur, den var över och uppe på

Kalle

Nog finns det tillräckligt med
uppgifter för alla våra anställda, fri-

land och studsade tillbaka ner

villiga krafter och styrelsen framöver.

Därför är det viktigt att alla medlemmar uppträder som det sig bör mot
våra anställda och övriga medlemmar. Alla gör sitt bästa för att vi skall
få en mycket bra bana i en klubb med
god stämning.

t+

regler.

drivern 3-2004

i

diket. Den studsade ner här
framför diket så jag droppar där
den skar" säger Kalle och blanger på Lasse som för att tala om
att detta hade aldrig hänt om
inte Pelle hade gått i den bollen

Lasse berättar vad som hände

Med andra ord spelaren som har

på rz:e varefter Pelle lite ironiskt

felat går fri medan alla andra

klappar Lasse på axeln och säger "Crattis, du har just lyckats

färre slag än han skulle haft

straffas. Spelaren får det viset
i

Ni har brutit mot Regel r-3

tävlan mot resten av startfältet
Resultatet kan bli att Kalle vinner tävlingen och får spela final i

Överenskommelse att åsidosät-

Spanien medan Svante som spe-

diskvalificera både dig själv och

ta regler.
D v.s. komma överens om att

bortse från någon regel eller

plikt som ådragits

lade samma tävling, pliktade för
spel från fel plats missade den
Men, som sagt var, vi slapp ju
en dålig stämning i bollen!llll

Plikten är diskvalifi kation.

Lasse ser att Kalle droppar

CIVI LKU RAC E!

bollen och känner på sig att det-

Hade det blivit någon skillnad

En liten människa har inget med

ta inte kan vara rätt, men tvekar
att ingripa med tanke på den

om Lasse inte sagt något till Kaile vid vattenhindretl

storlek att göra.

njut en eilersen hos lnredningsgalleriet
INREDNINGS
GALLERIET

eilersefi

I Bollbrogatan 4-6 Helsingborg
E-mail: tomas@inredningsgalleriet.se

lnredningsgalleriet
Tel. 042-142505

|

Fax. 042-131430

|

I
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frän denna somm ar?

SOFIA ARNEKULL,

NELLY NILSSON,

rr år, HCP:35+

8 år, HCP: 35+
tycker sommarlågret
f ag

Når jag en kväll fick en
turboll av mamma och
pappa - då spelade iag
väldig bra.

SS

IoNATHAN ÄBERG,
7 år, HCP: inget
Att chippa.

har varit roligast.

PHtLtP WTNCHESTER,

IoHANNES FÄLTH,

9 år, HCP:36+
När jag vann en glass
och att putta.

7 år, HCP: 36+

Att slå på rangen.
Sommarlägret var
också

roli4.

S Mandagstävlingcn? rcsultat
tA

I år har vi slagit rekord: Nästan

Klass

100!l! knattar och juniorer har

Jimmy Stigsson
Markus Nygren

spelat vår årligen återkommande

måndagstävling, SSS. Vi tackar
återigen Bengt Grimsgård som gör

Klass 4

Klass z

Robin lsaksson

37p

Anton Cärtner
lohan lwerdahl
Jonathan Crant

28p

28p

Adam Wittboldt

42P
2'tp

Sebastian Seger

Helena Aru

Lukas Gärtner

24p

Mikaela Klasson

26p

Johanna Tolstoy

12p

Fredrik Helmfrid

21p

Kristoffer Kiste

35p

Oskar Detmer-Nilsson

54p

Bästa bruttoscore
Jimmy Stigsson 7r slag

Oskar Nilsson

35p

Henrik Rosenkvist

36P

54P

39p

54P

Felix Din6

4sP

Emil Eriksson

40p
29p

det mojligt för oss att genomföra
alla kan hitta sin klass.
SSS

står för Sundstandläkarnas

Sommar Spel.

Grattis till alla fina placeringar
Här följer de fem bästa resultaten i varje klass:

Sponsor Ben4 Grimsgård
(Sundstandlåkarna) lämnar över pris
segraren i klass 4 Felix Dind.

dnvern 3 2004

Klass 3

Klass rB

denna härliga tävlingsform där

till

(högre hcp)

William Detmer-Nilsson

31p

Peter Sterner

26P

lsac Johansson

28p

Fredrik Ekman
(högre hcp)

26p

Mattias Christensen

22p

Filip Johansson

23p

Gilla lågct- brutet båtben
l\et är det iag har fått göra hela somfJ-ur.r,, citlt taget...'
En måndagskväll i maj månad var jag
och två kamrater ute och cyklade. Jag

skulle som vanligt visa
mina fina cykelkunskaper,
och att jagvar våghalsigast.

att spela golf... Så denna sommar har
jag suttit med deprimerad blick och tittat på min fina vänsterhand, och för-

bannat den måndagskvällen i maj...
Mitt hopp stod till läkarna,
som förhoppningsvis kunde

i början av augusti, att
"nu är du frisk, spela så
mycket golf du vill!". Men så
säga

Det hela slutade med att jag

for i backen, fick åka till
sjukhuset, där de kunde
konstatera att jag brutit

var dess värre icke fallet...

båtbenet.
Vilken olycka! |ag hade
nämligen anmält mig till ett
golfkonfirmationsläger i

som jag kommit igång lite...

Det är först nu i september

En bruten man...

Men det mest pinsamma är
att jag inte spelat en enda 1 8

min golf och sänka mig ned till l5 i

håls runda på Rya år 2004!
Det är frustrerande, men man måste
Gilla Läget, hur illa det än blir. Gilla Lä-

handicap, just när detta inträffar... Och

get!

Emmaboda, och tänkte äntligen ta tag i

med gipsad vänsterhand går det ju inte

- Karl-Johan

Kullving, hcp 23,6

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

En lyckad golfsäsong

för Jimmy Stigsson
Vi bestämde oss ftir att ha ett snack
med Jimmy Stigsson, en av våra juniorer
som lycktas riktigt bra denna säsong,
för att få veta lite mer om honom och
hans golfspel.

a
a

Ndr du började du spela golf?

a
a
a

-

a
a

-

a

När jag var nio

år.

Vilken är din favoritklubba?

Puttern.

Vod är din styrka respektive svaghet?

-,lag är bäst på utslag och långa järn,
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

men däremot inte så bra på närspel.
Vilka tövlingar har du lyckats bäst på i år?
- På Skånetouren och Ryas egna måndagstävlingar, SSS.
Vad ör det som har gjort att det gått så bra

för dig den hör stisongen?
- )aghar fått mycket hjälp av min tränare
på träningspassen och jag fått ett bättre
självfötroende.
Har du nått de mål du satte upp i vintros?
- Jag det har jag gort, över förväntan.
Vi på Chippen önskarJimmy lycka till med
golfen dven nösto sösong.

a
a

a
a
o
a

Bilden på Melwin och
Nick har varit en dröm sedan
Melwin ftiddes. Nick är min
största idol genom tiderna...

a
a

-Jocob

N iläH:#,i:i:ä ::[:]HIl;],,,

Melvin med Nick och...

att söka inspiration från idrottare världen över i den
största idrottstävlingen som finns för icke golfare

05

tävling som berör, upprör, förenar,förgrenar,

En

delar och splittrar vänner, familjer och människor
världen över med uttalanden som:Vardet över
tramp? Var bollen över linjen? Är dom dopade? Hur

med Jesper och...

kan man vara så dålig och ändå få tävla?
Har ni kollat in spjut och tennis? Två sporter som
kan hjälpa Dig att slå längre och rakare
Försök att slå en tennisboll eller kasta ett spjut

genom att enbart använda armarnas fulla kraft När
bollen respektive spjutet far iväg, DÅ hjälper du till
med kroppen och sedan hoppas du på att det blir
lå

ngt och

ra

med Lee och...

kt

Det är INTE muskelkraft som gör att man slår eller kastar
T3K,

långt

a

Det ärT3K

vad är det, undrar du???

TEKNIK,TEMPO,TIMINC och KONTROLL Dessa

faktorer ger kraft och därmed längd
Kontroll får man inte av kraft, man får kraft av
kontrol

I

5å vill jag

'.)'

att en bra rörelse

ska se ut

Tum."n upp r'

STEFAN HOLM Han hoppar högst i 05 och är kotr

tast

Snacka om Teknik,Tempo och Kontroll som ger

Kraft
'; r Tummen upp 2:
Rya har inte bara en utan TVÅ representanter i både

damernas Lag-EM för Senior Amatörer 5o+ i Paris,
där Sverige är regerande mästarinnor, och damernas 5enior Ladies British Open för amatörer 5o+

i:

Tummen upp

3:

Crattis till dubbeln Anders Ekman!
r:a i bådejunior OCH senior KM Starktll!

Crattis till seger nummer t9 genom tiderna Viveca
Det måste vara rekord i flest KM vinster???
Självklart, grattis

till

alla er andra som också spelade

hem klubbmästartiteln!
'r;' Veckans tummen nerl
Tomas Ledin verkar ha rätt

5ommaren är kort!

rS
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med Colin och...

a
a
a
a

med blommor från -

Motorvägsansl utn i n gen
mellan Helsingborg och Landskrona

RYDEBÄCK
Tel O42-2229 41

Nu full sortering fritidsmöbler;

trä-plast-dynor!

Hösterb judande!
Välkommen in
önskar Hugo & Anki
med personal

Lotta Bramstad har öppnat en
egen hudvårdssalong och erbjuder nu
Rya:s medlemmar eller drivern:s läsare
en avkopplande 9o minuters
ansiktsbehandling för endast 425 :(ord. 575:-)

Exuviance
Art Deco

O

Bokning ,,42-2217 4s

Dermanord
Mavala

t

o. m. o4rrJo

AUKTORI SERAD H UDTERAPEUT

LorrR Bnnlrsrao

o4z-24 t8 t9
C.q,nl

I(noors cArA 40
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BEGRI{,NSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning sänd tillbaka
tidningen med den nya adressen

Välkommen till

Handelsban ken Stortorget

ffi

SBA
_9

HandelsbankenStortorget Helsingborg

Ett riktigt bankkontor nu och i framtiden.
Vi vill ge våra kunder service av mycket
hög kvalitet, utformad efter vars och ens
önskemål och behov.

Välkommen att kontakta oss
Telefon 042-17 71 00
www. hande sban ke n . se/h
I

e I si n g

E-post : helsi ng bo rg. stortorget

@

bo rg_sto rto rg et

handelsban ken. se

Avsändare: RYA GK, PI 5500, 255 92 Helsingborg
Troligen det sista nummer av drivern

