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TOMS SPALT 
Sommaren är över och hös-

ten har gjort sitt intåg. För 

den som tillbringade som-

maren i Sverige, särskilt i 

södra och västra delen, fick 

sitt behov av regn och blåst 

väl tillgodosett. Således 

inte det bästa vädret för 

golf. Den som däremot stannade kvar i södra 

Frankrike kunde njuta av högsommarvärme. 

Tävlingssäsongen är sedan mitten av september 

i full gång. KM scratch vanns överlägset på 

herrsidan av Pelle Ström och på damsidan av 

Ulla Sjöqvist. Stort grattis. 

 

Stort tack till våra sponsorer Danske Bank, 

Hästens Sängar, Dexia och Jyske Bank. Våra 

medlemmar sätter verkligen stort värde på deras 

generösa sponsring och jag hoppas att sponso-

rerna anser det motiverat att fortsätta. Klubben 

vill i första hand utveckla samarbetet med be-

fintliga sponsorer och först i andra hand söka 

nya. 

 

Klubbmästeriet arrangerade en mycket uppskat-

tad resa till Porto i början av oktober. Vidare 

anordnas en resa för spel på Fregates golfbana 

den 10-11 november. Arbetet med firandet av 

klubbens 15-årsjubileum nästa vår pågår för 

fullt. 

 

Klubbens datasystem förbättras löpande och 

den s.k. väntelistan för de som vill bli medlem-

mar hanteras nu via datasystemet. Vad gäller 

den listan har styrelsen gjort en översyn av reg-

lerna. Den tidigare poängberäkningen har slo-

pats då exempelvis regeln om prioritering av 

personer med huvudsaklig bosättning inom 

PACA i vissa fall har missbrukats. Det har gyn-

nat den som lämnat felaktiga uppgifter. Mer 

härom på annan plats i bladet.  

 

KEEP SWINGING 

 

TOM RUNE 

 Säsongspremiär med Danske Bank! 
Så va då höstsäsongen igång igen för oss i Svenska 

Golfklubben. Många av oss nyss hitkomna från en 

sommar i Sverige - och allt va den sommaren nu 

hade att erbjuda vädermässigt - kan jag tänka mig att 

vi alla längtade efter en golfrunda i värme och sol!  

 

Ja, vädret var fantastiskt då vi alla förväntansfulla 

deltagare stod nedanför trappan på St.Donat och häl-

sades välkomna av tävlingsledare Torbjörn Skiöld 

och Anneth Nilsson från Danske Bank. Det var 7:e 

året i rad som Anneth och hennes team sponsrar vår 

säsongspremiär och detta år spelade vi alltså på 

St.Donat. Efter instruktioner vad vi fick och inte fick 

göra - gick vi alla till våra starthål. 

 

Spelformen var poängbogey individuell samt en lag-

tävling. En lagtävling är alltid extra kul, alla sporrar 

varandra och lagandan blir så bra! Banan var i jätte-

fint skick, men det tog några hål att bli vän med 

greenerna. Efter 

några hål dök så 

Anneth upp med 

den utlovade 

"dansken" – den 

"lille" alltså. Her-

rarna jublade, men 

Ulla och jag tacka-

de snällt nej! Vi 

spelade och spela-

de och stöttade 

varandra så gott vi 

kunde å så va våra 

18 hål avklarade. 

Väl i mål väntade 

en härlig lunch och 

prisutdelning. Vårt lag nådde inte riktigt ända fram - 

men tänk det gjorde mina 36 poäng! Oj vad glad jag 

blev! Tack snälla Anneth och Ditt härliga gäng! Ni 

är alltid så generösa och trevliga och tack till täv-

lingsledningen för ett fint jobb! Sist men inte minst: 

Tack till min boll Ulla, Ulf och Krister! Utan Er!?      

 

Golfkramar Renée Björkman 
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Söndag 9 september ägnades åt träning och 

inspel, måndag 10 september var det en Pro-

am tävling. Måndag morgon regnade det så 

att man fick pumpa ut vatten från bunkrarna, 

tävlingen utfördes inomhus i ett partytält. 

Inbjudna gäster/sponsorer (ca 100 st) fick 

spela en annorlunda golf. Skandia Junior 

Team var på plats med sin monter och tog 

hand om Pro-amtävlingen, som blev något 

annorlunda, vi spelade ”kul-golf” precis som 

nyblivna juniorgolfare lär sig spela golf. 

 

Tisdag 11 sept - onsdag 12 sept spelades täv-

lingen i blåst och delvis regn på Båstads GK. 

Avslutningsceremoni och prisutdelning, som 

Europalaget vann, därefter transport i 4 st 

vans som vi hade till vårt förfogande vidare 

till Halmstad. På Stora torget i Halmstad 

hölls öppningsceremoni för Solheim Cup  kl 

17.00 där även juniorlaget presenterades 

med pompa och ståt. 

 

På förmiddagen var vi i Båstad igen och åkte 

ribb-båt (snabbgående båt 600 hk) utefter 

hela kusten och ut till Hallands Väderö. Res-

ten av veckan ägnades åt klubbprovning av 

Ping, besöka sponsorer och ta massor med 

kort. Naturligtvis även se och lära av de sto-

ra Damerna som tävlade. Ni kanske har sett 

på TV att det ibland var en massa ungdomar 

med vita Ping-kepsar (för övrigt en special-

utgåva som inte tillverkas i många exemplar) 

som påhejade sitt lag. Tyvärr så hade vädret 

inte fattat vidden av denna tävling så det 

blev även här lite blåsigt och regnigt, men 

det är ju så vädret är i Sverige. Ameri-

kanskorna besegrade Europa och Helene Al-

fredsson föll i tårar. Sammanfattningsvis 

man kör ett Formula 1 lopp under en vecka 

och man känner sig som en vinnare. Mycket 

KUL! 

 

Hälsningar 

Maritha Stolpe-Mårtensson 

Mandelieu / France 2007-09-18 

SSSOLHEIMOLHEIMOLHEIM C C CUPUPUP S S SEPTEMBEREPTEMBEREPTEMBER 2007 2007 2007   

Som jag tror inte alla vet så finns det även en 

Junior Solheim Cup som är lika mycket pre-

stige i. Denna tävling spelas på precis samma 

sätt som damerna i den stora tävlingen. Jag 

hade förmånen tillsammans med en annan 

dam, Agneta Fichier, vara värdinna för det 

amerikanska respektive europeiska juniorla-

get. 

 

Att få förmånen att ta hand om 12 + 12 unga 

golftjejer tillsammans med deras kaptener 

under en vecka är bland det roligaste man 

kan tänka sig. Flickorna är ju nästa genera-

tions världsstjärnor och dom spelar underbar 

golf. Arbetet i sig består i att vara till hands 

för alla möjliga svåra som lätta problem skall 

lösas. Det blev att plocka fram sykunskaper, 

8 par byxor behövde läggas upp. 

 

Agneta hade hand om det europeiska laget 

och jag det amerikanska, vi jobbade perfekt 

ihop när den ena var upptagen trädde den 

andra in. Huvudvärkstabletter, vatten, väder-

information mm, allt skulle man helst veta. 

Flickorna anlände fredag den 7-8 september 

och inkvartering på Skansen i Båstad. Ame-

rikanska flickorna hade det lite jobbigt med 

tidsskillnaden 12 timmar för en del. Flickor-

na kom från olika delstater i USA, ganska 

många från Carlifornien och Hawaii. 

 

Europalaget är ju en blandning av tyska, 

danska, spanska, engelska och svenska flick-

or. Fantastiskt att man kan bli ett så enat lag 

under en vecka med olika språk och sedva-

nor, de amerikanska flickorna kommer ju 

dock från samma land. 

 

Under lördagen bar jag ut 24 stycken speci-

aldesignade Pingbagar som samtliga deltaga-

re fick tillsammans med kläder, kepsar, bol-

lar, ja massor av saker. Agneta hämtade Ca-

rin Nilsmark (kapten för Europalaget) i Äng-

elholm. 
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Lokala regler 

 

LOKALA 

REGLER 

 

GOLF DE LA 

GRANDE 

BASTIDE 
 

 

Local Rules St Donat 
 
OBSTRUCTIONS  (R.24) 

 

- All roads and paths. 

- Trees with growing support. 

- The small bushes indicating the 135m mark of the  

  start of the gren. 

- The gravelled basin surrounding the oaks around 

   the green on nr 6. 

 

WATER HAZARDS  (R.26) 

 

- Bridges are considered part of the water hazard. 

- A dropping zone has been created on hole nr 3 as 

  well as on hole nr 16. 

- If ball is in the water hazard the player can 

  (besides the option on the R 26-1) drop a ball in 

   the zone with a penalty of one stroke. 

 

OUT OF BOUNDS  (R.27) 
 

- Defined by fences, grids or protection nets  

  (Holes nr 5 et 12). 

- Beyond the electric fences for wild boars  

  (Trous nr 3, 4, 15 et 16). 

- These fences do not entitle to any ball dropping 

   without penalty. 

- The driving range (hole nr 8), the pathway around    

   the green at the driving range and in front of the    

   Clubbhouse (hole nr 18). 

- A ball which crosses the road separating hole nr 9  

   from hole nr 18 is out of bounds, even if it lies on  

   a different part of the ground. 

* Out-of-bounds definieras av stängslet runt 

    golfbanan samt av vita pinnar bakom 15:e   

    green och vid vägen mellan hålen 16 och 18. 
 

* Följande är hindrande föremål: 

   - Stenar i bunkrar (flyttbara hindrande föremål.  

     (Regel 24-1) 

 

   - Belagda vägar (oflyttbara hindrande föremål. 

     (Regel 24-2)               

 

   - Träd med stötta (oflyttbara hindrande  

      föremål. (Regel 24-2) 

 

 * Boll som hammar i vattenhindret på hål 16 får 

    droppas i dropputan 

 

 LÄGESFÖRBÄTTRING 

 

 

 

 

 

 

 REGLES LOCALES 

Hors limites (R27) : les limites sont définies par la clôture. 

Terrain en réparation (R 25)  

          Le long du trou n° 14 à gauche 

Obstructions inamovibles (R24) : les arbres étayés, tuteurs et haubans y compris les grillages pare-balles, 

tout chemin et la maison du trou n°17. 

 Sont partie intégrante du terrain les constructions, murets compris (R28) 

  

LOCAL RULES 

Out of bounds (R27): limits are defined by fences or hedges. 

Ground under repair (R 25) 

     Along n° 14 on the left side 

Fixed obstructions (R24): propped up trees, stakes, shrubs and wire fencing, all paths and the house on 

hole 17. 

Buildings and low walls are integral parts of the course.  
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Höstens premiärtävling spelades på S:t Donat om 

Danske Banks vandringspris. Priset vanns av Reneé 

Björkman (bild till höger). På bilden tar vinnaren i 

damernas C-klass Marianne Ahnmé emot sitt pris av 

Danske Banks representant Anneth Nilsson. 

Bertel Ahlström överräcker Finlandia Cup till 

Dagens stjärna  - Gunilla Huldt.  

Glada förstapristagare Ewa Menckel (B-klass), 

Benny Fahrman  (C-klass) och Gunilla Huldt 

(A-klass) 

2:a pristagarna  

Jan Erik Nor-

der, Anne-

Catherine 

Kihlberg och 

Michael Bärn-

sten 

3:e pris fick Thomas Flaberg, Per Ringnes och 

Johnny Rosenbäck. Flankeras av tävlingsleda-

ren Niels Holst Laursaen 

Även Karl 

Lidgren och 

Gun Rosebäck 

fick pris 

Danske Bank spela-

des på S:t Donat den 

19:e september med 

över 80 deltagare i ett 

strålande väder.  

Kl Herrar Damer 

A P Ström R Björkman 

 C Boman Gunilla Huldt 

 M Bärnsten U Sjöqvist 

B  K Huldt W Mikkelsen 

 A Mikkelsen E Balder 

 B Glenmark BM Frick 

C P Rignes M Ahnmé 

 A Liljemark B Lerud 

 U Sjöström M von Knorring 
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Vinnare i herrklassen Per Ström med famnen 

full av vin. Torbjörn Skiöld flankerar. Till 

höger  en glad Ulla Sjöqvist, som vann dam-

klassen. 

Våra klubbmästare 

I samband med KM spelades en 

sidotävling i vilken spelaren med 

bästa nettoresultat segrade. Dam-

klassen vanns av Kristin Tollstén. 

Flankeras av Dexias Joakim 

Eriksson och Carina Thomsen. 

Onsdagsgolf på Grande Bastide 17:e oktober 

Anders Frick och Per Julius Nyström 

blev 1:a resp. 2:a i A-klassen 

Lars Stattin och Gunnar Palm 

1:a resp. 2:a i B-klassen. I C-

klassen var Per Ringnes (1:a)

och Mary von Knorring (2:a) 

högt på prispallen, som van-

ligt. 

Gunilla vann några vinflaskor 

på lotten. Blir extra belönad 

med en kram av sin man  

Niels får 

en kram 

och goda 

råd. 

Här lottar damerna om 

extrapriser.  
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Glada bilder från landskampen  

Leif Resén i högform efter Sveriges vinst.  

     Landskamp 

mellan 

Sverige och Danmark 

 

Sponsrad av Jyske Bank 

Några glada spelare i vimlet, bla Christer Bo-

man och Ene Balder och Torunn Löberg. 

Mary von Knorring, Hans Sjöqvist och 

Ene Balder njuter av segern. 

De två lagens kaptener och tävlingsledare Esther 

Falck och Hans Sjöqvist tillsammans med Ole 

Lien, representant för tävlingens sponsor Jyske 

Bank. 

Glada representanter för vinnarlaget är från 

vänster Ulla Sjöqvist, Torbjörn Skiöld, Bengt-

Olof Edelsvärd, Christer Boman och Gerd Klint 

Hansson.  

Tänk er 50 laddade Danskar och 50 svenska rivaler 

i strålande höstväder som skall kämpa om den åtrå-

värda äran att vinna lanskampen - det är som ett 

derby på Råsunda. Så kändes det också under hela 

dagen och nerverna var på helspänn. Men, vilken 

underbar atmosfär, glöd och spänning. Det var 

”tight” ända in på upploppet. Svenskarna lyckades, 

med liten marginal, dock vinna årets ”buckla”.  

Efter matchen bjöd vår generösa sponsor Jyske 

Bank på en förträfflig lunch på S:t Donat’s fina 

restaurang. 
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Nu har äntligen säsongen kommit igång och vi 

har många spännande tävlingar och arrange-

mang framför oss. I år har vi bland annat en täv-

ling i tävlingarna - där det sammanlagda resulta-

tet från spel på våra tre ”hemmabanor” Valbon-

ne, S:t Donat och Grande Bastide räknas. För att 

vinna måste man ha spelat på alla tre banorna. 

Första pris är en trevlig akvarell. 

 

Höstens program innehåller sex olika tävlingar 

och så har vi naturligtvis vår match mot herrarna 

den 21:a november. Vi måste lägga upp vår trä-

ning så att vår formtopp kommer till dess! 

 

Den 19:e oktober åkte vi och spelade på Beau-

vallon. Vi var 26 tjejer och det blev en verkligt 

spännande tävling. Det var en ”tuff ” bana men 

resultaten blev ändå bra. Tävlingen spelades i 

två grupper , en grupp för A + B-klass och en 

grupp för C-klass. Vinnare i A-klassen blev 

Kristin Tollstén med 32 poäng och på andra 

plats kom undertecknad med 29 poäng. Vinnare 

i C-klassen blev Yvonne Wränghede och tvåa 

kom Katarina Berg Lindau. 

 

Lisa Nyström 

Valbonne 14/9 – 20 deltagare 
 

Klass A + B      Klass C 

1 Susan Carlson  38 Katarina Berg Lindau   31 

2 Ene Balder    38 Lene Ahlström      30 

3 Elisabet Nyström 33 Christina Malmström   30 

Grande Bastide 28/9 -  23 deltagare 
 

Klass A + B      Klass C 

1 Ulla Sjöqvist    34 Yvonne Wränghede    31 

2 Elisabet Nyström  34 Anne-Catherine Kihlberg 30 

3 Torunn Löberg  34 Christina Malmström   29 

Beauvallon 19/10 - 25 deltagare 
 

Klass A + B      Klass C 

1 Kristin Tollstén  32 Yvonne Wränghede    33 

2 Elisabet Nyström 29 Katarina Berg Lindau   28 

3 Ene Balder    28 Eva Christensson     28 

Resultat 

Vacker höstdag i Beauvallon 
 

Lisa hade väntat sig att endast ca 15 damer skulle hör-

samma hennes kallelse till spel på den lite avlägsna  

Beauvallon-banan. Men si, där misstog hon sig! Vi var 

hela 25 damer, som lockades dit av trevlig bana (för 

många helt ny), salladslunch med vin och - som vanligt 

på damtävlingarna - trevlig samvaro. Så Lisas budget 

sprack, men det drabbar dessbättre ingen fattig. Golf-

klubben har redan, vad jag vet, godkänt övertrasseringen. 

Och trevligt blev det! Vädret var bästa tänkbara och ba-

nan bjöd på vidunderliga utsikter över hela Golfe de St 

Tropez med Port-Grimaud närmast. 

Banan var lite knepig med svåra par 3 hål. Vatten, vägar, 

höga staket, bunkrar och yppig vegetation befann sig i 

farlig närhet av genaste vägen mellan tee och green på 2 

av dessa hål. Resultaten blev också lite därefter – några 

hcp-sänkningar blev det inte fråga om, men det är ju inte 

det enda viktiga i golfsammanhang! 

Tack Lisa för en jättetrevlig dag! 

 

Kristin Tollstén 

Trevlig samvaro vid 

lunchen. Vinnarna i 

A+B-klassen och pris-

tagarna i C-klassen. 
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Klubbmästeriets Cajsa Tillo och Anders Tollstén 

planerar detaljer för ankomsten till Porto 

Hans och Ulla Sjöqvist samt Torbjörn Skiöld 

Bara glada miner vid prisutdelning och efterföljande sammankomst.  

Birgitta Eng-

ström och An-

ders Tollstén 

framför klubb-

huset på den 

magnifika links-

banan Estrela 
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Med Cajsa och Anders till Portugal - en mycket annorlunda golfupplevelse 

 

Hedras de som hedras bör, därför står de med redan i rubriken, Cajsa Tillo och Anders Tollstén 

i klubbmästeriet. Som arrangörer och reseledare gjorde de det möjligt för oss femton deltagare att den 30 

september-5 oktober vara med om en golfresa i särklass. Under tre dagar spelade vi tävling i olika former 

och konstellationer på tre olika banor. Varav två mycket svåra och två sea-sidebanor.  

Ett jättetack också till Hans Sjöqvist, vår duktige tävlingsledare som med Ullas hjälp elegant fixade 

fram ständigt nya laguppställningar, tävlingsvarianter - alltid med laginslag och - inte minst viktigt - jättefi-

na priser!  

Alla tre banorna befann sig i närheten av Porto, landets andra stad uppe i norr vid Atlantkusten. Där hade vi 

inrättat vårt högkvarter för fyra dagar och fem nätter på förstklassiga Grande Hotel do Porto, mitt i stans 

gå-zon och med de förnämsta butikerna inom räckhåll. 

  

Den starkaste naturupplevelsen tyckte åtminstone jag var golfbanornas närhet till Atlanten med dyningar-

nas dån bakom stranddynerna på andra sidan fairways. Inte tal om bad med en vattentemperatur på runt 7 

grader och baksuget, 'the underdraw' som är ökänt även när oceanen ligger till synes lugn... Spännande och 

nog också oväntade för många av oss var Portos branta gator à la San Fransisco och de tvärt stupande klip-

porna ner mot floden Douro. Husen och vinodlingarna liksom klängde sig fast vid dem och en utflykt utan-

för stan för portvinsprovning blev en riktig berg-och dalbana längs hårnålskurviga vägar.  

  

Vår första bana låg norr om Porto, Ponte de Lima, en bergsbana. Eller snarare, en samling slalombackar(!). 

Så branta och märkligt arronderade var nämligen många av hålen att man undrade om de som anlagt banan 

verkligen vetat vad den skulle användas till. Sannolikt har den aldrig varit och kommer aldrig att bli platsen 

för något tour-spel. Den andra dagen spelade vi på förnämliga men mycket krävande links-banan Estela, 

också den norr om staden. Den tredje och sista dagen hade vi genom Cajsas vän Fernando fått tillträde till 

privata banan Oporto Golf Club söder om Porto, från 1890 och enligt uppgift kontinentens näst äldsta.  Den 

ursprungligen tilltänkta, Amarante, bytte vi mot denna unika sea-side bana, väl inväxt i landskapet som den 

var och med magnifika greener.    

  

Cajsa ska ha en stor eloge för att resan blev så lyckad. Med sin hemmastaddhet i landet  var hon 

den suveräna ciceronen både vad gäller golfbanor, kulturupplevelser och gastronomi. Hon hade med stor 

omsorg planerat, diskuterat och beställt resor, hotell och golftider. Väl på plats skötte hon på flytande por-

tugisiska den dagliga logistiken på ett lika effektivt som älskvärt sätt. Anders förtjänar också ett stort tack 

som vår kompetente “finansminister“. Med ett obekymrat leende men med ett säkert grepp om plånboken 

fick han på något mirakulöst sätt alltid pengarna att räcka hur stora utsvävningar vi än gjorde oss skyldiga 

till.  

  

Att Cajsa hade tagit råd och biträde av några prominenta Porto-bor som urstyve golfaren Fernando och 

svenske affärsmannen Staffan gav ytterligare glans till arrangemangen. Vi kom till de bästa banorna, de 

mest spännande restaurangerna och fick överallt ett jättefint bemötande.  

Portvinsprovningen dag tre var perfekt genomförd på Graham’s förnämliga lager- och säljlokaler med sina 

jättelika ekfat i ändlösa rader. På sightseeingturen runt stan missade vi inte en enda sevärdhet: katedralen 

med sina ofattbara silverskatter från Brasilien och sina azulejos (de målade kakelplattor som pryder fasa-

derna också på vanliga hus men främst monumentalbyggnaderna både utanpå och inuti),  Henrik Sjöfara-

rens staty - upphovsmannen till de portugisiska upptäcktsseglatserna runt jordklotet -, järnvägsstationens 

och inte minst handelskammarens förnämliga allegoriska tavlor över landets stolta historia. 

  

Vi kom till ‘belle époque’- cafét par preference en kväll och till en genuin fiskrestaurang vid havet en an-

nan. Avslutningskvällens raffinerade middag i en gammal fin villas chambre séparée utanför stan med som 

underhållning både sorgesam fado-musik och svenska spex-sånger exekverade av sagde Staffan blev den 

höjdpunkt på vistelsen den var tänkt att vara och som man bara kunnat önska sig med de högst ställda för-

väntningar. 

  

Än en gång, ett stort tack till dem som ordnat det så lyckat för oss övriga deltagare. Vi kan verkligen  gra-

tulera oss till att ha fått vara med om en så fantastisk resa och också tacka varandra för trevligt sällskap och 

gott kamratskap på banan. Synd bara om dem som inte var med! 

  

Ninna Rösiö 
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ÄNDRADE KRAV FÖR MEDLEMSKAP I 

GOLF CLUB SUEDOIS COTE D´AZUR 

 

Kraven för medlemskap i klubben har varit bostad i 

PACA, officiellt handicap, nordisk anknytning och 

rekommendtion av två klubbmedlemmar, varav en 

styrelseledamot. Styrelsen har vidare haft ett poäng-

system som underlag för antagning av nya medlem-

mar. Huvudsakligt boende i PACA-regionen har 

gett extra poäng. Det har även funnits en begräns-

ningsregel att antalet ”icke svenskar” inte skall 

överstiga 15 procent. 

 

Styrelsen har vid sammanträde den 16 oktober 2007 

beslutat att ta bort kravet på rekommendation av en 

styrelseledamot. Rekommendation av en medlem, 

som givetvis kan vara en styrelseledamot, är nu 

tillräckligt. Uppgifter om huvudsakligt boende inom 

PACA har i vissa fall varit oriktiga och är även svå-

ra att kontrollera. De har därför tagits bort liksom 

reglerna om poängsättning av prioriteringsfaktorer 

för medlemskap. Begränsningsregeln om antalet 

”icke svenskar” har ansetts onödig och även tagits 

bort. 

 

Fortsättningsvis kommer tidpunkten för ansökan att 

vara första prioriteringsfaktor. Som tidigare gäller 

krav på bostad i regionen Provence-Alpes-Cote 

d´Azur(PACA), officiellt handicap (36 eller lägre) 

och nordisk anknytning. Personer med familjean-

knytning till befintlig medlem får prioritet. Slutli-

gen har styrelsen, liksom tidigare, möjlighet att pri-

oritera personer som är speciellt intressanta för 

klubben (ex. sponsorer). 

När jag går ut på ettan är jag alltid glad att återigen få 

stå på första tee - ja nästan salig. Idag skall jag spela 

bra golf och slå lugnt och titta på bollen. Härligt! Och 

så underbart väder. Dock är jag oftast redan efter ettan 

lite stukad. Tvåan är jag fortfarande full av förväntan. 

Efter trean börjar jag förstå att det här är inget annat än 

en vanlig golfdag. Optimism kommer tillbaka på 5:an, 

6:an eller 7:an då jag äntligen gör mitt första par. Men 

efter 10:an är jag tillbaka i ”träsket” igen. Slicar, 3-

puttar och kantbollar i bunkern i stället för på green. 

Då börjar jag koncentrera mig på att försöka se till och 

slippa betala pilsnern, även om jag vet att det nog blir 

så i alla fall. Efter 18:e och man summerar poängen så 

har man skrapat ihop ynka 27 poäng och fått stryk i 

matchen med 3/2. Så på nittonde är det bara att ta fram 

plånboken och betala ölen. Men, då är jag glad igen att 

ha fått spelat i glada kamraters lag och börjar redan 

planera nästa runda. 

 

Men ibland kan jag bli ”Högexplosiv”. Härom veckan 

när jag spelade tävlingen onsdagsgolf på Grande Bast-

ide så var jag lika optimistisk som vanligt, jag var näst 

intill övertygad om att detta skulle bli min lyckodag. 

Bra utslag på ettan och inspel med en uppförsputt på 

en meter. Bra, nu kan jag göra en birdie. Nä - tre put-

tar! Det är klart att man blir lite sur. Men jag säger ju 

inget förstås och när jag kommer till 2:ans tee så har 

ilskan lagt sig och jag är åter optimistisk. Upp på green 

på 2:an på två slag och två meter till stickan. Ah - åter 

en rimlig birdiechans, nu jäklar. Nä - dra på trissor en 

3-putt till!! Jag känner hur jag nästan går upp i atomer 

- jag blir HÖGEXPLOSIV! På treans greenkant efter 

ett bra slag. Jag har två puttar på mig för ett par. Nä - 3 

putt förstås! Jag känner nästan hur det pyser svavel ur 

öronen på mig. 4:an likadant, 5:an också, 6:an, sen 

brydde jag mig inte längre. Hur som haver så höll jag 

väl ihop det hyggligt - för trots åtta 3-puttar - så lycka-

des jag skrapa ihop 76 netto och kom på tredje plats. 

Anders och Per Julius hade samma nettoresultat men 

vann på lägre handicap.  

 

Ibland känns det märkligt att man måste ”plåga”  sig 

så för att få ha så roligt! Men det är väl det som är det 

fina med golfen. Man blir aldrig färdig. När det börjar 

gå bra så får man snart bita lite i gräset igen. Men, man 

gör det gärna! 

 

Gunnar C 

Golf är roligt Golf är roligt -- men plågsamt! men plågsamt!  

Vill Du hjälpa till att göra Klubbladet?  

Om Du har synpunkter, idéer om hur vi kan 

utveckla klubbladet eller om Du vill skriva ett 

trevligt kåseri eller en intressant artikel så tar vi 

gärna emot Ditt bidrag. Skicka ett mail till vår 

ordförande Tom Rune tom-rune@wanadoo.fr 

eller till vår sekreterare Bertil Deurell  

bertil.deurell@tele2.se. 

GOLF CLUB SUEDOIS 

COTE D'AZUR 
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Danske Bank International 19/9 på S:t Donat  

83 deltagare 
 

Klass A 

Herrar         Damer 

1 Per Ström    33  Reneé Björkman   36 

2 Christer Boman  32  Gunilla Huldt    34 

3 Michael Bärnsten 31  Ulla Sjöqvist     27 

4 Torbjörn Skiöld 31  Edith Hansen   

 

Klass B 

1 Kristoffer Huldt 31  Wivi Mikkelsen   35 

2 Aksel Mikkelsen 30  Ene Balder      31 

3 Bruno Glenmark 28  Britt-Marie Frick   30 

4 Tomas Flaberg  28  Torunn Löberg    29 

 

Klass C 

1 Per Ringnes   31  Marianne Ahnmé   35 

2 Axel Liljemark  26  Barbro Lerud    35 

3 Ulf Sjöström   25  Mary von Knorring  34 

4 Håkan Kihlberg    A–C Kihlberg 

Onsdagsgolf 17/10 på Grande Bastide 

54 deltagare 
 

Klass A  

1 Anders Frick      76 slag 

2 Per Julius Nyström   76 

3 Gunnar Calais     76 

4 Elisabeth Nyström   76 

5 Jean Pierre Drouin   78 

6 Erik Menckel      80 

7 Niels Holst Laursen   80 

 

Klass B 

1 Lars Stattin      77 

2 Gunnar Palm      82 

3 Torunn Loberg     82 

 

Klass C 

1 Per Ringnes      75 

2 Mary von Knorring   75 

3 Lena Drouin      75 

Finlandia Cup 3/10  på Valbonne  

72 deltagare 
 

Klass A  

1 Gunilla Huldt       39 

2 Michael Bärnsten      37 

3 Johnny Rosenbäck     37 

4 Evert Andersson      36 

5 Karl Lidgren        36 

6 Niels Holst Laursen     36 

7 Anders Frick        35 

8 Gerard Febvre       34 

8 Marianne Phalen-Dahlquist 33 

 

Klass-B 

1 Ewa Menckel       38 

2 Jan-Erik Norder      37 

3 Thoms Flaberg       37 

4 Gun Rosenbäck       36 

5 Kjell Gertorp        35 

6 Britt-Marie Frick      34 

7 Lennart Lindeberg     33 

8 Torunn Löberg       33 

 

 

Klass-C 

1 Benny Fahrman      37 

2 Anne-Catherine Kihlberg  37 

3 Per Ringnes        35 

4 Christina Larson      35 

5 Christina Malmström    34 

6 Christina Klemming    34 

7 Gunilla Nilars-Palm     32 

8 Bertil Hasteus       32 

Allmänna tävlingar 

Klubbmästerskap - Dexia 10/10 

40 deltagare 
 

Open 

Herrar         Damer 

1 Per Ström    157  Ulla Sjöqvist    174 

2 Michael Bärnsten 164  Susan Carlson   188 

 

Våra klubbmästare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Per Ström         Ulla Sjöqvist 

 

 

Sidotävling - netto 

1 Håkan Johansson 153  Kristin Tollstén  148 

2 Alf Råberg    153  Cajsa Tillo     149 

3 Claes Lifors   155  Torunn Löberg   150 

4 Torbjörn Skiöld  158 

5 Anders Carlsson 159 
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Årets Golfare i olika klasser  

Som vi tidigare informerat  skall vi även i 

år ha en tävling-i-tävlingarna. Denna om-

fattar både höstens och vårens tävlingar. 

Alla medlemmar i Klubben är kvalificera-

de att deltaga och vinnare utses för både 

damer och herrar i A, B- och C- klasser-

na. Tävlingar som ingår är de allmän-

na  individuella tävlingarna, förutom KM, 

som anordnas av Klubben under säsong-

en, hösten 2007 och våren  2008. De re-

sultat som räknas är de sammanlagt 3 bäs-

ta placeringarna under höstsäsongen och 

de 4 bästa under vårsäsongen. Detta är en 

variant på den tidigare så populära täv-

lingen, som många önskat att vi skall ta 

upp igen. Det är glädjande att kunna göra 

detta med det nya datasystemet och i sam-

band med vårt 15-års jubileum. Vi är som 

Ni förstår redan i början av tävlingsperio-

den och  hoppas detta stimulerar till ett 

stort deltagande i Klubbens tävlingar 

framöver. Delresultat kommer att redovi-

sas under perioden av Hans Sjöqvist, som 

kan beskådas nedan. Även tävlingssektio-

nens Niels Holst Laursen presenteras ned-

an på bild. 

 

 

Du måste håla ut!  

Ibland får vi på tävlingar höra ”klagomål” 

på att deltagare inte hålar ut när det är en 

kort putt kvar. Då även de korta puttarna 

går att missa vill tävlingsledningen upp-

mana er att putta ut hålet, även om ni spe-

lar bland trevliga kamrater med skratt och 

glädje.  

 

 

     

Matchspelet 

Matchspelet på våra fyra huvudsakliga 

hemmabanor börjar redan i januari. Anmä-

lan görs på hemsidan under December 

fram till tjugondag Knut till spel på Val-

bonne, Cannes Mougin, Grande Bastide 

och Saint Donat. Nytt för i år är att vi see-

dar deltagarna och att endast 75% (dvs ¾ 

delar) av skillnaden i spelhandicap räknas. 

Exempelvis; om Ulla med 14 i spelhandi-

cap möter Mary med 25, behöver Ulla en-

dast lämna slag på, (25-14)x 0.75 = 8.25, 

de 8  svåraste hålen. 
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Datum Benämning Bana Tävl. ledare Anmälningstid Övrigt 

071031 Vintertidsgolf S:t Endreol H. Sjöqvist 071018-071026 Kanonstart 

071107 Omtag äkta ma-

kar 

S:t Donat T Skiöld 071025-071102 Kanonstart 

Hästens Prisbord 

071107 Omtag Mixed 

greensome 

S:t Donat T Skiöld 071025-071102 Kanonstart 

Hästens Prisbord 

071109 Damgolf Valbonne E Nyström 071027-071105  

071114 Novemberslaget Terre Blanche N Laursen 071101-071109 EFG Bank bjuder på 

supé 

071121 Damer vs herrar Valbonne H Sjöqvist 071108-071116  

071123 Damgolf S:t Donat E Nyström 071110-071119  

071128 November-

scramble 

Grande Bastide N Laursen 071115-071123 Ev. Scramble 

071205 Onsdagsgolf S:t Donat H Sjöqvist 071122-071130  

071207 Damgolf Grande Bastide E Nyström 071124-071203  

071212 Luciagolf Grande Bastide T Skiöld 071129-071209 Kanonstart 

Tävlingsprogrammet 

Vi har flera tävlingar kvar att spela under hös-

ten och med något tuffare förhållanden. 

Bollen rullar inte lika långt och kanske regn-

jackan begränsar svingen. Låt oss då vara 

medvetna om svårigheterna och inte höja han-

dicapen urskiljningslöst utan glädjas över att 

vi ändå får idka vår kära GOLF med goda och 

glada vänner. Låt oss här också påminna om 

att längst till höger för varje programpunkt  på 

hemsidan ges extra information nära tävlings-

tillfället om sådant som kan vara bra att känna 

till. Titta således ofta på hemsidan.   


