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COTE D'AZUR 

Jubileumsgolfen kanske inte alla kan delta i och 

därför får varje deltagare betala fullt. Att äta en 

middag med tillhörande underhållning och dans 

utgick dock styrelsen ifrån att alla skulle kunna 

delta i. 

 

Klubbens revisorer är emellertid mycket kritis-

ka till styrelsens beslut att subventionera jubile-

umsmiddagen och anser att klubbens 

överskottsmedel skall användas för golfaktivite-

ter. Problemet är dock att det endast är c:a 150 

av klubbens totalt nästan 500 medlemmar som 

deltar i klubbens golfaktiviteter. Därför är det, 

som jag ser det, nästan omöjligt att subventio-

nera någon aktivitet så att flertalet av medlem-

marna får del av den. Frågan lär komma upp på 

det ordinarie medlemsmötet i vår. Då får även 

medlemmarna möjlighet att yttra sig i frågan. 

Vad slutligen gäller frågan om att begränsa 

klubbens medlemsantal till högst 500 har ytter-

ligare synpunkter inkommit. Styrelsen har även 

ingående diskuterat frågan och beslutat att inte 

lägga fram någon motion i frågan på vårens 

medlemsmöte. 

 

KEEP SWINGING 

 

Tom Rune 
 

TOMS  SPALT 

 

Våren har äntligen kommit 

till södra Frankrike även om 

det har tagit lång tid. Vädret 

tycks numera inte bete sig 

som vanligt. I Sverige till 

exempel kom ju vintern på 

allvar först i slutet på mars. 

Då får man hoppas att det där blir en bra som-

mar till skillnad mot förra året. 

Tävlingssäsongen fortskrider som planerat. 

Våra tävlingsledare både på dam- och herrsi-

dan gör, enligt min uppfattning, ett mycket 

gott jobb. Jag hoppas att alla förstår vilket 

enormt arbete de lägger ned för att vi ska få 

allt tillrättalagt för oss när vi tävlar.  

KM i matchplay håller på att spelas. Det har 

framkommit synpunkter på att det är ett alltför 

pressat program att spela färdigt tävlingen un-

der våren. Styrelsen har därför beslutat att spe-

let för kommande KM i matchplay skall börja 

spelas på hösten och avslutas på våren. Klub-

ben har under senare år haft lätt att få sponso-

rer till våra tävlingar. Det tycks dock, på grund 

av rådande finanskris bli svårare framöver. Det 

är bara att hoppas att det vänder. 

Styrelsen är inne i slutförberedelserna för 15-

årsjubileet. Allt går enligt plan. Det är bara att 

hoppas att vädret blir bra den dagen så vi slip-

per regn. Vad gäller golfen så är den fullteck-

nad medan det tycks finnas ytterligare några 

platser kvar till middagen. 

Styrelsen har beslutat att subventionera midda-

gen med €30 per deltagare. Så gjordes även 

vid klubbens 10-årsjubileum. Klubben har, 

som de flesta torde veta, en mycket god eko-

nomi. Styrelsen har därför fått kritik, exempel-

vis av revisorerna, för att ekonomin varit för 

god. Styrelsen ansåg då att, förutom att sänka 

medlemsavgiften från €90 till €60 vid förra 

årets ordinarie medlemsmöte, det var ett lämp-

ligt tillfälle att subventionera jubileumsmidda-

gen.  
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Den 20:e februari på ValbonneDen 20:e februari på ValbonneDen 20:e februari på Valbonne   

Norska Vandringspriset på Valbonne 20 

februari 2008 

 

Fyrtiotvå poäng! Det vore otacksamt att klaga.  

 

En vanlig vintermorgon på Côte d'Azur, några 

plusgrader, dagg i gräset, sol på himlen och ett 

60-tal medlemmar i Svenska Golfklubben på 

väg att tävla om goda viner - denna gång även 

om det Norska Vandringspriset. 

 

Lilla jag, C-klassare efter 15 år på golfbanan, 

hade sällskap med en veteran i Norska Vand-

ringspris-sammanhang, Ulla Wallgren, C-

kassare även hon. Vi startade tillsammans 

med Leif Lindeberg och Calle Nordheim på 

hål nummer 10. Och där gjorde jag par - för  

första gången i mitt liv på detta hål. Glad över 

bedriften vandrade jag mot det avskydda 11e  

hålet, men jag kan inte bli annat än väl till 

mods då det i backen mellan hålen tittar 

fram några tidiga blåsippor. Ju fler härliga 

vårblommor jag såg dess bättre gick golfen. 

På hål ett försökte jag mig på Tiger-line och 

studsade från träden ner i sidoruffen. På väg 

till bollen hade jag glädjen att se några maf-

figa rödlila orkidéer vänster om vägen. På 

femte hålet; par trean med uppförsbacken, 

hamnade någon av oss höger om vägen, och 

vilken lycka att leta boll där - i ett hav av 

ljusblå vildkrokusar. På sjunde försökte jag 

mig åter på Tiger-line och hamnade på ut-

slaget i diket i skogen. Och vad hittade jag 

där - nyutslagna vilda pärlhyasinter. Synd 

att ingen i bollen visste att man här kan ta 

sin boll och spela den på andra sidan vatten-

hindret och därmed spara ett slag.  Men å 

andra sidan, slutresultatet hade inte blivit  

Mary von Knorring, stolt vinnare av 

Norska vandringspriset. Priset över-

lämnades av 2007 års vinnare Marian-

ne Ahnmé.  
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Den 20:e februari på ValbonneDen 20:e februari på ValbonneDen 20:e februari på Valbonne   

Norska Vandringspriset - fortsättning. 

 

mer tillfredsställande om jag där erövrat en 

poäng till (och blivit tvungen att sänka mig 

ännu mer). På nionde, beslöt sig killarna för 

att inte gå över vattnet på första slaget, och 

då fick vi åter orsak att gå vid sidan av fair-

way.  

Och se, där lyste de vänaste afrikanska 

margueriter i många olika rosa och lila ny-

anser. 

 

Tänk - samtidigt med alla dessa härliga na-

turupplevelser och trevlig samvaro gick 

golfspelet som en dans med alla marginaler 

på min sida och många turliga studsar. Slut-

resultatet var 42 poäng och det Norska 

Vandringspriset. Ett tack till de ädla dona-

torerna! 

 

Mary von Knorring 

NORSKA VANDRINGSPRISET 

 

År 2000 instiftade fyra norska klubbmedlem-

mar ett ständigt vandrande pris för Svenska 

Golfklubben. Priset är ett stort norsktillverkat 

tennfat (Askvoll Brug) och initiativtagarna var 

Frank Bjerkholt, Per Ringnes, Peter Prebensen 

och Ambassadör Fougner. 

 

I det norska vandringspriset har följande klubb-

medlemmar inteckningar: 

2000 Lennart Brenner 

2001 Bertil Liljeberg 

2002 Göran Wallgren 

2003 Eivind Urbye 

2004 Magnus Ahnmé 

2005/06 Björn Tore Larsen 

2007 Marianne Ahnmé 

2008 Mary von Knorring 

 

T.h. Klass C 
1:a Mary von Knorring,  

2:a Marianne Anhmé och 

3:a Anne-Catherine Khilberg 

T.v. Klass A 
3:a Bertil Deurell, 2:a Kai Weslien 

Och 1:a Elisabeth Nyström 
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Den 27:e februari på Grand BastideDen 27:e februari på Grand BastideDen 27:e februari på Grand Bastide   

Vandringspriset har överlämnats till Ulla 

Sjöqvist av fjolårsvinnaren Agneta An-

tonsson. T.h. tävlingsledaren Niels Holst 

Laursen. 

Danska Vandringspriset, 

som instiftades 1997 av ett antal danska vänner som gärna spelar med oss svens-

kar, fick i år sin 10-de inteckning. Hur stämmer det? Jo 2000 och 2005 var täv-

lingen inställd. Turligt för mej att så inte var fallet i år, då jag lyckades erövra det. 

Om det var det trevliga sällskapet av en dansk Ole T. och en norrman Björn Tore 

eller det strålande vädret som bar mej hela vägen till segern vet jag inte, 

men härligt var det. Tack alla danska golfvänner med Niels Holst Laursen i spet-

sen som var dagens tävlingsledare. 

  

Ulla Sjöqvist 
 

Glada andrapristagare: Wivi 

Mickelsen och Ole Toppenberg. 



5 

 

 

Den 5:e mars 2008 på Esterel LatitudesDen 5:e mars 2008 på Esterel LatitudesDen 5:e mars 2008 på Esterel Latitudes   

En skön blandning 
 

Den 5 mars genomförde Svenska Golf-

klubben tävling på Golf de l'Esterel med 

88 spelare deltog varav 17 från Esterel, 16 

blivande klubbmedlemmar och 55 ordina-

rie. Efter instruktioner av tävlingsledning-

en vandrade 4-mannalagen i väg anförda 

av minst en hemmaspelare. Kanonstart kl. 

9 i gråmulet, kallt väder med spelare som 

var ordentligt påpälsade. Allteftersom kun-

de dock klädseln lättas och flytet på banan 

var mycket bra. Ingen väntan på framför-

varande bollar. Det blev en fin golfdag.  

Vi från Esterel, som mestadels tävlar i 

Rivieraklubbens regi, uppskattade verkli-

gen Hans och Ulla Sjöqvists initiativ att 

blanda grupperna med många nya, trevliga 

bekantskaper som följd. Vi ser fram mot 

fler tävlingar hos oss. Efter tävlingen, 

lunch i klubbhuset med hög stämning 

även bland dem som inte riktigt rymdes 

inomhus vidtogs prisutdelningen. 

 

Segrare i klass A  Ulla Sjöqvist 

                        B   Rolf Brenkle 

                        C   Gunilla Nilars 

 

Rolf Brenkle 

Vinnande lag med utmärkta 91 poäng 

blev Torbjörn Skiöld, Rolf Brenkle, To-

runn Löberg och Christina Malmström.  

Segrarna: Klass C Gunilla Nilars, Klass B Rolf 

Brenkle, Klass A Ulla Sjöqvist. 

Tvåorna: 

Sven Åke Andersson, klass 

C, Jan-Erik Norder Klass B 

och Torsten Vieth Klass A. 
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Den 12:e Mars 2008 på  S:t EndreolDen 12:e Mars 2008 på  S:t EndreolDen 12:e Mars 2008 på  S:t Endreol   

GUBBGOLF I HÅRD VIND 

Ovan: Vinnande lag 

Håkan Johansson 

Johnny Rosenbäck 

Håkan Kihlberg 

Sten Malmström 

Ovan: Bernt Bergström glad fjärdepristagare i 

klass A. 

 

T.h. Håkan Kihlberg vann första pris i klass B/C 

och fick ”ett helrör” Whisky, pas mal! 
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Den 19:e mars 2008 på Grande BastideDen 19:e mars 2008 på Grande BastideDen 19:e mars 2008 på Grande Bastide   

Tack Lisa och Per för att Ni gjorde tävlingen 

till en förstklassig fest. Jag kunde 

tacksamt konstatera att om man inte 

gjorde ”tavlor” ute på banan så blev 

man belönad med en tavla på pris-

pallen. En tavla med ett av världens 

absolut vackraste motiv målad av 

Per Julius.  En vy över Vågsfjärden 

i Nordingrå som är en del av världs-

arvet Höga Kusten intill den pro-

gressiva staden Örnsköldsvik. Jag 

tror det var det varma och hjärtliga 

mottagandet vid ankomsten och 

startkitet med frukt och sötsaker 

mm samt längtan efter den välkomponerade 

aperitifen som fick mig att tända till idag. Na-

turligtvis också kompisarna i bollen. Allt detta 

hände den 19 mars 2008 på en golfbana i me-

diokert skick, en bitvis gräslös och oklippt 

fairway, en ojämn stimp på greenerna och med 

”hård sand” i bunkrarna. Nivån på kvaliteten 

på banan borde kanske medfört en reducering 

av greenfeen. 

Men med alla plusfaktorer som Lisa och Per 

tillförde fick jag bra balans i spelet och dagen 

blev en minnesrik höjdare för mig. Tusen tack.  

Jag hoppas att Fransk Bostad gör detta till en 

tradition, 

Lars Stattin 



8 

 

En ljuv kvinnoröst i telefonen. Ställer du upp?  Smickrad 

av frågan blir svaret snabbt. Självklart. 

Första utbjudningen  sedan förlovningen med min fru 

Yvonne 1965. 

Det var Anki Kihlberg som ringde. Det gällde kavaljers-

golfen. En trevlig spelform som faktiskt herrarna skulle 

kunna ta efter. Namnförslag  ”Raggargolfen”. 

Nåväl. En underbar vårdag. Trevliga medspelare. Vad 

mer kan man önska. 

Tävlingen avslutades med prisutdelning och lunch ute i 

solskenet, där Lisa Nyström såg till att alla trivdes och 

njöt. Välarrangerat som vanligt. 

Stefan Wränghede 

Ovan: Fredrik Engström med Mary von Knorring 

T.v. Elisabet Nyström  med sin  kavaljer Lars Gullström som 

var närmast pinn. 

Nedan: Segrarna, Anne-Catherine Kihlberg  med sin kavalje-

ren Stefan 

Reultat Damgolf 

Kavalajersgolf 22 /2 Grande Bastide 30st. 
1:a Anne-Catherine Kihlberg      

2:a Susan Carlson 

3:a Mary von Knorring 

Compactgolf 7/3 S:t Donat  20 deltagare 

Klass A/B 
1:a Elisabet Nyström 

2:a Susan Carlson 

3:a Mary von Knorring 

Klass C 
1:a Anne-Catherine Kihlberg 

2:a Ulla Häggö 

3:a Anne Schlyter 

Valbonne 28/3 

Klass A/B 

1:a Bi Gullström     38 p 

2:a Torunn Löberg    35 p 

3:a Elisabeth Nyström  28 p 

Klass C 
1:a Yvonne Wränghede  37 p 

2:a Barbro Lerudd    32 p 

3:a Ann mari Dirtoft   29 p 

Åter ett av Lisas härliga upptåg. En gråmulen morgon i 

duggregn spelade vi 2x9 hål på compactbanan på StDo-

nat och firade med picknick mellan rundorna. 
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Att grunda eller inte grunda - det är 
frågan 

 
Som bekant har Regelboken nyligen kommit ut 
i versionen för 2008 – 2011 och den innehåller 
förstås en hel del nytt, bl.a. att man numera 
pliktar för spel på fel boll i hinder men å andra 
sidan under vissa betingelser får lyfta en boll i 
hinder  för identifiering. I denna artikel skall 
behandlas några problem som hänger samman 
med att grunda klubban och med vad man får 
och inte får vidröra i hinder och därmed också 
förutsättningarna för att få lyfta en boll i hinder 
för identifiering. 
 
Alla vet att man inte får grunda klubban i ett 
hinder (bunker och vattenhinder). Däremot går 
ofta uppfattningarna isär om vad som menas 
med det. Begreppet ”grunda klubban” är tyvärr 
inte definierat i regelbokens avsnitt Definitio-
ner, men det innebär att man vid adressering av 
bollen låter klubban vila på marken. Adresse-
ring innebär i sin tur enligt definitionen av 
”adressera bollen” att man tar sin stans och 
grundar klubban, utom i hinder där man adres-
serat när man tagit sin stans. 
 

Vi vet alla också att bollen skall spelas som den 
ligger, såvida reglerna inte föreskriver något 
annat (regel 13-1) och att man inte får förbättra 
läget genom olika åtgärder, varav en är att pres-
sa en klubba mot marken (regel 13-2). Spelaren 
ådrar sig dock inte plikt om åtgärden sker när 
han grundar klubban helt lätt när han adresse-
rar bollen. Man får alltså vid adressering låta 
klubban vila mot marken, men för att inte riske-
ra att förbättra läge  och därmed ådra sig plikt 
bör man inte pressa ned klubban mot marken 
utan i stället grunda klubban helt lätt. Allt detta 
gäller på hela banan utom i hinder.  
 
I ett hinder får man inte vidröra marken, inklu-
sive sanden i en bunker, eller vattnet i ett vat-
tenhinder med handen eller en klubba (regel  
13-4b).  

Härav följer att man inte heller får grunda 
klubban i ett hinder, inte ens helt lätt. Man får 
inte heller vidröra eller flytta löst naturföremål 
som ligger i eller berör hindret. 
 
Däremot får spelaren i hindret när som helst, 
inklusive vid adressering (d.v.s. då man tar sin 
stans) och i baksvingen före slaget med klub-
ban eller på annat sätt vidröra hindrande före-
mål, konstruktioner som förklarats vara orga-
nisk del av banan, eller gräs, buskar, träd eller 
andra växande föremål (regel 13-4 Anm). Det-
ta gäller under förutsättning att spelaren där-
igenom inte förbättrar sitt läge eller testar 
hindrets kondition. 
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews och 
United States Golf Association beslutar inte 
bara om golfreglernas innehåll utan ger till-
sammans också ut en prejudikatsamling 
rörande tolkningen av golfreglerna, benämnd 
Decisions on the Rules of Golf. Den nu gällan-
de versionen gäller för 2008 – 2009. I denna 
finns många fall som belyser och förklarar de 
nu aktuella regelavsnitten  och bland dessa  
kan det vara av intresse att här nämna följan-
de. 
 
- Eftersom man pliktar ett slag om bollen rör 
sig efter det man adresserat den (regel 18-2b), 
vill man naturligtvis veta när bollen är adres-
serad. Ligger bollen i högt eller tjockt gräs är 
det kanske inte så lätt avgöra när klubban 
skall anses grundad. Enligt decision 18-2b/5 är 
det när gräset sammanpressats så mycket att 
det bär upp klubbans vikt. 
-  Om en spelares boll ligger i ett vattenhinder, 
när skall hans klubba i långt gräs anses vidrö-
ra marken i vattenhindret? Den frågan besva-
ras i en ny decision 13-4/8 med att det är när 
gräset sammanpressats så mycket att det bär 
upp klubbans vikt (d.v.s. när klubban är grun-
dad). Denna definition är en logisk följd av 
ovan  redovisade decision 18-2b/5 och innebär 
att man anses ha vidrört marken i vattenhind-
ret, om man sätter ner klubban i gräset så 
långt som nyss angivits, och att man därför får 
plikta för brott mot regel 13-4b. 
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•   Av decision 13-4/29 framgår, att man får 
grunda klubban utanför ett vattenhinder när 
man skall slå ett slag från vattenhindret. Mot-
svarande torde gälla vid spel från en bunker. 
Man får också grunda klubban på sanden i en 
bunker om bollen ligger utanför bunkern, men 
endast helt lätt. Decision 13-4/1. 
•   Decision 13-4/30 bekräftar att det är tillåtet 
att grunda klubban på en gångbro över ett vat-
tenhinder eftersom ett hindrande föremål, i det 
här fallet gångbron, inte är mark i vattenhind-
ret. Detta gäller även om gångbron förklarats 
vara en organisk del av banan. 
•   Föreskriften i regel 13-4 Anm. innebär att 
man kan göra en provsving i ett vattenhinder. 
Detta bekräftas i decision 13-4/4, där fråga och 
svar lämnas kort och koncist på detta sätt:      
     Q: A player takes a practice swing in a water 
hazard without grounding his club, but his club 
touches some long grass. Is there a penalty? 
     A: No, provided the player did not improve his 
lie or test the condition of the  hazard  - see Note to 
Rule 13-4. 
•   I decision 13-4/26 ställs följande fråga: En 
spelare tar sin stans i en bunker och placerar 
sina fötter stadigt i sanden. Sedan lämnar han 
sin position för att byta klubba och tar därefter 
sin stans en andra gång. Anses spelaren ha prö-
vat hindrets beskaffenhet i strid med regel 13-
4?  Svaret är: Nej. Regel 13-3 tillåter en spelare 
att placera sina fötter stadigt när han tar sin 
stans i en bunker eller någon annanstans. Det 
finns ingenting i reglerna som förbjuder byte 
av klubba eller att ta sin stans två gånger i en 
bunker. Beslutet måste förstås så att man får ta 
sin stans flera gånger oavsett var på  banan 
man befinner sig under förutsättning att man 
inte därigenom gör något som är förbjudet i 
regel 13-2 och regel 13-4. 
Vad så nyheten om att man pliktar för spel på 
fel boll i hinder men har rätten att lyfta en boll i 
hinder för att identifiera den är följande att 
säga. I regel 15-3 har undantaget från plikt för 
att spela fel boll i hinder borttagits. Vid spel på 
fel boll i hinder gäller alltså numera samma .  

bestämmelser som vid spel på fel boll på annan 
del av banan, två slags plikt och fortsatt spel på 
rätt boll. Motsvarande ändring har gjorts i regel 
12-2, som numera lyder: ”Om en spelare har 
skäl att tro att en boll i vila är hans, och det är 
nödvändigt att lyfta bollen för att identifiera 
den, får han lyfta bollen utan plikt för att göra 
det.” 
Observera att det verkligen skall vara nödvän-
digt att ta upp bollen för att identifiera den! 
Syns inte hela men tillräcklig del av identifie-
ringsmärket på bollen får man alltså inte ta upp 
den. Detsamma är fallet t.ex. om det är uppen-
bart att det bara kan finnas spelarens boll i en 
bunker. Proceduren med att lyfta och identifie-
ra en boll i ett hinder är densamma som för 
motsvarande procedur utanför hinder. 
 
I detta sammanhang kan det vara skäl att på-
minna om att spelaren ansvarar för att spela på 
rätt boll och att han därför bör sätta ett identifi-
eringsmärke  på sin boll (regel 12-2 första 
stycket). Det räcker inte med att säga att man 
spelar på t.ex. en Titleist 3. Bortslagna sådana 
bollar kan finnas lite varstans där ute och då 
kan identifieringen bli knepig. Märk bollen 
med Ditt ”unika” märke! 
 
Sammanfattningsvis, var försiktig när Du 
grundar klubban och vidrör inte marken i 
hindret eller vattnet i ett vattenhinder. Gör 
inget som förbättrar läget. Och märk Dina 
bollar! 
Om man är intresserad av att ta reda på hur en 
regel  skall tolkas eller hur en speciell situation 
skall hanteras är decisionsamlingen rätta stället 
att titta i. Det är inte så svårt. R&A har en bra 
hemsida , www.randa.org. Klicka på RULES , 
sedan Rules Of Golf, därefter Decisions Book 
och slutligen  LAUNCH THE DECISION 
BOOK 2008-2009 APPLICATION. Där kan man 
lätt leta reda på fall, dels efter aktuell regel och 
dels efter problemkategori. Såväl frågorna som 
svaren är logiskt och klart formulerade. 
Allan Scharp 



11 

Information från utbildningssektionen 

 

Nu närmar sig sommaren med snabba steg, 

solen lyser och värmen stiger här nere. Det 

tycker jag den har  gjort även bland alla  kurs-

deltagare. Kurserna under våren har varit full-

tecknade intill sista platsen. Många uppskat-

tande synpunkter, (nästan samtliga positiva) 

har jag haft glädjen att få ta del av. 

Vi har nu gått igenom Long Drive, Pichtning, 

Chipning, Sandbunker och Puttning. Ni som 

deltagit på samtliga kurser hoppas jag har haft 

nytta av era nya kunskaper. 

 

Vi har under våren haft tur med vädret och 

kunnat genomföra samtliga 3 kurser. 

Det är roligt att så många uppskattat utbudet 

av kurserna samt kommit med synpunkter  

på förbättringar och variationer, TACK 

 

Från och med i år 2008 finns det en ny regel-

bok. Ni som är medlemmar i en Svensk 

klubb kommer att få den av Er klubb, ni andra 

som inte är medlemmar i någon Svensk 

klubb kan ta kontakt med mig eller Torbjörn 

Skiöld så får ni en. 

 

Planer finns att under hösten 2008 köra en 

kurs/genomgång av 

de nya komplette-

rande ändringar som 

tillkommit i den nya 

regelboken. Under 

tiden kan man som 

kvällslitteratur 

läsa på lite, det är 

egentligen inte så 

svårt att hitta, bara 

man tar hjälp av 

index, finns längst 

bak i boken. 

 

I skrivande stund har vi tyvärr fått ett tråkigt 

besked från St Philippe, man meddelar  

mig kvällen innan vi skall ha vår golfträning 

att greenerna är stängda på hela området. 

Ett oacceptabelt förfarande som jag kommer 

att ta en tuff diskussion om hur vi skall gå vi-

dare med vår verksamhet på St Philippe. Åter-

kommer med besked. 

 

Kursprogram kommer när vårt tävlingspro-

gram är klart, vi hörs och ses. 

 

Utbildningsansvarig 

 

MarithaMarithaMaritha   
 

Maritha Stolpe-Mårtensson 
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Månadens bravad 

Redaktionen tar gärna emot förslag till måna-

dens bravad. Vi publicerar också notiser om 

hole-in-one på någon av klubbens hemmaba-

nor. 

 

Solbritt Febvre har gjort hole-in-one på hål 2 

på Valbonne den 22 februari 

 

Christer Boman gjorde en eagle på 18:de hålet 

på Saint Donat, banans näst svåraste hål, på 

tävlingen om Danska Vandringspriset. 
 

Nya medlemmar på tävlingarna 

 

Till tävlingen i Esterel den 5 mars hade täv-

lingsledaren Hans S inbjudit både klubbens 

blivande medlemmar och våra golfande vän-

ner från Var. I tävlingen deltog två av klub-

bens nya medlemmar Robert Lundberg 

(bilden) och Bert 

Moss. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nytt ansikte 

Christian Söderlund 

deltog i påskgolfen 

den 19 mars och blev 

2:a i B-klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid damtävlingen den 

7 mars deltog Anita 

King, ny medlem för i 

år. 

Nya medlemmar 

Claes o Helena Andersson samt Lars Lindahl  
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Vinnande lag: 

Gun Rosenbäck, Kerstin Alpman, 

Ulla Serlow och Lena Blom 

2:a pristagarna: 

Hans Sjöqvist, Ulla Wickberg, Margit 

Jonsson och Carl Gustav Nordheim. 

I bakgrunden Torbjörn  

Skiöld. 

Lyckliga pristagare i klubbhuset 

Garlenda – en italiensk pärla 
 
Då sällskapets deltagare körde in i 
Italien var det något disigt och tidvis 
lätt småregn. Det fick dock ingen att 
tappa humöret. Tvärtom solen börja-
de skina och så också sinnena. Den-
na stämning höll i sig ända tills vi åter 
drog till grodätarnas paradis. 
 
Garlenda golfbana är bra! Det bety-
der inte att den är lätt men den har 
en klassisk stil där topografin utnytt-
jas väl. Några doglegs gör att man 
lätt kommer i mask. Kuriosa är att på 
två av hålen spelar man över lands-
vägen. Par 3 hålen är alla mycket 
långa. På ett av dem får en bred flod-
ränna ett märkligt inflytande på dem 
som slår ut. 
  
Klubbhuset är byggt i en härlig itali-
ensk stil och betjäningen är god. 
Dock stänger man restaurangen allt-
för tidigt på eftermiddagen. 
 
Första kvällen hade Cajsa Tillo ord-
nat en mysafton på hotellet, som de 
flesta bodde på. Stämningsfull belys-
ning och rikligt med vin, vilket märk-
tes morgonen efter. Samtliga kasta-
de sig ut i dansens virvlar till musik, 
som vi klart kände igen. Det var en 
härlig kväll med historier och sånger 
som extra krydda. Maten var i övrigt i 
italiensk stil med flertalet goda rätter.  
 
För de som hittills inte haft tillfälle att 
delta i utflykten till denna italienska 
regions i särklass bästa bana, re-
kommenderar jag ett deltagande i 
nästa års arrangemang. Alla uttryck-
te stor tacksamhet till arrangören och 
tävlingsledningen med Torbjörn som 
nestor. Förutom golfen så har vi ju 
alltid kul tillsammans. Stort tack till 
alla som deltog och medverkade till 
en mycket lyckad utflykt. 
 
Ulf Brasen 
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Norska vandringspriset Valbonne  20/2  

60 deltagare 

 

Klass A 

1:a Elisabeth Nyström    39p 

2:a Kai Weslien       36p 

3:a Bertil Deurell       34p 

Klass B  

1:a Eva Lundblad       34p 

2:a Bo Sörensen       34p 

3:a Stefan Wränghede    33p 

Klass C 

1:a och vinnare av Norska vandringspriset 

      Mary von Knorring    42p 

2:a Marianne Ahnmé     36p 

3:a Anne-Catherine Kihlberg 36p 

Kronprinsessgolf S:t Endreol 12/3  

32  deltagare. 

 

På grund av den starka ”Mistralen” blev resultaten 

så klena att de ej tål dagens ljus. 

Klass A 

1:a Håkan Johasson 

2:a Timo Ahvenainen 

3:a Jan-Olof Wallander 

Klass B+C 
1:a Håkan Kihlberg 

2:a Jan-Erik Norder 

3:a Kjell Gertorp 

 

 

Danska vandringspriset S:t Donat  27/2  

70  deltagare 

 

Klass A 

1:a Ulla Sjöqvist       37p 

2:a Ole Toppenberg      34p 

3:a Fredrik Engström     32p 

Klass B 

1:a Mary von Knorring    32p 

2:a Wivi Mikkelsen      31p 

3:a Jonas Roth        28p 

Klass C 
1:a Agneta Antonsson    34p 

2:a Henrik Linde       31p 

3:a Karl-Adam Bonnier    23p 

Allmänna tävlingar 

Påskgolf Gande Bastide 19/3   

70 deltagare 

 

Klass A 

1:a Marianne Phalén-Dahlquist 72 slag 

2:a Kai Weslien        74 slag 

3:a Niels Holst Laursen     75 slag 

Klass B 
1:a Lars Stattin         72 slag 

2:a Christian Söderlund     76 slag 

3:a Lennart Lindeberg     78 slag 

Klass C 
1:a Yvonne Wränghede     37p 

2:a Lena Drouin        33p 

3:a Bengt-Olof Edelsvärd    31p 

 

Marsgolf Esterel 5/3  

88  deltagare 

 

Klass A 
1:a Ulla Sjöqvist        33p 

2:a Torsten Vieth        32p 

3:a Bertil Kjellin        31p 

Klass B 

1:a Rolf Brenkle        40p 

2:a Jan-Erik Norder       37p 

3:a Torunn Löberg       36p 

Klass C 

1:a Gunilla Nilars       36p 

2:a Sven Åke Andersson    35p 

3:a Per Rignes         34p 

 

 

 

Onsdagsgolf S:t Donat 26/3  

56  deltagare 

 

Klass A 

1:a Per Julius Nyström    71 slag 

2:a Elisabet Nyström     72 slag 

3:a Göran Wallgren      73 slag 

Klass B 

1:a Ewa Menckel       72 slag 

2:a Torunn Löberg      74 slag 

3:a Nils Jakob Moen     76 slag 

Klass C 

1:a Christina Malmström   73 slag 

2:a Håkan Kihlberg      76 slag 

3:a Per Rignes        78 slag 
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Är årets KM i match orättvis? 
 

Matchspel 2008 

I år var det totalt 55 anmälda till KM i matchspel varav 19 från Valbonne, 25 från S:t Donat, 2 

från Cannes Mougins och 9 från Grande Bastide. Detta innebar att vi inte hade 4 kompletta 

startfält för att matcha fram ett finalfält på 4 spelare per bana. Vi var därför tvungna att slå ihop 

anmälningarna till att spela på två banor, vilka blev de som hade flest anmälningar – alltså S:t 

Donat och Valbonne. Detta har inneburit att vissa spelare har haft fördelen att få spela på hem-

mabana medan andra har haft nackdelen av att behöva spela på bortabana. Detta har naturligtvis 

inte varit helt rättvist. Men, det hade inte heller varit helt rättvist att flera från Grande Bastide 

och Cannes Mougins blivit direktkvalificerade för finalspel eller bara behövt spela en kval-

match för att komma till kvartsfinal. 

 

Detta har också inneburit att vissa spelare under grundspelet varit tvungna att betala greenfee 

trots att de är medlem på den bana de anmält sig. För dem som inte är medlem i någon klubb 

har ju detta inte inneburit någon extra ekonomisk olägenhet. Totalt har 4 – 5 personer behövt 

betala greenfee under grundspelet och ingen är drabbad två gånger, så någon stor olägenhet kan 

detta inte betraktas som. Men, eftersom det inte framgick av förutsättningarna för tävlingen att 

de som är medlem i en bana kunde bli tvungna att betala greenfee, har styrelsen beslutat att des-

sa ersätts med upp till 60€. 

 

Nästa år - 2009 

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat att nästa års matchspel kommer att spelas enligt 

följande regler avseende grundspelet:  

 

 KM i matchspel 2009 kommer att spelas mellan 2008-10-15 och 2009-05-01 

 Anmälan görs till någon av banorna S:t Donat, Valbonne, Grande Bastide eller  Cannes 

Mougins 

 Lottning kommer att ske uppdelat i två startfält, som är knutna till de banor som har flest 

anmälningar (exempelvis som i år S:t Donat och Valbonne)  

 Grundspelet spelas enligt följande: 

□  Vid match mellan två spelare som anmält sig till samma bana skall matchen spelas   

 på denna bana 

□ Vid match mellan två personer från olika banor så skall matchen spelas på en av de två 

banor spelarna anmält sig till. Vilken bana matchen skall spelas på avgörs genom lott-

ning. Denna lottning görs redan i anslutning till lottning av hela startfältet.  

 Startavgift utgår med 20 € per person för hela tävlingen (avses att användas för att betala 

greenfee till dem som spelar på bortabana och gör att det blir samma kostnad för alla)  

 Om en spelare är medlem i en klubb och tvingas betala greenfee ersätts spelaren med max 

60 €. Om spelaren inte är medlem i någon klubb utgår ingen ersättning. 

 Startfältet seedas 

 Hela skillnaden i spelhandicap räknas (vi reducerar alltså ej HCP:t som gjordes i år)  

 Dagsaktuellt HCP gäller vid spel av match  
 

Vi hoppas att dessa regler leder till att nästa års matchspel blir så rättvist som det går att göra.  
 

Tävlingsledningen 
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KOMMANDE TÄVLINGAR 
Vi har utkämpat två tredjedelar av vårens täv-

lingar. Vintern har varit gynnsam, endast en 

tävling av 13 har inställts hitintills. Banorna 

Opio-Valbonne och Saint Donat har varit i 

utmärkt skick hela säsongen. 

 

Om vi blickar framåt i vårens tävlingsprogram, 

så återstår 7 tävlingar. Det stora evenemanget 

är naturligtvis Jubileumstävlingen på Royal 

Mougins med 100 spelande. Den blev snabbt 

fulltecknad. I dagsläget är 6 personer på vänte-

lista. Banan är kuperad och golfbil rekommen-

deras. Bil skall reserveras på förhand. Täv-

lingsledningen utformar startlistan for optimalt 

samutnyttjande av bilar varför du bör anmäla 

till Torbjörn: knorring_skiold@yahoo.se, se-

nast den 6 april om du önskar dela bil. För när-

varnade har ca 40 deltagare anmält att de öns-

kar använda bil. Jubileet blir en lång dag, då vi 

har samling redan klockan 08.30. Efter avslu-

tad tävling blir det snabb omklädning för åter-

samling på klubben kl 18.00 för prisutdelning, 

korande av "årets golfare", och grandios fest 

med middag och dans. De som inte har GPS 

eller inte besökt Royal Mougins rekommende-

ras en rekognosering på förhand. På grund av 

att vi kunnat bereda nästan alla hugade plats på 

jubileumstävlingen har tisdagstävlingen den 15 

april ställts in. 

 

Planeringen av höstens tävlingsprogram fort-

skrider. Den första tävlingen, den traditionella 

Premiärtävlingen med Danske Bank Interna-

tional, genomförs med kanonstart den 17 sep-

tember på Saint Donat. Veckan därefter blir 

det KM för äkta makar med Reséns vand-

ringspris och sidotävlingen för valfria mixed 

konstellationer. I början av oktober spelas indi-

viduellt KM (scratch) i två dagar med sidotäv-

ling (nettoresultat). Så fortsätter sedan höstpro-

grammet med tävling varje vecka, oftast på 

onsdagarna, och sista tävling den 17 december 

om vädret och banornas kondition tillåter. Vi 

ser fram mot två utflykter; dels en längre som 

kanske blir till Marocko och en till närbelägna 

Ligurien. 

VÅRENS MATCHPLAY 
Nu har grundserien av årets matchplay avslu-

tats. Fyra personer har gått vidare från Grande 

Bastide / Opio-Valbonne. De är Carl Ameln, 

Elisabet Nyström, Gerard Febvre/Per Nyström 

och Kai Weslien.  Från Saint Donat / Cannes 

Mougins har Anders Carlsson, Niels Holst 

Laursen, Ulla Sjöqvist och Torbjörn Skiöld 

kvalificerat sig för fortsatt spel. 

 Kvartsfinalerna lottas den 2 april och skall 

vara genomförda 12 april. Semifinalerna spe-

las före 20 april och finalen före utgången av 

april så att segraren skall kunna firas på Klub-

bens årsmöte den 5 maj.  

Tidigare vinnare i Klubbens matchplay var år 

2007 Per-Julius Nyström och dessförinnan 

Marianne Phalén-Dahlqvist och Bruno Glenn-

mark. 

ÅRETS GOLFARE 
Tre tävlingar återstår innan "Årets golfare" i 

sex klasser skall koras på jubileumsfesten. 

Hans Sjöqvist håller i det digra materialet som 

omfattar varenda klubbmedlems tävlande i 

Klubbens tävlingar under säsongen 2007-2008. 

Hans berättar att ställningen i täten i flera av 

klasserna är så jämn att avgörandet om titlarna 

troligen kommer först vid turneringens sista 

tävling, jubileumstävlingen som spelas den 17 

april. 
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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, hör med banans reception.  

Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt 

080402 Vårgolf Claux Amic H Sjöqvist Slaggolf  

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

080417 Jubileumsgolf Royal Mougins T Skiöld Poängb. Kanonstart kl 09:30 

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 Slag Kanonstart kl 09:00 

080502 Damtävlingsavslut-

ning 

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!!  


