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skattmästare utsågs Carl-Gustaf Nordheim. I övrigt var det 
inga förändringar i styrelsen. Karl Lidgren och Jonas Roth 
valdes till revisorer. 
Därutöver utdelades priser i KM  matchplay: första pris till 
Lisa Nyström och andra pris till Ulla Sjöqvist .Efter mötets 
avslut intogs den sedvanliga lunchen i fint väder. 
Den 7-8 maj genomfördes den årliga tvådagarstävlingen på 
Taulane i härligt solsken. Anläggningen liksom golfbanan 
är ju något alldeles extra även om greenerna i år var ovan-
ligt tröga. Trots det var det många som hade mycket höga 
poäng med de bästa runt 40. Genom Carnegie Banks osed-
vanligt generösa sponsring bjöds på drink med tilltugg och 
en utmärkt middag efter första dagens spel. Efter andra 
dagens spel spel bjöds på lunch och ett förnämligt prisbord. 
Alla deltagare var mycket nöjda och om jag förstått Claes-
Johan Geijer hos Carnegie rätt så ställer Banken upp som 
sponsor även nästa år vilket är mycket glädjande. 
Till sist vill jag tillönska alla medlemmar en skön och här-
lig sommar var Ni än befinner Er. 
 
KEEP SWINGING 
Tom  
Ordförande 

TOMS  SPALT 
 
Det har varit en intensiv period i april 
och maj innan många av oss far norr-
ut för att fira sommaren där. 
Den 17 april firade klubben sitt 15-
årsjubileum med pompa och ståt på 
Royal Mougins golfklubb.Det börja-
de med en shotgun. Trots att banan 
inte är lättspelad var det flera som 
hade bra resultat. Till allas belåtenhet 
slapp vi regn under spelet även om 

det såg hotfullt ut. 
Jubileet hade planerats in i minsta detalj. Då april är en väder-
lynnig månad hade vi begärt av Royal Mougins att terrassen, 
där ett antal deltagare skulle sitta, skulle täckas in med tält för 
den händelse det skulle regna. Oturligt nog blev våra farhågor 
besannade när drinken började serveras. Det verkade till en 
början rätt harmlöst till dess att det upptäcktes att tälten läckte. 
Trots att vi trodde att vi hade garderat oss mot regn hade våra 
försiktighetsåtgärder således inte hjälpt. De som satt under de 
läckande tälten tvingades således att flytta in i själva klubbhu-
set. Det innebar tyvärr att tidsprogrammet blev nästan en tim-
me försenat. Det är tråkigt att konstatera att Royal Mougins 
inte klarade av sitt åtagande vad gäller tälten. Vi betalade 
givetvis inte för hyra av tälten. När väl omdukningen var klar 
steg stämningen och alla kunde avnjuta en god fyrarätters 
middag med bra viner. Arja Saijonmaa hade sedan ett bejublat 
framträdande med sin pianist Petri Sommer. Därefter avsluta-
des kvällen med dans. Sammantaget blev det en mycket lyck-
ad kväll sedan tältproblemet väl klarats av. Ett stort tack till 
Kaupthing Bank Luxembourg som på ett mycket generöst sätt 
sponsrade jubileet. 
Den 5 maj hade klubben sitt ordinarie medlemsmöte under 
ordförandeskap av Allan Scharp. Mötet förflöt lugnt och hade 
samlat c:a 60 medlemmar. Därutöver hade många lämnat full-
makt. Då revisorerna kritiserat styrelsen för att middagen un-
der 15-årsjubileet subventionerats av klubben, så som gjordes 
vid klubbens 10-årsjubileum, var genomgången av revisions-
berättelsen den punkt på dagordningen som tilldrog sig mest 
intresse. Revisorerna  hade även kritiserat att klubben reserve-
rat en utgiftspost för jubileet i 2007 års bokslut i stället för att 
ta hela kostnaden i 2008 års bokslut. Mötet ansåg emellertid 
enhälligt att styrelsen agerat rätt. För styrelsen var det viktigt 
att få höra medlemmarnas uppfattning om vi även fortsätt-
ningsvis kan subventionera måltider i samband med golfakti-
viteter. Styrelsen fick för övrigt i uppdrag att under hösten ta 
fram en treårsplan hur klubbens överlikviditet skall hanteras. 
Mötet beslutade även att, på styrelsens förslag, utse den avgå-
ende styrelseledamoten Gunnar Calais till hedersmedlem då 
han utfört mycket stora arbetsinsatser för klubben inte minst 
vid framtagandet av klubbens datasystem. Vidare avtackades, 
utöver Gunnar Calais, de likaledes avgående styrelseledamö-
terna Anders Tollstén och Christer Boman samt de avgående 
revisorerna Bertil Oppenheimer och Jan Eveland. Som ny vice 

Medlemsmötet beslutade enhälligt att utse 
Gunnar Calais till hedersmedlem. Grattis 
Gunnar! 
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-- Den 2:a april på Claux AmicDen 2:a april på Claux AmicDen 2:a april på Claux Amic   

HEJ ALLA LEKKAMRATER 
Jag blev ombedd att säga några ord om tävlingen på Claux-Amic Grasse den 2:a april.  Lätt som en plätt efter-
som tävlingen var lyckad från start till mål. Vädergudarna var nådiga mot oss, så det blev en strålande dag på 
de lugna kullarna ovanför Grasse. Tur för en del att man fick fri dropp om man hamnade intill en sten eller 
dylikt utanför ruffen  det var faktiskt inte alls svårt att hamna där! Mitt eget golfspel flöt på ganska hyfsat för 
ovanlighetens skull förmodligen tack vare den lugna och kamratliga stämningen i min boll. Tack för detta ack 
så viktiga i våra "lekar" (= sällskapsgolf). Jag hade min stegräknare påslagen och det blev över 16000 steg! Bra 
motion, härligt! Gammeldansken vid 1:ans tee avstod jag från, som tur var, men det var en trevlig gest, tyckte 
åtminstone killarna. Undrar varför dom letade bollar i ruffen därefter? 19:e hålet bjöd på strålande sol på ter-
rassen och efter den ack så goda ölen bjöds vi på en välkomponerad  måltid och medicinen (vinet) flödade! 
Tack Jyske Bank och ert löfte om att komma tillbaka med samma upplägg nästa år har vi alla nogsamt noterat. 
Välkomna. Vi har fått ännu en dag att trä upp på minnenas smultronstrå. 
 
Med tillönskan om  En Fin Sommar  hälsar 2:an i B-klassen- fru Glenmark. 

Liksom senaste år hade Jyske Bank ordnat en tipstävling med frågetavlor om bankens verksamhet upp-
satta på utslagsplatserna. Tipstävlingens bästa resultat hade laget med Aksel Mikkelsen, Lisa Ny-
ström, Gittan Åkerman och Jonas Roth. T.v. Peter Andersen från sponsorn Jyske Bank 

Tre glada damer delade and-
raplatserna fr.v. Eva Ström , 
Ulla Häggö och Ann-Louise 
Glenmark 
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Den 9 april på Saint DonatDen 9 april på Saint DonatDen 9 april på Saint Donat   

Törnebohms vandringspris vanns av Tor-
björn Skiöld, som även vann A-klassen. To-
runn Löberg och Karl-Adam Bonnier var ock-
så vinnare. Andrapristagare var Evert Anders-
son, Mary von Knorring och Birgitta Jurbrant. 
Tredjepristagare och 3 Bis var fr.v. Ulla Häg-
gö, Björn Tore Larsen, Ulla Pilhage och Per-
Olof Thorstensson. 

Stig Törnebohms Vandringspris 
 
Inteckningar 
2003 Renée Björkman 
2004   Christina Högström 
2005   Renée Björkman 
2006 Torsten Vieth 
2007 Gun Rosenbäck 
2008 Torbjörn Skiöld 
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Den 17 april på Royal MouginsDen 17 april på Royal MouginsDen 17 april på Royal Mougins   

Torsdagen den 17 april: 
Jag vaknade som vanligt tidigt och det regnande 
inte som Meteo France hade lovat. Som vanligt 
kom jag sent till golfen. Tur att jag har Pelle och 
Eva Ström som för det mesta är senare än jag. 
Väl inne i receptionen blev jag mött av Ann, som 
tidigare arbetade på St Donat och alltid är lika 
glad och tillmötesgående. Ja, det gjorde ju redan 
att jag kände mig ganska väl till mods. Utanför 
var det full fart med alla morgonpigga golfare och 
Torbjörn redogjorde för tävlingen och dess regler 
på Royal Mougins. Alla hade fått sina baggar 
påsatta på bilar, dock inte jag som kom sent och 
smitit in bakvägen. Caddiemastern Michel ville 
försöka få min bag och vagn till min bil. Start var 
till hål numer 15 men det visade sig vara ett näs-
tan omöjligt uppdrag eftersom bilen var längst 
bak inne i baggboden. Jag smet då iväg innan 
Torbjörn talat färdigt mot 15:e hålet  och tänkte 
att mina medspelare kan ju alltid tala om för mig 
vad jag hade missat. I min vandring mot 15:e 
hålet gick jag i daggen och njöt av att solen börja-
de värma och att äntligen hade våren kommit. 
Väl på tee stod jag och funderade på min sving, 
som är som den är, för det mesta dålig men 
ibland så fungerar den. Vad skall jag nu tänka 
på? Jo försök svinga som Fred Torgner lugnt och 
sansat, ta en klubba till som en av mina franska 
golfvänner rekommenderat mig, gör inspelen som 
Pelle Ström lärt mig. Till sist men kanske viktigast 
puttningen, ja den är min egen. Jag börjar med 
en del provsvingar. Då kom första medspelaren 
vandrande mot tee Göran Selander. Därefter dök 
Dan Alvén upp och sist Lars Hildebrand. Det be-
stämdes att vi skulle ha en tävling i tävlingen. 
Kortaste och längsta driven spelar ihop. Så var 
det dags för start och sirenen ljöd. Dan först till 
skott och iväg med en jättedrive, sedan Göran - 
inte så lång, och så blev det min tur. Jag - något 
längre än Göran. Till sist Lars som blev kortast. 
Team blev Dan och Lars mot Göran och mig. 
Sämst får bjuda de andra på ett glas.  Med mitt 
tredje slag höll jag på att slå ihjäl framförvarande 
boll, Pelle Ström och company, som var på 16:e 
hålets tee. Hur som helst fyra på green + två put-
tar = bogey. Det tyckte jag var OK på första hå-
let.   
 Sedan gick det lite bättre tills vi kom till tvåan. 
Där var det kö med minst 3 bollar framför 
oss. Här gällde det att tävla mot det isländske 
proffset på detta spektakulära hål. Ja efter en 
väntan som kändes som evigheter så blev det vår 
tur. Då jag slog ut  skrek Göran Wallgren: Leif jag 
filmar dig! Jag slog naturligtvis ett mycket dåligt 
slag, Göran säger Leif hur gick det där? Först 
efter en vecka fick jag se filmen och det var väl 
tur det. Vilken sving!  Efter detta började jag få  

flyt på spelet igen, så även Lars H. Då blev jag ju 
tvungen att börja skärpa mig ännu mer. Plötsligt 
hade vi spelat 18 hål och dett kändes som bara nio– 
Det är väl så man känner sig när det går bra. Göran 
och jag vann och fick vår efterlängtade öl på den 
härliga terrassen med den fantastiska utsikten. En öl 
har aldrig smakat så bra som den. 
 37 poäng hade jag och jag var övertygad om att det 
inte skulle räcka långt med så enkla greener men 
det gjorde det. Tack till mina medspelare som hjälp-
te mig när jag spred mina bollar runt Royal Mougins. 
Utan er hade det aldrig blivit någon seger. Det var 
en fantastisk känsla att vinna en golftävling med så 
många som 100 deltagare. Särskilt för mig som var 
en av grundarna till klubben. Tack Lars Tedrup för 
ditt initiativ att grunda en svensk golfklubb för glada 
golfare. Vi tänker på dig! 
Hjärtligt tack till alla i klubbens styrelse för allt arbete 
ni har lagt ner för att ordna detta jubileum. Cham-
pagne! God mat!  Arja + pianist! Toppen!  Pigg 
dansmusik för vår generation! Vi njöt! Hoppas alla 
andra uppskattade festen lika mycket som vi. Vi vet 
hur mycket arbete som ligger bakom både tävling 
och fest! 
 
Keep swinging från en glad golfare 
 Leif R 
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Den 17 april på Royal MouginsDen 17 april på Royal MouginsDen 17 april på Royal Mougins   

Närmast Pinn 
Shotgun start på 18 hålet, där det snarare kändes som att vara på 
stranden än på en mjuk fairway. Jag lyckades värma upp ordent-
ligt med alltför många slag för att kunna få poäng. En lång upp-
försbacke till hål 1 och det kändes bra med 5 slag och 2 poäng, jag 
var med i matchen. Så dök hål 2 upp och den mycket charmante 
Europatourspelaren Birger, som med en pitch slog ett vackert högt 
slag långt över green. Genom mitt huvud löpte flera tankar.-Tänk 
ej på nerförsbacken, stora trädet till vänster som blockerar ett rakt 
slag, vattnet innan green och glöm inte vad din tandläkare från 
London, som nu bor precis till höger om andra hålet,  sa - ”inga 
bollar i min trädgård, tack”. Så jag tittade på avståndet, tog fram 
min 35 graders hybrid och slog ett lugnt slag, (utan att titta upp) 
som landade 2 meter från hål.  

När vi kom ner till greenen fick jag lite beröm, men hörde att någon annan varit närmare, så jag var 
nöjd med min birdie och spelade lugnt vidare.Jag blev alltså mycket glad och   förvånad när jag vann 
ett sånt fint pris som 2 greenfee-biljetter till Royal Mougins för närmast pin. Nästa gång satsar jag på 
hole in one! 
Gunilla Huldt 

Klubben belönade vinnarna i Jubileums-
tävlingen med champagne. Ovan de sju 
bästa i A-klassen kring vinnaren Leif 
Resén, till vänster de bästa i B-klassen 
kring Wivi Mikkelsen och nedan  
C-klassen kring Christina Malmström. 
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Den 23 april på ValbonneDen 23 april på ValbonneDen 23 april på Valbonne   

Hur kunde det hända? Hur är 
det möjligt? 
 Man spelar golf 2 ggr i veckan under större 
delen av året. Får mellan 30 och 36 poäng 
och är överlycklig. Kan i alla fall motivera sitt 
handikapp. Så plötsligt en dag. Allt faller på 
plats. Utslagen perfekta. Puttarna går i. Man 
fattar ingenting. Delar av rundan brukar gå 
bra men så kommer svackan. Några streck-
hål. Men inte idag. Det kommer ingen 
svacka. Allt stämmer. Så klart. Bra väder. 
Trevliga bollkamrater gör inte saken sämre. 
Väl inne efter 18 hål. Netto 63 slag. Slaggolf. 
Hur är det möjligt? Once in a lifetime kanske? 
Hoppas att det återkommer. 
Bakom en nysänkt golfare står en förvå-
nad golfhustru. 
Stefan  

Dagens vinnare Stefan 
Wränghede (B-klass), 
Else Sloth Greve (C-
klass) och Hans Lund-
ström (A-klass). 

Till vänster andra och tredjepristagarna i C-klassen Birgitta Jurbrant och Viveka Linde. 
Till höger Lars Gullström, trea i A-klassen med Gunilla Stattin, trea i B-klassen.  
Tvåorna i A– och B-klassen Per Holmvik och Kjell Gertorp var så upprymda över sina pris att de inte 
kunde hålla sig stilla, utan bilden blev så suddig att den ej kan publiceras. 
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Den 30 april på Saint DonatDen 30 april på Saint DonatDen 30 april på Saint Donat   

Valborgsgolf 30 april 2008 på Saint Donat 
 
Sköna majsolen lyste med sin frånvaro denna 
Valborgsmässoafton. De senaste veckorna har 
vi allt som oftast fått oss en skur, och utsikter-
na för dagen var verkligen inte lysande. Det 
sägs att goda golfare har tur och idag tycktes 
det finnas enbart goda golfare på banan då vi 
hade sådan osannolik tur, att dagens regn bör-
jade med ett lätt dugg just då den allra sista 
bollen kommit till sista tee. 
 
Dagens spelform var slagtävling för A-
klassen, där Björn Tore Larsen visade "att 
gammal är äldst" och vann på 71 slag. I B- 
och C-klasserna spelades slaggolf. Där visade 
sig vår relativt nye medlem Claes Andersson 
på styva linan med ett nästan lika fint nettore-
sultat 72 slag. 
 
 

Efter prisutdelning med fina priser (bl.a. 
greenfee-biljetter skänkta av Saint Donat) 
avtackades Niels Holst Laursen inte bara för 
dagens tävling, utan även för de 3 år som han 
fungerat som Klubbens biträdande tävlingsle-
dare och ansvarat för ca 30. Torbjörn Skiöld 
överräckte ett tungt paket och uttryckte många 
berömmande ord för Niels insatser, hans 
hjälpsamhet och stora kunskap om både regler 
och tävlingsledning. 
 
Mary v K 

Vinnarna i alla klasser; Björn Tore Larsen (A-klassen), Lars Stattin (B-klassen) och Claes 
Andersson (C-klassen) fick förutom de sedvanliga vinstvinen även en greenfee-biljett don-
nerad av Golf and Country Club Saint Donat. Tvåor i A– och B-klassen var Torbjörn Skiöld 
och Gunilla Stattin 
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Den 7Den 7Den 7---8 maj på Chateau Taulane8 maj på Chateau Taulane8 maj på Chateau Taulane   

Herrvinnarna dag 2: Timo Ahvenainen (A), Anders Lindström (B) och  Roger Andersson (C). Dam-
vinnarna dag 2: Bi Gullström (B) Kerstin Alpman (A) och Agneta Antonsson  (C) 

Till vänster vinnarna i A-klass dag 1 Jan Billing och Kerstin Alpman. Ovan dam– och herrvinnarna i B 
och C dag 1 Jonas Roth, Else Sloth Greve, Karl-Adam Bonnier och  Marianne Westlund 

Vinnarna i tvådagarstävlingen: Jan 
Billing, Jonas Roth och Ulla Häggö. 
Nedan tvåorna i den sammanlagda 
tävlingen Tom Rune, Agneta An-
tonsson och nye medlemmen An-
ders Lindström. 
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Den 7Den 7Den 7---8 maj på Chateau Taulane8 maj på Chateau Taulane8 maj på Chateau Taulane   

När min fru Birgitta och jag erbjöds möjligheten att 
vara med i klubbens Carnegie-tävling på Taulane tacka-
de vi ja och såg fram emot att komma dit – vi hade hört 
hur entusiastiska andra blivit som varit där och spelat. 
Vi hade dock inte deltagit mer än i någon enstaka täv-
ling som klubben arrangerat, så vi kände det nog lite 
tveksamt när tiden för evenemanget närmade sig – att 
var där i två dagar … Ny bana. Nya människor! Golf 
har vi spelat i många år, så på den punkten var vi rela-
tivt lugna och med trevlig support av tävlingsledningen  
(Hans Sjöqvist) kände vi oss relativt säkra inför utma-
ningen. (Lite extra tid på drivingrangen dagarna innan 
blev det nog…) 
 
Vi kom till Taulane tidigt på morgonen inför första 
dagen för att kunna slå några bollar. Därefter skulle 
golfbilarna fördelas mellan sjuttiotalet deltagare – smått 
kaotiskt så det var skönt när vi fick åka ut till våra re-
spektive hål. Min boll startade på femman. Jag skulle 
spela med Leif Resén och Bertil Hasteus. Leif, en av 
klubbens riktigt ”gamla” medlemmar hade spelat banan 
många gånger och det hjälpte till att komma igång på 
ett bra sätt. Vi vet ju hur viktigt det är att kunna få en 
bra start. Efter par på första hålet gjorde jag birdie på 
sexan och sedan gick det ”lätt”. Tack Leif och Bertil för 
bra support – Leifs driver var ”het. (en Cobra som lät 
lite ihåligt men gick långt …!) Var inte riktigt förbe-
redd på att jag skulle vinna A-klassen med mina 37 
poäng – brukar kunna placera mig hyfsat brutto men att 
få vinna min klass netto ingick inte i planeringen… 
Kul! Efter en mycket trevligt arrangerad middag, god 
mat, goda viner, trevligt umgänge runt ”mitt bord” var 
dagen slut. Carnegie visade oss verkligen stor generosi-
tet! 

Dags för dag två – lugnt läge, dock lite pirrigt för då 
var det seedat i bollen efter första dagens resultat. Vi – 
Tom Rune, Torbjörn Skiöld, Peter Greve och jag bör-
jade på tvåan. Det kändes från början att det var fight 
om varje poäng … det blev bra golf i bollen! Blev nog 
mest imponerad av Tom, som spelat allsvensk bandy 
och fotboll redan på 60-talet. Där finns det bollsinne! 
När vi kom fram till green var det ofta Tom som tog 
hem hålet även om hans drivar inte var lika långa – har 
vi hört det förut: spela rakt och putta bra!! Det blev 
spännande när vi räknade ut resultatet – Tom fick 40 p 
och jag fick 40 p! Dock med sammanläggningen dag 
ett och två vann jag med 1p. Dagen avslutades med en 
trevlig lunch och prisutdelning med stort prisbord! 
 
Tack Carnegie och klubbens arrangörer för fina täv-
lingsdagar! 
Jan Billing, Sainte-Maxime 

Första kvällen hälsade oss chefen för Carnegie Luxemburg Claes-Johan Geijer (ovan till höger) välkomna 
till Taulane. Med varma applåder hälsades hans löfte om att återkomma som sponsor nästa år. Fyra av Car-
negies medarbetare deltog i tävlingen:  från vänster Jerker Lövgren (Stockholm), Bo Åmell (Geneve), Lars 
Bak och  Håkan Wikström (Luxemburg). 
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TÄVLINGSRESULTAT 
 
28 mars   Klass A-B 
1:a  Bi Gullström  38p 
2:a  Torunn Löberg  35p 
3:a  Lisa Nyström  28p 
  Klass C 
1:a  Yvonne Wränghede 37p 
2:a  Barbro Lerud  32p 
3:a  Ann Mari Ditoft  29p 
 
25 april Klass A-B 
1:a  Solbritt Febvre  36p 
2:a  Daisy Holmvik  36p 
3:a  Marianne  Phalén- 
        Dahlqvist  33p 
  Klass C 
1:a  Christina Malmström 39p 
2:a  Ann Mari Dirtoft 37p 
3:a  Katarina  Berg Lindau 36p 
 
2 maj  Klass A-B 
1:a  Ulla Sjöqvist  32p 
2:a  Cajsa Tillo  32p 
3:a  Eva  Ström  30p 
  Klass C 
1:a  Katarina  Berg Lindau 32p 
2:a  Agneta Antonsson 31p 

 
LISAS BÄSTA GOLFRECEPT! 

 
 

 
-varierande spelform 

-överraskningsmoment 
-flaggtävlingar 

-dolda hål 
-närmast pin 

-kavaljersgolf 
 
 
Tack Lisa för ditt engagemang och din entusiasm 
inför varje damtävling. Vi ser med spänning och 
nyfikenhet fram emot ytterligare säsonger med dig 
som ledare. 
 
Trevlig sommar önskar klubbens spelande damer. 

Eva Bergh  skall hjälpa 
Lisa med tävlingarna  
nästa säsong. 
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REGELFRÅGA  angående provisorisk boll och 
vattenhinder 
 
En medlem har ställt följande fråga: 
Du slår ut men ser inte om bollen hamnat i 
vatten (tag 3:e eller 16:e på Saint Donat, tex 
bakom bambubuskaget till höger på 16:e). När 
du passerar drop zone slår du en provisorisk. 
När du kommer fram ser du att första bollen 
ligger i vattnet/hindret men du tycker att den är 
spelbar. Kan du då spela den? Din provisoris-
ka ligger bra på green. Kan man sålunda välja 
vilken boll man tror är den mest fördelaktiga 
att spela? Normalt i golfreglerna brukar man ju 
inte få välja. 
 
Här är Allan Scharps svar på frågan: 
 
För att vinna tid får man spela en provisorisk 
boll om den ursprungliga bollen kan vara förlo-
rad utanför ett vattenhinder eller vara out-of-
bounds (regel 27-2a). Kan bollen vara förlorad 
i ett vattenhinder har man dock inte den rätten. 
Om emellertid bollen också kan vara förlorad 
utanför vattenhindret får man spela en proviso-
risk boll. Visar det sig sedan att bollen är i vat-
tenhindret skall den provisoriska bollen ges 
upp och spelaren fortsätta spelet på bollen i 
vattenhindret (regel 27-2c). Hittas bollen på 
banan utanför vattenhindret skall även här den 
provisoriska bollen ges upp och fortsatt spel 
ske på den ursprungliga bollen. 
I Ditt fall hade det alltså varit OK att spela en 
provisorisk boll från tee, eftersom bollen kunde 
ha varit förlorad utanför vattenhindret. När det 
sedan visar sig att den ursprungliga bollen 
ligger i vattnet så skall den provisoriska bollen 
ges upp och Du skall fortsätta att spela på bol-
len i hindret. 
Rätten att spela en provisorisk boll från dropp-
rutan existerar inte i detta fall. Provisorisk boll 
skall alltid spelas så nära som möjligt från den 
plats, varifrån den ursprungliga bollen senast 
spelades (regel 27-1). En boll som droppas vid 
hindret eller i droppruta får droppas endast 
därför att den första bollen befunnit sig i vat-
tenhindret och inte kunnat spelas därifrån. 
Enda gången det kan inträffa att man spelar 
en provisorisk boll från en droppruta eller vat-
tenhindergräns är när den första bollen slagen 
från rutan eller hindergränsen kan vara förlo-
rad utanför ett vattenhinder.. 
Om man gör som Du beskriver situationen så 
spelar man på fel boll när man slår den provi 

 
soriska bollen från dropprutan, vilket betyder 
två slags plikt. Den rätta bollen ligger ju i vat-
tenhindret. Kan Du inte spela upp den utan 
måste droppa blir det ytterligare ett slags plikt. 
För fullständighetens skull vill jag påpeka att 
det enligt regel 26-1 är fråga om fakta huruvi-
da en boll, som inte har hittats efter att ha sla-
gits mot ett vattenhinder, är i hindret. För att få 
tillämpa lättnadsregeln (dvs att droppa i dropp-
rutan eller där bollbanan senast skar ut i hind-
ret, på flagglinjen eller däri bollen senast spe-
lades) måste det vara "känt eller så gott som 
säkert" att bollen är i hindret. I avsaknad om 
sådan vetskap eller säkerhet skall spelaren 
fortsätta spelet enligt regel 27-1, d.v.s. med ett 
slags plikt spela från föregående plats. 

 
PRELIMINÄRT KURSPROGRAM 
Hösten 2008 
 
2008-10-09 
Trouble shots = problemslag 
Tre grupper om 8 personer på St Philippe. 
Kursledare Thierry Tronquart 
 
2008-10-16 
Närspel = Putting + Chipping 
Tre grupper om 8 personer på St Philippe. 
Kursledare Thierry Tronquart 
 
2008-10-30 
Närspel = Pitching + Bunkerspel 
Tre grupper om 8 personer på St Philippe. 
Kursledare Thierry Tronquart 
 
2008-11-13 
Regelkurs = Golfregler + Vett & etikett 
Återkommer om plats och kursledare 
 
När kursdatum närmar sig skickar jag ut 
meddelande per e-post om anmälning, etc. 
 
Svinga lugnt 
Hälsningar 
Maritha Mårtensson 
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             15-årsjubileum - en kväll att minnas 
 
Tänk, vad tiden går - det känns verkligen inte 
länge sedan vi firade 10-årsjubileum. Den 17 
april var det dags igen! Även denna gång var 
inramningen kring kvällen det festliga Royal 
Mougins, där 150 festklädda, förväntansfulla 
gäster samlades kring ett glas champagne i 
hallen, där sorlet hastigt steg till svindlande 
höjder.  
 
Sedan var det dags för prisutdeling, inte enbart 
för dagens golftävling utan också för tävlingen 
om årets golfare. Som extra bonus delade 
festens sponsor, Kaupthing Bank ut priser för 
dem som med största framgång tävlat mot den 
isländske europatourspelaren. Ett stort tack till 
vår nye sponsor. 
 
Efter den rikliga prisutdelningen var vi många 
som lyckligt slog oss ner vid de festliga mat-
borden där fina menyer låg framlagda och vi-
sade vad som komma skulle. Klubbens ordfö-
rande Tom Rune bjöd oss välkomna. Det var 
verkligen en festmiddag, där alla kunde frossa 
och njuta i livligt sällskap av upprymda med-
gäster. Helt utan incidenter förlöper sällan en 
hel kväll! Att det denna kväll skulle bli ösregn 
och näst intill storm hade ingen räknat med, 
allra minst Royal Mougins administration. Det 
uppstod lindrigt sagt lite tumult innan de 50 
festdeltagare, som suttit under ett tälttak och 
huttrat i blötan, äntligen kunde trängas inne i 
själva restaurantsalen. Och där fick alla plats – 
där det finns hjärterum …… Efter den förträffli-
ga middagen, var det dags för kvällens höjd-
punkt - den efterlängtade artisten Arja Saijon-
maa, som med stor värme och intensitet un-
derhöll oss.  Hennes charm och utstrålning 
lämnade ingen oberörd. Tack härliga Arja! 
 
Månader av föreberedelser ligger bakom ett 
sådant här arrangemang. Tack - hjärtligt tack 
till alla självuppoffrande klubbmedlemmar som 
gjorde denna underbara dag till en verkligen 
festdag, som vi kommer att minnas länge och 
med stor tacksamhet. 
 
Med feststämningen ännu pirrande tackar två 
nöjda och lyckliga festdeltagare. 
Lene och Bertel 

Några av klubbens grundare på festhumör. Från 
vänster Anders Berner, Lars Östman, Åke Alm-
roth, Solbritt Febvre och Leif Resén. Nedan 
plock ur festpubliken: Agneta Antonsson och 
Arja Saijonmaa. 
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På Klubbens årsmöte den 5 maj avtackades An-
ders Tollstén för sin insats som klubbmästare 
under tre år. Han har med hög röst och glatt hu-
mör varit vår härförare under många resor. Spe-
ciellt minns vi resan till den utmanande banan 
Sperone på Korsika.  

Vid sitt konstituerande möte har Klubbens styrelse 
utsett Yvonne Wränghede till biträdande klubbmäs-
tare. Till ordinarie klubbmästare valdes Cajsa Tillo. 
Lycka till! Medlemmarna ser fram emot kommande 
resor och utflykter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höstens klubbresa planeras av klubbmästeriet. Kosan ställs mot Marocko och Marakesh i intervallet 
6– 11 november, med tre golfdagar som det ser ut nu.  Mer om detta i nästa nummer…. 
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Vårgolf Claux Amic 2 april 82 deltagare 
 
Klass A 
1:a Gerard Febvre   33 p 
2:a Eva Ström   33 p 
3:a Johnny Rosenbäck  31 p 
Klass B  
1:a Ole Lien    36 p 
2:a Stefan Wränghede  36 p 
3:a Ann-Louise Glenmark  32 p 
Klass C 
1:a Kerstin Ohlsson   35 p 
2:a Ulla Häggö   34 p 
3:a Christina Malmström  32 p 

Aprilgolf  Valbonne 23 april  66 deltagare 
 
Klass A 
1:a  Hans Lundström   71 slag 
2:a  Per Holmvik   75 slag 
3:a  Lars Gullström   76 slag 
Klass B 
1:a  Stefan Wränghede  63 slag 
2:a  Kjell Gertorp   68 slag 
3:a  Gunilla Stattin   69 slag 
Klass C 
1:a  Else Sloth Greve  70 slag 
2:a  Birgitta Jurbrant   73 slag 
3:a  Viveka Linde   73 slag 

Törnebohms vandringspris Saint Donat   
23 april  55 deltagare 
 
Klass A  
Vinnare av vandringspriset och 
1:a Torbjörn Skiöld   38 p 
2:a  Evert Andersson   38 p 
3:a  Per-Olof Thorstensson  37 p 
Klass B 
1:a Torunn Löberg   38 p 
2:a Mary von Knorring  35 p 
3:a  Ulla Pilhage   34 p 
Klass C 
1:a Karl-Adam Bonnier  29 p 
2:a Birgitta Jurbrant   29 p 
3:a Ulla Häggö   29 p 

Allmänna tävlingar 

     
Saint Donat 23 april 32 deltagare 
 
Klass A 
1:a Björn Tore Larsen  71 slag 
2:a  Torbjörn Skiöld   74 slag 
3:a  Evert Andersson   74 slag 
 
Klass B 
1:a  Lars Stattin   75 slag 
2:a  Gunilla Stattin   75 slag 
3:a  Cajsa  Tillo   75 slag 
Klass C 
1:a  Claes Andesson   72 slag 
2:a  Ulla Häggö   78 slag 
 

Jubileumsgolf Roya Mougins 17april 100 deltagare 
 
Klass A 
1:a Leif Resén    37p 
2:a Michael Bärnsten   35p 
3:a Gunnilla Huldt   34p 
Klass B 
1:a Wivi Mikkelsen   37p 
2:a Lars Kornmod (Kaupthing)  35p 
3:a Ene Balder    33p 
Klass C 
1:a  Christina Malmström  32p 
2:a Marianne Ahnmé   29p 
3:a Ulf Jarlerud    29p 
 
 
   
 
 

     
Taulane  7 och  8 maj  68 deltagare 
 
Klass A 
1:a  Jan Billing   77p 
2:a  Tom Rune   76p 
3:a  Peter Greve   71p 
Klass B 
1:a  Jonas Roth   76p 
2:a  Anders Lindström  73p 
3:a  Ulf Jemsby   73p 
Klass C 
1:a  Ulla Hägö   67p 
2:a  Agneta Antonsson  67p 
3:a  Marianne Westlund  62p 
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Månadens bravad 
 
Under den första tävlingsdagen i Taulane hände 
det osannolika att två äkta par kammade hem 
segrarna i damernas respektive herrarnas längs-
ta drive (hål 13) och närmast pinn (hål (8). Vin-
narna var Eva och Pelle Ström (herrarnas 
längsta drive och närmast pinn bland damerna) 
samt Anders och Margit Lindström (närmast 
pinn bland herrarna och damernas längsta dri-
ve. Eva och Pelle! Se upp i höstens KM för 
makar. 

Nya medlemmar på jubileumsävlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne och Hans Lundberg efter jubileumstäv-
lingen, där Yvonne för första gången deltog i 
Klubbens tävling. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Stig Mårtensson, make till allas vår utbildningsle-
dare Maritha premiärtävlade den 17 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Jarlerud på Jubileumsfesten efter att ha tävlat 
på dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Lisa och Håkan Sundin. Endast Håkan del-
tog i Jubileumstävlingen 

Nya medlemmar på tävlingarna 

Birgitta Bäckström 
o Bert Moss spelade 
på St Donat den 30 
april. Margit och 
Anders Lindström  
premiärtävlade på 
Taulane 7-8 maj. 
Den 23 april spelade 
Björn Berner på 
Valbonne.  
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RESULTAT I JUBILEUMSTÄVLINGEN ”ÅRETS GOLFARE” 
För att uppmuntra våra medlemmar till flitigt spel och premiera dem som huttrar på första tee under 
vintermånaderna beslöt vi återuppta "Tävlingen i tävlingarna" och tävlaom Årets Golfare bland både 
damer och herrar i de tre klasserna. 
Tävlingen började den 19 september 2007 och avslutades med jubileumstävlingen den 17 april 2008. 
Till tävlingen har 24 allmänna tävlingar räknats, alltså inte separata dam- eller herrtävlingar, KM, par-
tävlingar eller tävlingar i samband med resor. 19 av tävlingarna har spelats på klubbens tre hemmabanor 
och 5 st på andra banor. I tävlingarna har 120 herrar och 90 damer deltagit. Totalt har det varit 1300 
startande (scorekort att räkna). De resultat som räknats för varje deltagare är de 3 bästa under hösten 
och 4 bästa under våren. Första plats i en tävling (bland damer respektive herrar) ger 1 poäng, andra 
plats 2 poäng osv. Vinnaren blir alltså den som har lägst antal tävlingspoäng. Sju poäng, alltså sju segrar 
på sju tävlingar uppnåddes av Elisabet Nyström och Per Ringnes. 
Tabellen nedan visar resultaten för de 40 bästa av de totalt 210 deltagarna. Årets golfare är ettan i re-
spektive klass. 

   Årets golfare i A– och B-klassen 

Två i champagnerus. 
  
Det er dagen derpå. To flotte flasker cham-
pagne står på bordet. Jeg må si som Arja Sai-
jonmaa sa da hun mottok en flaske etter en 
feiende flott opptreden på jubileumsfesten 
igår; "Mycket betre enn blommor".  
Prisen som årets golfare i C & B-klassen kom 
overraskende på oss.  Vi trodde ikke at vi 
kunne konkurrere med dem som hadde mu-
lighet til å delta i alle turneringene.  Heldigvis 
visste vi ikke hvordan det lå an i konkurran-
sen, og godt var det. Da ville det blitt mer ner-
ver i spillet.  Man vet jo hvordan det kan gå på 
de siste ni hullene "in the Masters".  
I all denne berusende gleden var det dog litt 
trist at Pelle ikke kunne hente sin pris selv. 
Han var ikke i form.   Å avlyse festen var ikke 
så ille, men tenk å måtte avlyse golfen. Det 
var ikke enkelt for en ivrig golfspiller. Han 
hadde gledet seg til å spille Royal Mougins, 
som vi begge kjenner ganske godt.  
Royal Mougins spilte vi første gang to måne-
der før banen offisielt ble åpnet i 1993. Vi var 
en liten gjeng som spilte en gang i påsken, og 
sa til presidenten-som den gang var norsk- at 
dette burde gjentas. Og slik ble det i 10 
år.  Men om man kjenner banen betyr det ikke 
nødvendigvis at det blir et godt resultat, men 
moro var det lell.  
Stor takk til dere i Klubbkomiteen og turner-
ingslederne som hadde med arrangementet å 
gjøre 
Hilsen fra  Pelle og Torunn 



17 

ÅRETS GOLFARE 

Kl Herrar Resultat Plac. Damer Resultat 
 

Plac. 

A   60 delt.   15 delt. 

 Torbjörn Skiöld 18 1 Elisabet Nyström 7 1 
 Per Julius Nyström 22 2 Ulla Sjöqvist 9 2 
 Kai Weslien 25 3 Eva Ström 15 3 
 Fredrik Engström 32 4    

 Evert Andersson 35 5    

 Stig Carlson 36 6    

 Pelle Ström 37 7    

 Leif Resén 37 8    

 Christer Boman 39 9    

 Gerard Febvre 40 10    

 Niels Holst Laursen 44 11    

 Lars Gullström 47 12    

B   40 delt.   35 delt. 

 Kjell Gertorp 17 1 Torunn Löberg 13 1 
 Stefan Wränghede 19 2 Wivi Mikkelsen 14 2 
 Thomas Flaberg 21 3 Kristin Tollstén 16 3 
 Sten Moberg 24 4 Ulla Serlow 20 4 
 Jonas Roth 24 5 Ene Balder 25 5 
 Lennart Lindeberg 27 6 Cajsa Tillo 25 6 
 Jan Hedenby 27 7 Bi Gullström 26 7 

C   20 delt.   40 delt. 

 Per Ringnes 7 1 Mary v Knorring 11 1 

 Karl-Adam Bonnier 15 2 Christina Malmström 11 2 

 Håkan Kihlberg 15 3 Anki Kihlberg 19 3 
 B-O Edelsvärd 17 4 Agneta Antonsson 25 4 

    Yvonne Wränghede 26 5 
    Marianne Ahnmé 33 6 
    Birgitta Engström 35 7 
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 Niels Holst Laursen avtackades på Val-
borgstävlingen för sin 3-åriga insats för 
Klubben under vilken han varit tävlingsleda-
re för c. 30 tävlingar. Nedan de två nya bi-
trädande tävlingsledarna Per-Olof Thor-
stensson och Lennart Serlow. 

Tävlingsledningen informerar 
Vårsäsongen närmar sig sitt slut och tävlingsledarna 
tar sommarpaus efter att ha arrangerat 29 tävlingar 
under våren och därtill lagt ner åtskilliga timmar på 
att förhandla fram höstens program. Därtill har 55 
spelare deltagit i klubbens matchplay, som efter 
många tvekamper vanns av Elisabet Nyström. På 
finalens 18de hål besegrade hon Ulla Sjöqvist. Där-
till har statistik gjorts över resultaten för de 210 
klubbmedlemmar som deltagit i tävlingar under 
spelåret 2007-2008 och de som placerat sig bäst i de 
olika klasserna har utsetts till "Årets Golfare". 
 
Efter tre års väl förrättat värv slutar Niels Holst 
Laursen som biträdande tävlingsledare och han ef-
terträds av Per-Olof Thorstensson och Lennart Ser-
low, vilka ännu inte valt hemmabana här på Rivie-
ran. 
Det var speciellt roligt för tävlingsledningen att 
klubbens medlemsmöte underströk tävlingsverk-
samhetens betydelse för medlemmarnas sociala 
kontakter. Man önskade många tävlingar med ka-
nonstart efter vilka gemensamma måltider kan intas 
- gärna sponsrade ur klubbens budget ifall utomstå-
ende sponsorer inte står till buds. Under september/
oktober och april/maj är det inte svårt att få ett start-
fält om 80-100 personer, men för att få ett större 
deltagande under de kyliga vintermånaderna kan 
klubben kanske behöva värma medlemmarnas sin-
nen förutom genom sponsrad traktering även med 
reducerad green-fee. Vad sägs om det? 
Bifogat finns höstens PRELIMINÄRA tävlingspro-
gram. De allmänna tävlingarna startar den 17 sep-
tember traditionsenligt med den 8de upplagan av 
Premiärtävlingen sponsrad av Danske Bank Interna-
tional anförda av Anneth Nilsson. 
 

Rättelse 
Vid golftävlingen februari golf på St Donat den 13 
uppgavs Wivi Mikkelsen som 1:a i B Klassen med 
76 slag och 2:a Annette Hansen 76 slag. Ett misstag 
gjordes och rätt skall vara 1:a Annette Hansen 76 
slag och Wivi Mikkelsen 2:a 76 slag. Annette Han-
sen har lägre Hcp. 
Tävlingsledningen beklagar misstaget. 

På Klubbens 
årsmöte fick 
Elisabet Ny-
ström motta 
priset för sin 
seger i årets 
Matchplay. . 
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Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt 

080912 Damgolf 12/9 Valbonne E Nyström   

080917 Premiärtävling Saint Donat NHL, TS Shotgun Danske Bank Int. 

080924 KM makar Gde Bastide T Skiöld Foursome 
scratch 

Reséns vandringspris 

080926 Damgolf 26/9 Saint Donat E Nyström   

081001 Onsdagsgolf 1/10 Gde Bastide HS, POT Shotgun Singel– o lagtävling 

081007 KM herr o dam. 
Dag 1 

Saint Donat H Sjöqvist 
L Serlow 

Slag- inkl. 
nettotävl 

 

081008 KM herr o dam 
Dag 2 

Valbonne L Serlow 
T Skiöld 

Slag- inkl 
nettotävl 

Mästare är den med 
bästa bruttoresultatet 

081013 2-dagars utflykt Italien T Skiöld  Klubbmästeriets arr. 

081017 Nordic Cup Saint Donat H Sjöqvist Match 
Shotgun 

Landskamp SE-DK 
Jyske Bank 

081022 Finlandia Cup Valbonne PO T:son Poängb. Aaltovasen 

081024 Damgolf 24/10 Gde Bastide E Nyström   

081029 Ärtor o Punsch Valbonne T Skiöld 
L Serlow 

Poängb. 
Shotgun 

SEB Geneve o London. 
St Bernhards-o Bulldog 

080924 Sidotävling netto Gde Bastide T Skiöld Greensome Mixed par 

081105 Onsdagsgolf 5/11 Saint Donat LS, POT Shotgun  

081107 Damgolf 7/11 Valbonne E Nyström   

081112 Var-golf Ej bestämd HS, LS, TS   

081119 Damer vs Herrar Gde Bastide H Sjöqvist   

081121 Damgolf 21/11 Saint Donat E Nyström   

081126 Onsdagsgolf 26/11 Valbonne H Sjöqvist   

081203 Onsdagsgolf 3/12 Gde Bastide POT, LS   

081205 Damglof 5/12 Gde Bastide E Nyström   

081210 Nobel Golf Saint Donat. 
Båda banorna 

T Skiöld 
H Sjöqvist 

Shotgun 
kl. 10.00 

Max 40 pers. 
9 hål+lunch+9 korthål 

081217 Jultomten Valbonne    

081003 Damgolf 3/10 Ej bestämd E Nyström   

081105 5-dagars utflykt Marocko TS, HS 3 speldagar Klubbmästeriets arr. 


