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COTE D'AZUR 

kommentarer. Jag får tacka för många värdefulla 

uppfattningar, som på ett bra sätt belyst frågan. 

Sammanfattningsvis har ingen varit negativ till 

en utökning av antalet medlemmar. Dock synes 

de flesta anse att en ökning med viss försiktighet 

bör gälla. Självklart kommer styrelsen, om 

gränsen 500 tas bort, att hantera frågan på ett 

ansvarsfullt sätt så att ändamålen i stadgarna 

uppfylls. Det finns emellertid ytterligare tid till 

att komma med synpunkter då styrelsen ännu inte 

beslutat att lägga fram något förslag för det 

ordinarie medlemsmötet i vår. 

 

KEEP SWINGING 

 

Tom Rune 
Ordförande 

TOMS  SPALT 

 

Jul- och nyårshelgerna är 

passerade för länge sedan 

och de flesta verkar vara 

på plats här på kusten. 

Början av januari var 

regnig och blåsig men nu 

börjar allt likna vid det 

vanliga. Tävlingssäsongen är således i full 

gång och det är ett välmatat program för 

den som är tävlingssugen. I januari och 

första halvan av februari har det inte varit 

några sponsrade tävlingar. Då är det 

intressant att se att deltagarantalet har hållit 

sig mellan c:a 40-c:a 60 spelare. Beror det 

relativt låga deltagarantalet på att många 

tycker att vädret är för dåligt för golf vid 

den tiden på året eller kan det vara så att 

gratis lunch med vin framstår som så 

attraktivt att tävlingar med sådan sponsring 

lätt blir övertecknade? 

 

Årets höjdpunkt blir vårt 15-årsjubileum 

den 17 april 2008 på Royal Mougins 

golfklubb. Dagen kommer att börja med 

golf(kanonstart). På kvällen blir det först 

prisutdelning för jubileumsgolfen. 

Samtidigt kommer priser till Årets Golfare i 

olika klasser att delas ut. Därefter följer 

middag, underhållning av Arja Saijonmaa 

med pianist och slutligen dans. Mer 

information finns på klubbens hemsida. 

 

I klubblad nr.6 tog jag upp frågan om 

antalet medlemmar i klubben och bad om 

synpunkter. Glädjande nog har ett antal 

medlemmar skickat mail i frågan medan 

många andra lämnat muntliga  

Så här glad ser 

Tom ut när han 

spelar med sin 

golfkompis Tiger 

på S:t Donat 
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Den 5:e december på S:t DonatDen 5:e december på S:t DonatDen 5:e december på S:t Donat   

Ett antal entusiaster kämpade trots att 

december inte alltid är den bästa tiden för 

golf. I mitten ses segraren i B-klassen, 

Anders Tollstén omgiven av 

framgångsrika kamrater.  

Den 12:e december på Grande BastideDen 12:e december på Grande BastideDen 12:e december på Grande Bastide   

Glada C-klassare  

Efter den bistra golfrundan bjöds på varm 

glögg. och priser . Lena Drouin 1:a, Lars 

Johnson 2:a och 3:an Katarina Berg Lindau 

har all anledning att vara nöjda med dagen. 

Klass B-pristagarna 

Tomtenissen Björn Krüger 2:a, flankerad av 

Ene Balder 1:a och Cajsa Tillo 3:a. Åtminstone 

damerna verkar nöjda. 
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Den 23:e januari på ValbonneDen 23:e januari på ValbonneDen 23:e januari på Valbonne   

Ovan: Christina Malmström, Ulla Sjöqvist och Kristin 

Tollstén. 

 

Nedan : Ulla Serlow och Karl-Adam Bonnier vid 

prisbordet. 

Hans Sjöqvist delar ut pris till Bi 

Gullström och Marianne Dahlquist 

 

ÄNTLIGEN! 

 

Golf är en underbar men underlig sport. I den kan 

man vinna utan att ens vara bäst. Det kändes 

konstigt men ack så roligt att sluta år 2007 med att 

vinna C-klassen och sedan också börja 2008 med 

ännu en första plats. Kanske var det ändå  roligast 

att äntligen kunna sänka sitt handikapp med 1,5 

poäng. Det har jag kämpat för länge, och nu blir det 

en riktig utmaning att spela vidare. Trägen vinner 

heter det ju, och jag har verkligen kämpat på. Det 

tänker jag göra i fortsättningen också, för det känns 

alltid roligt och stimulerande att delta i de fint 

arrangerade tävlingarna och i varierande grupp-

konstellationer bättre lära känna olika medlemmar, 

som alla haft mycket att lära mig. 

 

Christina Malmström  
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Den 30:e januari 2008 på Grande BastideDen 30:e januari 2008 på Grande BastideDen 30:e januari 2008 på Grande Bastide   

 

 

Mimosagolfen på Grande Bastide spelades i 

strålande sol och i övrigt fina förhållanden trots det 

var väl resultaten lite si eller så. Är banans 

svårputtade greener, betongliknande bunkrar eller 

kvaliteten på fairways anledningen? Eller är det  så 

att vi behöver träna och tävla litet mer nu efter jul o 

nyårsuppehållet. 

 

Hur som helst  var det trots allt bara 

glada miner på 19:e i 

eftermiddagssolen. Fattas bara när vin 

och golfbollar delades ut till såväl 

duktiga golfare som vissa andra som 

bara hade turen att bli dragna i 

tröstprislotteriet. De som var duktiga 

kan beskådas på bilderna nedan och 

bland de som hade tur i lotteriet 

tillhörde jag. 

 

Tack till tävlingsledaren Niels Holst 

Laursen för ännu ett välskött 

arrangemang. 

 

Bertil Deurell   

Ovan: 

Thomas Flaberg 

vinnare Klass B, 

Christina Högström 2:a 

i Klass C samt Bo 

Sörensen 2:a i Klass B. 

 

Till vänster: 

 De främsta i klass A 

Christer Boman 4:a  

Per Julius Nyström 1:a 

Elisabet Nyström 2:a 

Tom Rune 3:a. 
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Den 6:e februari 2008 på Grande BastideDen 6:e februari 2008 på Grande BastideDen 6:e februari 2008 på Grande Bastide   

 

KALASSTART PÅ KALASGOLFEN 

  

Han slog ett långt och rakt utslag på hål nummer ett.  Sedan valde han noga bland klubborna innan han 

beslöt sig för en nia. Med en mjuk swing likt en annan Tiger gav han lyftkraft åt bollen som majestätiskt 

flög över fairway för att mjuklanda på green. Väl där sökte bollen kompanjonskap med flaggan och lade 

sig tryggt i koppen. Örnen hade landat. Vilken kalasstart på en golfrunda! För oss andra började det inte 

lika bra. 

 

Detta till trots kändes det ändå rätt och det blev bara bättre och bättre ju fler hål vi avverkade. Nu tänker 

jag inte på sjäva golfen utan mer på känslan att vara där ute i solskenet och trivas tillsammans med sina 

motståndare. Det var också första gången som jag prövade på golfens egen GI-metod den så kallade GC-

metoden. Redan före start fick vi vars två bananer en med en etta på och en med en tia. Ettan skulle avätas 

före hål ett och den andra före hål tio. Båda skulle bygga upp vår uthållighet att avklara arton hål. Till 

detta kom att vi fick fylla våra bagar med Kalaschoklad vilken skulle användas vid tillfälliga depressioner. 

Sådana uppkommer på en golfbana vid misslyckade utslag, misslyckade fairwayslag, misslyckade inspel, 

misslyckade bunkerslag samt missade puttar. Mitt godis tog slut efter hål fem. 

 

Det hände vid ett flertal tillfällen, i min boll, att herrarna inte kom framför damtee på utslaget. Även detta 

togs med jämnmod för vi visste alla att i GC-metoden ingick också öl efter väl förrättat arbete. Allt för att 

återställa vätskebalansen och i förekommande fall återställa humöret. 

 

För min del var det första gången som jag prövade GC-metoden. Som framgår ovan består den av bananer, 

godis samt öl. Vid detta introduktionstillfälle var det dessutom gratis. Trots ett mediokert golfspel, från 

min sida, trillade poängen in så jag blev mer än nöjd. Metoden fungerar alltså bevisligen! 

 

Tack Ulla och Hasse för att ni stöttade tävlingsledaredebutanten i samband med prisutdelningen. Och så 

till sist tackar vi alla Gunnar Calais, GC-metodens skapare och tillika tävlingsledaredebutant. 

  

Kalashälsningar, PP 

Här syns Kerstin 

Olsson, Lisa 

Nyström, Karl 

Lidgren (2:a och 

författare av 

artikeln ovan) samt 

vinnaren Kai 
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Den 13:e februari 2008 på S:t DonatDen 13:e februari 2008 på S:t DonatDen 13:e februari 2008 på S:t Donat   

Äntligen !   
 

Efter ett antal mindre lyckade insatser 

(speciellt på S:t Donat) var det min tur att 

ta emot förstapriset. Hur kommer det sig 

att  det helt plötsligt går så bra när det 

tidigare mest har varit en evig 

ökenvandring. Svaret är en investering i en 

ny driver och byte av putter. Drivern 

inköptes dagen innan tävlingen och 

testades innan start på rangen (spikrakt 

och långt). Puttern lånade jag av hustrun, 

något måste man göra efter idel 3-puttar. 

När man dessutom hade tävlingsledaren 

och tillika hemmaspelaren Hans Sjöquist 

som markör och sällskap var det helt 

plötsligt lätt att spela golf. Nu ser jag fram 

mot nästa utmaning , enda problemet är att 

min nya driver låter förskräckligt. Mary von 

Knorring som stod bredvid på driving range  

sade något om öronproppar innan  hon 

lämnade rangen. 

 

Bertil Deurell 

Ovan: Andrapristagarna Torbjörn Skiöld , 

Gunilla Stattin och Ingrid Ohlsson 

 
Nedan: 

Leende 3:e pristagare på S:t Donat, Ulf 

Jemsby och Evert Andersson 

Nedan: 

De nöjda Förstapristagarna i 

eftermiddagssolen: Wivi Mikkelsen, 

Bertil Deurell och Tesi Westrell 
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JULAVSLUTNING 7/12   GRANDE  BASTIDE 

  

Tiden går fort och 

julavslutningen stod för 

dörren. Dagen till ära hade 

två herrar bjudits in för att 

sköta serveringen av 

"lussebullar, pepparkakor 

och glögg". De två 

tomtenissarna blev mycket 

uppskattade. 

 

Till alla damer ett stort 

TACK för vackra 

julblommor! 

 

Segrade denna sista 

damdag inför jullovet 

gjorde i A-B klassen 

Elisabet Chaouat och i C 

klassen Charlotte Lundqvist. 

Grande Bastide 7/12  
 

Klass A + B   

1. Elisabet Chaouat          35 p. 

2. Lisa Nyström           32 p. 

3. Cajsa Tillo             31 p. 

 

Klass C 

1. Charlotte Lundqvist        32 p. 

2. Lena Drouin            29 p. 

3. Marianne Ahnmé          28 p. 

 

S:t Donat 25/1  
 

Klass A + B       

1. Lena Blom Sörensen         32 p. 

2. Lisa Nyström           30 p. 

3. Eva Ström             28 p. 

 

Klass C 

1. Marianne Ahnmé          32 p. 

2. Ulla Häggö            28 p. 

  

Resultat DAMGOLF      25/1  Saint Donat  

Vad spelar det för roll,att det bara var 5 grader 

varmt på morgonen på S:t Donat när 15 glada 

damer träffades för att spela golf..Det finns 

säkert en och annan man som tänker att dom " 

pratade " sig varma! Hur som helst , trevligt 

hade vi i alla fall och vinnare denna dag blev i 

A-B klassen Lena Blom och i C klassen 

Marianne Ahnmé. 
  

Lena  Blom 
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Golfvett för roligare golf 

 
Något att tänka på för alla golfare, liten 

påminnelse om vad man lärde sig 

när man började spela golf. 

 

SÄKERHET: 

Ställ dig rätt när någon slår 

Spela med god marginal 

Var försiktig vid ”blinda” slag 

Bag på fairway, varningstecken 

Banpersonal har företräde 

Ropa FORE vid minsta risk 

Varning för klubbhuvudet 

Följ lokala bestämmelser 

 

HÄNSYN: 

Kom i tid till start 

Stå stilla när någon ska slå 

Se upp med skuggor 

Tag ögonmärke 

Hjälp att leta 

Anpassa ljudnivån 

Gå aldrig i en puttlinje 

Passa flaggstången 

Lämna mobiltelefonen hemma, absolut 

avstängd 

Var vänlig mot utomstående 

Tappa inte humöret 

Uppmuntra och ge beröm…. men inte 

instruktion 

Hjälp nybörjare tillrätta 

Inga psykningar och tricks 

Gör din plikt som markör 

Var ödmjuk i med- och motgång 

Vårdad klädsel 

 

BANVÅRD: 

Laga märket med greenlagare 

Lyft fötterna 

Laga spikmärken – efter puttning 

Lägg ner flaggstången försiktigt 

Luta dig inte mot puttern 

Var rädd om hålkanten 

Inga vagnar på tee eller foregreen 

Provsvinga inte på grästee 

Använd träpeg 

Lägga alltid tillbacka torv 

Kratta alltid i bunkern 

Placering av bunkerkratta 

Håll banan ren 

Undvik rökning 

SPELTEMPO: 

Var beredd när det är din tur 

Ta alltid ögonmärke 

Gå i rask takt 

Hjälp till att leta 

Släpp igenom snabbare parti 

Parkera vagnen på rätt sida 

Planera puttning 

Håla ut kortputtar 

Undvik att putta en skänkt putt 

Först i hål tar flaggstången 

Skriv scoren på nästa tee 

Övningsputta inte efteråt 

Ta upp bollen när slagen är slut 

Bär bagen – om du orkar 

 

 
En del av ovanstående har vi nog glömt och 

bör kanske tänka på igen. 

Vi är ju lite av egna domare när det gäller 

golf, därför är ovanstående 

mycket viktigt för allas trevnad. 

 

Hälsningar 

 

      MarithaMarithaMaritha   
Maritha Mårtensson 

Utbildningsansvarig 
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Program våren 2008 - på S:t Philippe 

   
 Datum    Aktivitet                        Tid 

—————————————————————————————————- 

 

 21/2     Long drive och det långa spelet (max 8 personer)           

        Grupp 1    Fulltecknad               09.00 - 10.00 

        Grupp 2       ”                   10.30 - 11.30 

        Grupp 3       ”                   11.30 - 12.30 

        Grupp 4       ”                   16.00 - 17.00 

 

 6/3      Närspel med pitch och chip (max 8 personer)             

        Grupp 1                          09.00 - 11.00 

        Grupp 2                          11.00 - 13.00 

        Grupp 3                          14.00 - 16.00 

        Grupp 4                           16.00 - 18.00 

 

 

 27/3     Närspel, puttning och sandbunker (max 8 personer)    

        Grupp 1                          09.00 - 11.00 

        Grupp 2                          11.00 - 13.00 

        Grupp 3                          14.00 - 16.00 

        Grupp 4                          16.00 - 18.00 
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Regelfråga 
 

Hur skall man bära sig åt när herrar är heta på 

gröten? 

 

På två av höstens tävlingar har snarlika incidenter 

inträffat, och jag undrar nu hur man skall göra. På 

Frégate stod fyra damer på green och puttade. En av 

damerna hade lagt sin pitch wedge utanför green 

längst bak. Plötsligt kommer en boll inrullande på 

green - någon i bollen bakom hade antagligen fått 

sitt livs träff. Bollen rullar över hela green och 

träffar klubban som ligger på for-green. Bollen 

studsar tillbaka och ligger väl inne på green. Utan 

träff på den liggande klubban hade bollen rullat 

långt ner i sluttningen bakom green. 

 

I det andra fallet är vi på väg från green och rundar 

en bunker då en boll från någon långtslående herre 

bakom kommer rullande.  På sin väg mot bunkern 

träffar den min fot och stannar på fairway. Hade jag 

inte promenerat där hade bollen legat i bunkern. 

 

Skall bollen i dessa fall lämnas där den ligger, eller 

skall den placeras där den mest sannolikt hade 

hamnat? 

 

 

Regel 19:4  Bollen skall spelas som den ligger. 

Regeln gäller för båda fallen. Kan tyckas 

orättvist men så är reglerna, man får förutsätta 

att ovanstående 

inte var avsiktligt menat. 

Vill Du hjälpa till att göra Klubbladet? 

Vill Du hjälpa till med att göra klubbladet? 

Du kanske vill skriva eller redigera? Vi lär 

Dig använda programmen. Kontakta då vår 

sekreterare Bertil Deurell  

bertil.deurell@tele2.se. 

 

Välkommen! 
Redaktionen består av Bertil Deurell, Mary von 

Knorring och Gunnar Calais 

GOLF CLUB SUEDOIS 

Franskt versus svenskt handicap? 

 

Handicapsystemet har kommit till för att golfare 

med olika skicklighet på ett rättvist sätt skall kunna 

tävla mot varandra. Så långt är allt gott och väl. 

Men varför spelar vi som bor och tävlar med 

Svenska golfklubben här i Frankrike med ett 

handicap som inte kan jämföras med våra franska 

grannars. 

 

Sent skall vi glömma det ramaskri som uppstod på 

första tee när klubbens damgolfare bjudit in Saint 

Donas tävlingsdamer till svensk-fransk landskamp. 

Eftersom detta var en tävling som arrangerades av 

svenska golfklubben skulle svenskt handicap 

användas! Var och en kan livligt föreställa sig hur 

erfarna golfare reagerar när någon utomstående - 

därtill utlänning -  berättar vilket deras handicap 

skall vara. Detta är i sanning inget som befrämjar 

svenska golfares integration i den franska 

golfvärlden. 

 

Något pinsam kunde också situationen ha blivit på 

Luciagolfen då det i spelarleden började undras 

vilket handicap som hade använts. Sådana 

spekulationer tycker jag vi borde slippa. Kan inte 

vi svenskar spela enligt samma handicapsystem 

som vårt värdfolk? Även om vi på så sätt får 2 slag 

mer per runda tas det ut av slopesystemet som på 

de svåra och ofta vintertunga banorna berövar oss 

slag. 

 

Styrelsen har på sitt senaste möte uppmärksammat 

detta problem och uppdragit åt handicapkommitén 

att komma med ett förslag. Arbetsgruppen önskas 

lycka till. 
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Hej detta vet ni inte! 

 

1912 Bildades The Royal Swedish  

Golfing Society av några glada svenska 

golfare i England. Sedan 1962 spelas 

utlandssvenskarnas golf varje vår under 

några dagar, tuffa tävlingar med mycket 

skoj och fest. 

 

Missa inte chansen att komma med, 

anmäl er nu. 

 

Ta en titt på Royal Swedish Golfing socity 

web site för ytterliggare information : 

http://www.rsgs.info/ 

 

Inbjudan till Utlandssvenskarnas 

Golftävling i England 27-30 maj 2008 

 

Nu är det åter dags att anmäla sig till 

deltagandet i den mycket trevliga årliga 

golfsamvaron med utlandssvenskar från 

andra europeiska länder. I år är det 

England som står som värd för 

arrangemanget. 

 

Ytterliggare information kan erhållas från 

Leif Resén (vice lagkapten) eller Anders 

Tollstén (lagkapten). I år skall anmälan 

(application form) och delbetalning skickas 

till Leif Resén senast 1 mars. 

 

Jag har nu sju anmälda och hoppas vi kan 

få ihop ett bra lag med några till. 

 

Keep swinging 

 

Leif 

 

 

 

 

 

Handicapkort 

 

Som säkert de flesta känner till har 

Svenska Golfförbundet avskaffat de 

traditionella handicapkorten. 

Handicaprundorna registreras istället i 

förbundets IT-system. Vi har behållit 

handicapkorten i vår klubb för dem som 

inte tillhör någon svensk golfklubb. När 

nu var och en förväntas sköta sin 

handicapregistering via vår klubbs 

hemsida börjar handicapkorten spela ut sin 

roll även här. Den uppmärksamme har 

säkert noterat att vi i år inte krävt in förra 

årets handicapkort. Av tradition är det 

dock flera som fortsatt att skicka in sina 

kort. Även i år skickar vi ut nya kort för 

dem som har detta förbockat i registret. 

 

Nästa år skickar vi endast ut handicapkort 

till dem som till handicapkommittén har 

anmält att de betalt sin franska golflicens 

för år 2009. Du förväntas själv sköta 

revideringen av Ditt handicap i samband 

med att Du anmäler Dig till en av 

klubbens tävlingar eller genom att gå in på 

”Min sida”. Skicka inte in Ditt 

handicapkort vid nästa årsskifte. Det 

kommer ett nytt automatiskt till dem som 

har uppgivit sig som medlemmar i det 

Franska Golfförbundet eller till dem som 

uttryckligen meddelat mig via e-mail till 

mig begärt att få  att de önskar ett nytt kort 

även 2009. 

 

 

Lennart Lindeberg 
Ordf. Handicapkommittén 
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15-ÅRSJUBILEUM 
 

Klubbens 15-årsjubileum kommer att firas med ett 

läckert program från arla morgon till sen kväll. Den 

17:e april 2008 går det av stapeln på Royal 

Mougins, samma ställe som vi firade vårt 10-

årsjubileum. 

 

Dagen börjar med en golftävling (kanonstart) kl. 

9.30 med samling 8.30 vid klubbhuset. Greenfeen 

är 60€ och kostnad för golfbil, om sådan önskas, är 

45€ och kan delas på två. 

 

Kl. 18.00 är det återsamling i klubbhuset för drink 

(champagne) och prisutdelning för dagens tävling 

samtidigt som priserna för Årets Golfare i olika 

klasser kommer att utdelas. 

 

Omkring kl. 19.00 kommer en fyrarätters middag 

som avlutas med kaffe att serveras. I priset, som är 

60€ per person, ingår vatten och en halv flaska vin. 

 

Efter middagen, c:a kl. 21.00 blir det underhållning 

av Arja Saijonmaa med pianist. 

 

Därefter, omkring kl. 22.00 börjar dansen till 

inhyrd orkester som håller på till c:a kl. 24.00. 

 

Jubileet sponsras av KAUPTHING BANK 

LUXEMBOURG S.A. 

 

Anmälan till middagen görs genom att gå in på 

hemsidan under Klubbverksamhet.  

 

Klädsel: Kavaj. 

 

Senaste anmälningsdag till middagen är den 10:e 

mars 2008. 

 

Anmälan till golftävlingen görs på vanligt sätt via 

hemsidan från och med måndag den 11:e februari 

2008. Antal deltagare i tävlingen är maximerad till 

100 personer. Vid fler än 100 anmälda får de som 

är anmälda till middagen förtur i den ordning 

anmälan inkommit. 

 

 

Hjärtligt Välkommen! 

 

Tom Rune 

Inbjudan till Carnegie Bank 

Cup 

 
Taulane den 7-8 maj 2008 

 
Golf Club Suédois Côte d’Azur 

har tillsammans med  

Carnegie Bank 
nöjet att inbjuda till tävling över två dagar på 

Taulanes golfbana. 

 

Vi spelar poängbogey i tre klasser. 

 

   Pris per person: 

 

   Dubbelrum            200 € 

   Dubbelrum Supérieure   220 € 

   Svit              240 € 

   Enkelrum           260 € 

   Icke golfare (i dubbelrum) 120 € 
 

         

Välkomna 
 
Anders Tollstén o Cajsa Tillo   Hans Sjöqvist 

Klubbmästare          Tävlingsledare 

 

 
Antal deltagare är begränsat, varför det blir som 

vanligt - först till kvarn som gäller.  Datum för  

anländ och underskriven anmälningsblankett med 

check utställd på Golf Club Suédois gäller  

som turordning. Om det finns platser kvar efter 

den sista februari kommer andra golfare i första  

hand från vår väntelista att inbjudas. 

 

Anmälan 
Anmälan om deltagande i golftävlingen görs i 

vanlig ordning på klubbens hemsida. 
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Onsdagsgolf S:t Donat 5/12 - 25 deltagare 

 

Klass A 

Torbjörn Skiöld        34p 

Elisabet Nyström       34p 

Ulla Sjöqvist         32p 

Per Ström          30p 

 

Klass B  

Anders Tollstén        36p 

Stefan Wränghede      36p 

Anne Zilstoff         34p 

 

Klass C 

Christina Malmström     33p 

Yvonne Wränghede      31p 

Mary von Knorring      28p 

Mimosagolf Grand Bastide 30/1 - 60 deltagare 

 

Klass A 

Per Julius Nyström    34p 

Elisabet Nyström     32p 

Tom Rune        31p 

 

Klass B 

Thomas Flaberg     30p 

Bo Sörensen       29p 

Kristin Tollstén      29p 

 

Klass C 

Mona Liljenberg     35p 

Christina Högström    32p 

Håkan Kihlberg      29p 

 

Luciagolf Grand Bastide 12/12 - 40 deltagare 

 

Klass A 

Jean Pierre Drouin      35p 

Eva Ström          34p 

Leif Resén          33p 

Per Julius Nyström      32p 

 

Klass B 

Ene Balder          31p 

Björn Krüger         27p 

Cajsa Tillo          27p 

 

Klass C 

Lena Drouin         32p 

Lars Johnson         31p 

Katarina Berg Lindau     30p 

Allmänna tävlingar 

Kalasgolf Grand Bastide 6/2 - 42 deltagare 

 

Klass A+B+C 

Kai Weslien       32p 

Karl Lidgren       31p 

Per Rignes        31p 

Kerstin Ohlsson     30p 

 

 

Entusiastgolf Valbonne 23/1 48 -  deltagare 

 

Klass A 

Ulla Sjöqvist         39 p 

Torsten Palm         36p 

Marianne Phalén-Dahlquist  35p 

Bertil Deurell         34p 

 

Klass B 

Kristin Tollstén        32p 

Ulla Serlow          32p 

Bi Gullström         32p 

 

Klass C 

Christina Malmström     39p 

Karl-Adam Bonnier      29p 

Eva Bergström        29p 

Februarigolf S:t Donat 13/2 - 52  deltagare 

 

Klass A 

Bertil Deurell       71 slag 

Torbjörn Skiöld      74 slag 

Evert Andersson     74 slag 

Fredrik Engström     75 slag 

 

Klass B 

Wivi Mikkelsen     76 slag 

Annette Hansen      76 slag 

Gunilla Stattin      77 slag 

 

Klass C 

Tesi Westrell       79 slag 

Ingrid Ohlsson      80 slag 

Per Rignes         81 slag 



14 

Repetition om Årets Golfare  

 
Tävlingen om äran att bli "Årets golfare" 

fortsätter med oförminskad styrka. Såsom 

vi alla vid det här laget vet, kommer 6 

vinnare (dam- och herrsegrare i A, B och 

C-klassen) att koras i samband med 

Klubbens 15-årsjubileum den 17 april på 

Royal Mougins. 

 

I höstens sammanlagt 9 allmänna 

tävlingar deltog totalt 168 av klubbens ca. 

500 medlemmar (98 herrar och 70 

damer). För varje deltagare räknas 

resultaten av de tre bästa placeringarna 

under hösten. Under våren räknas de fyra 

bästa tävlingarna. ÄNNU ÅTERSTÅR 8 

TÄVLINGAR I KAMPEN OM ÅRETS 

GOLFARE. 

 OM VÅRSÄSONGENS TÄVLINGAR 
 

Under våren 2008 har vi redan genomfört 

3 tävlingar. Istidsgolfen på Saint Donat 

den 16 januari blev tyvärr inställd på 

grund av den ihärdiga regnperioden. 

 

Framför oss har vi ett digert 

tävlingsprogram med 11 allmänna 

tävlingar, 5 damtävlingar, en herrdag, två 

utflykter och den stora jubileumstävlingen. 

I vårens första preliminära 

tävlingsprogram hade vi lagt in ytterligare 

en utflykt i början av april, men denna 

ersätts med en tävling om Törnebohms 

vandringspris som i år spelas på Saint 

Donat då Cannes Mougins av olika 

anledningar inte kunde ta emot oss. 

 

Till tävlingen den 5 mars på Estrel 

Latitudes har vi bjudit in våra golfande 

landsmän i Var liksom även dem som står 

på väntelistan för medlemskap i Klubben. 

Ju fler spelare vi blir, dess förmånligare 

pris erbjuds vi. 

 

Till slut vill vi utrycka vår glädje över det 

stora intresset för vårens evenemang. 

Tvådagarsresan till Garlenda liksom 

Jubileumsgolfen blev snabbt fulltecknade. 

 

 

VÅRENS MATCHPLAY 
 

Vårens matchplay är i full gång. Gå in på 

hemsidan (Start och resultatlistor) för att 

se hur diagrammen fylls med vinnare. 

 

Andra omgången skall vara färdigspelad 

den 10 mars, tredje omgången den 30 

mars osv. Finalen spelas i slutet av april 

och vinnaren hyllas på Klubbens årsmöte 

den 5 maj. 
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Anmälan till Klubbens tävlingar görs på hemsidan. För att anmälan skall registreras 

måste du också trycka på "SPARA". I det fall du önskar avanmäla dig, tryck bort 

bocken i rutan för den aktuella tävlingen och tryck på "SPARA". Om du misstänker att 

en tävling kan vara inställd pga. dåligt väder, kolla med banans reception. 

Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt 

080220 Norska V-priset Valbonne T Skiöld Poängb. Start 1:an och 10:an 

080222 Damgolf 22/2 Grande Bastide E Nyström Slaggolf Kavaljersgolf, damerna 

inbjuder 

080227 Danska V-priset S:t Donat NH Laursen Slaggolf Shotgun 09.00 

080228 Utflykt dag 1 Ev Garlenda T Skiöld Poängb. 2 tävlingsdagar.  

080229 Utflykt dag 2  T Skiöld Poängb. Dag 1 start 11.00 

080305 Marsgolf Esterel Latitudes H Sjöqvist Slaggolf Shotgun 

080307 Damgolf 7/3 S:t Donat E Nyström Poängb. Ev. 9-hålsbanan 

080312 Kronprinsessgolf Ev. S:t Endreol T Skiöld Slaggolf Gubbgolf m. lunch 

080319 Påskgolf Grande Bastide NH Laursen Slaggolf Start 1:an och 10:an 

080326 Onsdagsgolf S:t Donat T Skiöld Poängb. Shotgun 

080328 Damgolf Valbonne E Nyström Poängb.   

080402 Vårgolf Claux Amic H Sjöqvist Slaggolf  

080409 Törnebohms v-pris   S:t Donat T Skiöld Poängb.  

080415 Tisdagsgolf Grande Bastide H Sjöqvist Slaggolf Start 10.00 

080417 Jubileumsgolf Royal Mougins T Skiöld Poängb. Jubileumstävling m fest 

080423 Aprilgolf Valbonne H Sjöqvist Slaggolf Start 1:an och 10:an 

080425 Damgolf 25/4 Claux Amic E Nyström Poängb. Ev. Esterel 

080430 Valborgsgolf S:t Donat NH Laursen Poängb. Shotgun 

080502 Damavslutning Grande Bastide E Nyström Slaggolf Avslutning 

080507 Carnegie dag 1 Taulane H Sjöqvist Poängb.  

080508 Carnegie dag 2 Taulane T Skiöld Poängb.  

080514 SEB Private Bank Valbonne H Sjöqvist Poängb. Start 1:an och 10:an 

Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan! 


