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GCS överlikviditet 
Definition av ”överlikviditet”. 
Klubbens likviditet per 2008-12-31 beräknas vara 
€60.000:-. Av detta belopp anses det som överstiger 
ett års omsättning (c:a €30.000:- ) vara 
”överlikviditet”. 
 
Tidsaspekt 
Klubbens överlikviditet bör avvecklas över 3 – 5 år. 
 
Förslag till åtgärd 2009. 
Klubben subventioner vissa golftävlingar (ej sponsra-
de) med bl.a lunch. Kostnad för detta beräknas till 
€6.000:- 
Klubben subventioner utbildningsverksamheten med 
ytterligare €1.000:- 
Klubben subventionerar lunch vid allmänna med-
lemsmötet i maj till en kostnad av  cirka 3.000:- 
Totalt €10.000:- verksamhetsåret 2009 
 
Därefter 
Klubbens styrelse utvärderar utfall av åtgärderna och 
beslutar om åtgärder för kommande år ett år i taget. 
 
Styrelsen 

 
TOMS  SPALT 
I skrivande stund är tävlingsverk-
samheten inne i ett intensivt ske-
de Och den synes i allt väsentligt 
ha gynnats av bra väder. Resan 
till Italien var, såvitt jag förstått, 
mycket lyckad. Visst är det roligt 
med utflykter som kan kombine-
ras med andra aktiviteter än golf. 
Tyvärr tycks många inte ha fått 

erforderlig information om resan till Marocko vilket är 
beklagligt. Jag skrev dock om den i min förra spalt och 
den fanns även upptagen i tävlingsprogrammet. Trots 
det var det tydligen många som hade velat följa med 
men inte lyckats med det på grund av platsbrits. Vi får 
tydligen bättra oss vad gäller informationen. 
2007 fattade styrelsen beslut om att ge dispens under 
2008 till att använda ej godkända drivers så att ingen 
skulle i all hast tvingas byta ut sin driver även om den 
stred mot de regler som trädde i kraft  2008. Den dis-
pensen upphör från och med 2009 i enlighet med ett nytt 
styrelsebeslut. 
Vad gäller utbildningssidan har aktiviteterna måst flyt-
tas från Saint Philippe till Saint Donat till följd av de 
förändringar som skett på förstnämnda bana. Jag hoppas 
och tror att det inte skall inverka negativt på utbild-
ningsarbetet.  
Jag skrev något i min förra spalt om de projekt som sty-
relsen arbetar med. Ett gäller möjligheten för medlem-
marna att kunna göra sina betalningar till klubben via 
bankkort. Det skulle innebära en stor lättnad inte bara 
för medlemmarna utan även för klubbens skattmästare 
som skulle slippa hantera alla dessa checkar som i 
många fall är undertecknade med oläsliga namnteck-
ningar och ibland ifyllda med felaktiga belopp. Det sy-
nes nu som att vi äntligen börjar närma oss lösningen på 
problemet så att vi förhoppningsvis kan börja använda 
oss av det nya systemet från och med nästa år. 
Styrelsen har även fattat beslut om hur den s.k. överlik-
viditeten skall hanteras under de närmaste åren. Mer 
härom på annan plats i bladet. 
Vidare arbetas det på den enkät till medlemmarna som 
styrelsen vill ställa angående klubbens olika verksamhe-
ter. Detta för att styrelsen skall kunna fånga upp med-
lemmarnas synpunkter för att med dom som underlag 
utveckla verksamheten. Styrelsen får återkomma härom. 
KEEP SWINGING 
TOM 
ordförande 

2008  års Klubbmästare,   Per  Hildebrand och Eva 
Odevall 
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 24 september 2008 på Grand Bastide24 september 2008 på Grand Bastide24 september 2008 på Grand Bastide   

Onsdagen den 24 september skall jag spela med Bos-
se, denna gången var det inte mot honom. Vad kom-
mer att hända? Slår jag out of bounds eller i något 
hinder, då är det naturligtvis mitt fel. Slår han mot 
förmodan out eller i något hinder, blir det förmodli-
gen vårt fel. Detta var mina tankar innan tävlingen 
och jag hoppades att jag inte skulle göra för många 
misstag. När vi slagit ut på 10an valde vi min boll 
fast den låg i ruffen, Bosse slog ett riktigt dåligt slag, 
han tittade på mig och skrattade lite generat, det var 
inte mitt fel det var hans och det lät ju bra. Vi fortsat-
te med många bra och ibland riktigt dåliga slag de 
första hålen, inga hårda ord men en och annan blick 
som det inte behövdes ord till. Efter 9 hål hade vi fått 
ihop 17 poäng och det kändes bra. De sista 9 hålen 
hade vi verkligen flyt; slog jag något dåligt slag räd-
dade Bosse situationen med ett bra slag och vice 
versa.  
En dag som denna med trevligt sällskap, Gerd och 
Björn gick i vår boll, fint väder och då det mesta 
stämmer är det riktigt kul att vara "golfare". 
Lena Blom Sörensen 

Klubbmästarna Lisa och Per Julius Nyström tar 
emot makarna Reséns vandringspris av dagens 3-
pristagare Madeleine och Leif Resén. På andra 
plats kom Désirée och Carl Ameln (nedan). 

KM makar + KM makar + MIXEDMIXED  

I partävlingen med 
hcp segrade Lena o 
Bosse  Sörensen, 
tvåor var Gunnar 
Palm med sambon 
Gunilla Nilars. 
Treor blev den 
tillfälliga förbin-
delsen Cajsa Tillo 
och Kjell Gertorp 
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1 oktober 2008 på Grande Bastide1 oktober 2008 på Grande Bastide1 oktober 2008 på Grande Bastide   

Vinnande leenden hos ettorna i lagtävlingen. 
Nedan tvåorna i lagtävlingen; Bi Gullström, Håkan 
Kihlberg, Lena Blom Sörensen o Pelle Ström. 

Oktober månad inleddes med en solig och vind-
stilla morgon. Ca 55 golfare samlades vid Gran-
de Bastide för att efter kanonstart kl 8.30 starta 
dagens tävling på den daggvåta banan. Tävling-
en spelades dels som individuell Pb-tävling, 
dels som lagtävling, där de 3 bästa bollarnas 
poäng skulle räknas. 
Jag hade redan insett att laglottningen för min 
del inte kunnat bli bättre – Anki Kihlberg, ny-
sänkt med 1,5 bara 5 dagar innan, m a o i topp-
form, Stefan Wränghede med kapacitet att gå en 
runda på 46 p och så Torbjörn, alltid lika stabil 
och pålitlig. Lagtävlingar är så stimulerande och 
sporrande – gärna ännu flera sådana! 
Och det började bra och sedan fortsatte det ännu 
bättre. Redan på vårt andra hål (hål nr 1 för vår 
del) gjordes lagets första birdie genom Tor-
björn. Sedan blev det Ankis tur, när hon chippa-
de bollen i kopp på andra slaget på hål 3 (5 po-
äng till laget!). Själv satte jag en ganska lång 
putt på hål 5, vilket medförde ytterligare en 
birdie. Nästa gång var det givetvis Stefans tur  – 
vi var mycket noga med turordningen! – och för 
att hålla takten ”birdie på vartannat hål” inföll 
Stefans birdie naturligtvis såsom på hål nr 7. 
Sen gjorde herrarna i tur och ordning de gentle-
män de är ytterligare var sin birdie utan att av-
kräva damerna motsvarande prestation. Där-
emellan duggade paren tätt, vilket vid summe-
ring av alla poäng gav det lysande segerresulta-
tet 121 poäng, vilket av tävlingsledningen rubri-
cerades som ”outstanding”. 
Clubsandwichen, som Klubben avslutningsvis 
bjöd på, smakade sedan för-
träffligt. 
Stort tack från alla deltagare 
genom Kristin Tollstén 

.Pristagarna i A, 
B och C-klass. 
Krisitn Tollstén 
(ovan th) hade 
40 p och Yvon-
ne Wränghede 
(längst th) hade 
39 p.  



4 

8 oktober på Saint Donat & 9 oktober på Valbonne8 oktober på Saint Donat & 9 oktober på Valbonne8 oktober på Saint Donat & 9 oktober på Valbonne   

Efter Pers och min debut i Svenska golfklub-
bens tävlingsverksamhet  dvs Äkta Makar i Val-
bonne 2007,  som tyvärr blev avbruten pga ovä-
der, bestämde vi oss för att göra ett nytt försök 
på KM slagspel. Det var för oss en mycket trev-
lig upplevelse med spel på 2 fina banor. Det var 
dessutom jätteroligt att lära känna och spela 
med nya golfvänner.  
Tävlingen avslutades med en jättetrevlig o god 
lunch som Dexia bjöd på. Tack för det! 
Per och jag ser fram emot att försöka försvara 
våra titlar nästa år. 
 
Många hälsningar Eva o Per 

Klubbens duktigaste 
damer tillsammans med 
Carina Thomsen. Fr h: 
Klubbmästaren Eva 
Odevall, 2:a Daisy 
Holmvik, 3:a Ulla Sjö-
qvist och 4:a Eva Ström 

Klubbens duktigaste herrar med Carina Thomsen och de två dagarnas idoge 
tävlingsledare Hans Sjöqvist.  Fr.h. Femman Per Ström, fyran Pelle Holm-
vik har avvikit, trean Michael Bärnsten, tvåan  - tillika nettovinnaren Peter 
Greve och klubbmästaren Per Hildebrand. 

Vinnaren i damernas nettotävling Wivi Mikkelsen 
i samspråk med Peter Meijer. 

Inför första dagens tävling på Saint Donat; chefen 
för Dexia Luxemburg Peter Meijer, Carina B. 
Thomsen från Dexias Monacokontor och tävlings-
ledaren Hans Sjöqvist käldda i klädsamma Dexia-
kepsar. 
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Jyske Bank representerades av 3 medarbetare från 
kontoret i Cannes. Th. chefen för kontoret Ole Lien 
samt Kasper Roger och Peter Andersen. I sin pre-
sentation om bankens framgångsrika och lycko-
samma verksamhet de senaste åren berättade Ole 
att man på datorn kontinuerligt kan få information 
om finanskrisen genom nyhetsfilmer på http://
jyskebank.tv/finans 
Till allas glädje lovade Ole att Jyske Bank åter-
kommer som sponsor av landskampen även nästa 
år. En gång sponsor - alltid sponsor! 

Till höger några av de 44 glada 
danskar som fick ta del av det dig-
nande prisbordet. Alla vinnare fick 
en flaska rödvin med sig hem. 
Som erkänsla för gott motstånd 
inviterade Erling Holst på dans-
karnas vägnar alla svenska golfare 
som tillbringar sommaren här på 
Côte d’Azur att delta i ”dansk 
sommargolf”. Mer information om 
tävlingsdagar, banor, hur man 
anmäler sig etc. kommer då vi 
närmar oss nästa sommar. /MvK 

För femte gången har Jyske Bank sponsrat en 
landskamp mellan Danmark och Sverige. Till 
årets kamp som spelades i strålande sommarväder 
på en golfbana i fin kondition hade 88 spelare 
stigit upp i ottan för att inspireras av lagledarna 
Hans Sjöqvist och Ole Hansen. Förväntningarna, 
speciellt i det svenska laget var höga — vi kom 
till kanonstarten för att ta en femte seger och eröv-
ra trofén för gott. 

Efter noggrann genom-
gång av scorekorten, 
kalkylerande på datorn 
och spänningsförhöjan-
de delrapporter, kunde 
tävlingsledarna redovi-
sa slutresultatet: 34,5 
till Danmark mot 31,5 
till Sverige. Av de 22 
matcherna vann Sveri-
ge 5 med 3-0 medan 
Danmark vann 4. Men 
Danmark vann flest av 
de matcher där poäng-
en delades. Så denna 
gång erövrade Dan-
mark Jyske Banks 
vandringspris och Sve-
rige den av Sören Iben 
donerade granna pottan 
vars prydnadsband i 
rött och vitt högtidligen 
byttes ut mot ett i blå-
gult. 

17 oktober 2008 på Saint Donat 
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22 oktober 2008  på Valbonne22 oktober 2008  på Valbonne22 oktober 2008  på Valbonne   

Trots väderraporternas regniga profetior samlades en stor skara golfare med baggarna väl fyllda 
med regnkläder men med stora förhoppningar om att få erövra en Aaltovas detta år. Dagen till ära 
hade många klätt sig i blå-vitt och stiligast av alla var dagens värdpar Lene och Bertel Ahlström. 
Denna gång kom Meteo på skam, och vi hade en härlig golfdag på Valbonnebanan som denna 
höst är i utmärkt skick. 
 
Efter lång och vinrik prisutdelning avslöjade tävlingsledaren Lennart Serlow slutligen dagens vin-
nare: Johan Klemming. Johan gratuleras! Slutligen stort tack till Lene, Bertel och tävlingsledarna 
biträdda av Ulla Serlow!! /MvK 

Pristagarna i B-klassen Bengt Olof 
Edelswärd, Kristin Tollstén, Kjell Ger-
torp och Sten Moberg. Såsom alla andra 
deltagare hade de hoppats på att få vin-
na vasen, men såg glada ut ändå med 
nuvunna vinflaskor. Dagens värdar 
överräckte även en flaska Finlandia 
Vodka till en överraskad tävlingsledare 
Lennart Serlow. 

I C-klassen fick tävlingsledaren dela ut ett 
extrapris, ty då prisutdelningen redan på-
börjats kom äntligen den sista bollen in rätt 
försenad - och i den bollen gick klassens 
vinnare Per Ringnes (36 p. med spelhcp om 
endast 20 slag). Tvåa blev Kerstin Olsson, 
trea Lars Rejler, fyra Håkan Kihlberg och 
femma Sten Malmström. 
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För sjätte gången spelades det om 
SEB London och Geneves vand-
ringspris. Dagens värdar Madeleine 
Lehman från SEB Private Bankings 
Nice-kontor och Ole Hamre från Ge-
neve delar ut Buldoggen till Jonas 
Roth och Sankt Bernhardshunden till 
Camilla Green. 
T.v. Madeleine som stolt mor o dotter 
efter Fredrik Lehmans resultat om 46 
poäng och far Håkan Elfströms bragd 

Helt plötsligt tog sommaren slut på Rivieran. Tyvärr hände det just när den stora tävlingen " Ärtor och 
Punsch " skulle  spelas på Valbonne. Kanonstart kl 8.30, 72  spelare och ösregn. Men inget kan stoppa gla-
da golfare, på med regnställ, ut på  banan och full fart. Dagen sponsor som vanligt SEB med Bulldoggen 
och St Bernhardshunden som åtråvärda troféer. Regnet höll uppe i ca nio hål, SEB bjöd på kaffe och till-
tugg under spelet, och så till slut in i klubbhuset med fantastisk ärtsoppa, varm punsch och ett generöst pris-
bord. En helt underbar dag med bra resultat trots vädret.   Camilla 

Av det synnerligen rikliga pris-
bordet delades det ut pris för både 
damer och herrar i de tre klasser-
na. Därtill pris för bästa bruttos-
core till Monica Svenner som fick 
en jätte-Toblerone. Monica fick 
också pris för längsta drive för 
damer. Jan Prising belönades för 
herrarnas längsta drive. Daisy 
Holmvik lyckades komma när-
mast flaggan på det svårspelade 
och svårputtade 16 hålet. 
Slutligen tackade tävlingsledaren 
Torbjörn Skiöld sponsor och 
klubbmästeri med väl förtjänt 
champagne. 

29 oktober 2008 på Valbonne29 oktober 2008 på Valbonne  
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Damgolf på SAINT DONAT 
den 26/9 
 
Vilken härlig golfdag. Yr av framgången (39 poäng 
och vinst)  tog jag på mig uppgiften att dokumente-
ra denna damernas andra tävling för säsongen. När 
jag nu sitter här och pillar vid datorn så blir det 
genast svårare… jag kan ju t ex knappast ägna nå-
gon större del av reportaget åt att hylla segraren. 
Jag får koncentrera mig på arrangemang, väder och 
kamrater. 
Tävlingen var som vanligt lika trevligt och proffsigt 
upplagd  som de alltid bruka vara när Lisa ”håller i 
taktpinnen”. Vi var 18 förväntansfulla damer  som 
denna varma och vackra förmiddag samlades för en 
trivsam samvaro på golfbanan.  Jag gick ut i sista 
bollen tillsammans med Lisa Nyström, Wivi Mi-
chelsen pch Ulla Häggö. Som seden är i damgolf så 
pratade vi mycket – om slagen, om banan, om ab-
sent friends,om ditt, om datt och om det härliga 
golfvädret.  – som emellertid hastigt  tog slut på det 
12:e hålet. Där slog Asaguden Tor till – med  blixt 
och dunder och ösregn. Vi räknade i ”tusental” och 
kom fram till att åskan var c:a 5 km bort. Ingen 
ville hålla i flaggpinnen utan den slets ur hålet och 
slängdes på green – med blixtens hastighet. 
Efter den dramatiken var det härligt att komma in, 
att få ett glas vin och att räkna poängen. Trots två 
strukna hål under åskvädersdelen av rundan fick jag 
ihop tillräckligt med poäng för att sänka mig. Vil-
ken lycka. Detta har jag jobbat 
för i flera år.  Ett stort tack till 
kamraterna i bollen och till Stig 
Carlsson, som i onsdags på 
Grand Bastide sa åt mig att hål-
la armarna raka. Det gjorde 
susen. Glad i hågen styrde jag 
hemåt för att reta maken – i 
bagaget hade jag en champag-
neflaska plus ett pris från förra 
damsäsongen – en  härlig tavla 
målad av Lisa .. så nog var detta 
en ovanligt trevlig golfdag. 
 
Anne-Catherine Kihlberg 
 

Anne-Catherine Kihlberg vann på fina 39 poäng 
 
Nedan ses alla pristagarna 

Klass A B 
Wivi Mikkelsen  35poäng 
Mary von Knorring  33poäng 
Ulla Sjöqvist   31poäng 
Klass C 
Anne Catherine Kihlberg 39poäng 
Katarina Berg Lindau 28poäng 
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Vacker höstdag på Victo-
riabanan 
 
27 damer samlades den soliga fredagsmorgonen 
den 3 oktober vid golfklubb Victorias 9-håls 
bana. Lisa hade lagt upp tävlingen som en 2-
varvs eclectic slaggolfrunda. 
Banan ligger i Domaine du Val Martin, ett områ-
de som ligger omgivet av Valbonne, Sophia An-
tipolis, Biot och Mougins. Trots sitt centrala läge 
var banan en helt ny bekantskap för väldigt 
många av oss. 
Banan är naturskönt belägen i ett ganska kupe-
rat skogslandskap med ett vattendrag, som 
genomkorsar hela området. Man blev positivt 
överraskad av hur fridfullt banan ligger inbäd-
dad, en liten oas trots närheten till såväl tät 
bebyggelse som intensiv trafik. 
Omdömet om banan varierade och visst var 
den lite knepig med sina åt sidan sluttande 
fairways och upplyfta greener, från vilka bol-
larna lätt rann av – i synnerhet i den under 
spelets gång starkt tilltagande vinden. Men 
eftersom det var eclectic spel fick vi ju alla en 
”andraserve” och kunde reparera den första 
rundans tillkortakommanden. 
Efter fullbordade 2 varv 
väntade oss alla en härlig 
belöning på golfrestau-
rantens terrass i form av 
en drink och därefter en 
läcker lax- och räksallad 
och rikligt med vin där-
till. 
Tack Lisa för en jätte-
trevlig dag! 
 
Kristin Tollstén 
 

Överst: Lena Blom, Mary 
von Knorring och Daisy 
Holmvik  Mitten: Ann Mari 
Dirtoft och Kerstin Ohlsson  
Nederst: Kristin Tollstén 
och Lisa Nyström 
  

Klass A 
Lisa Nyström      34slag 
Ulla Sjöqvist   34slag 
Klass B 
Kristin Tollstén  30slag 
Lena Blom   33slag 
Klass C 
Ann-Mari Dirtoft  33slag 
Kerstin Ohlsson  34slag 
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St Donat 30 oktober 2008 
 
Till slut så fick vi i alla fall till det med ett kurs-
program under den här hösten. Kursen som 
genomfördes den 16 oktober var inte fullteck-
nad , men det kan vi härleda till den korta infor-
mationstiden eftersom vi bytte tider och trä-
ningsplats. Kursen den 30 oktober var däremot  
fulltecknad och det verkar som alla är nöjda med 
Eric Poujeol, Pro på Saint Donat. 
Alla fyra grupperna kämpade med att lära sig 
”easy golf” närspel. Alla är överens om att det är 
där man lägger slagen. Vi hade även puttning på 
programmet och det var många bra övningar 
som jag tror kursdeltagarna kan träna på och där-
med sänka sina scorer. Sista gruppen kämpade 
tappert för det regnade den sista timmen ganska 
mycket. Vädrets makter rår ingen på. Kursen den 
6 november är inte heller den fulltecknad men i 
all turbulens så får vi ta nya tag till nästa år. 
Som information kan jag nämna att jag även har 
varit på Praktigolfen som ligger i Villeneuve 
Loubet. John och Thierry håller till där numera 
och anläggningen kommer att ha 50 utslagsplat-
ser och en 10 håls bana samt närspelsområden.  
Banan var inte i god kondition men övriga trä-
ningsplatser var bra. Kommande vår 2009 kom-
mer jag att lägga 2 träningskurser där och 2 på 
Saint Donat. Sedan får vi utvärdera kvalitén. 
 
Maritha Mårtensson 

Hans-Eric von der Groeben övar 
puttning  
Tränaren Eric Poujeol längs t.v. 
bland  deltagarna 

Drivers spelarens ansvar 
 
Från och med årsskiftet 2008 blev en del Drivers otil-
låtna. Regeln att klubbans slagyta inte får ha en fjäd-
rande effekt har funnits länge. I maj 2002 meddelade 
regelinstanserna R&A och USGA vilket gränsvärde 
som skulle komma att gälla för allt spel enligt Regler 
för Golfspel från och med 2008. Kan man då spela 
med en otillåten Driver? Ja, endast om du spelar en 
icke handicapsgrundande rond. I alla andra fall 
skall regeln tillämpas. 
Det finns listor på R&A:s hemsida, både över tillåtna 
och otillåtna klubbor. Tilläggas kan att problematiken 
att hitta om min klubba är förbjuden är inte lätt. I 
Sverige kommer man under tävlingsledarutbildningar 
att utbilda i hur man skall beräkna om klubban  är 
tillåten eller ej. 
Det finns en del att läsa under www.golf.se/extra/
news där uppdateras nyheterna ständigt. På denna 
sidan kan du klicka på rutan ”Blir min klubba otillå-
ten” då kommer man till sidan www.randa.org/
index.cfm där hela listan finns. 
Kontrollera sidorna www.randa.org samt 
www.usga.org. Under utrustning och drivers.      När 
jag ringde till en Förbundsdomare för att få hjälp fick 
jag följande svar: Tag med din klubba när du sätter 
dig vid datorn, du måste kunna se klubbhuvudet på 
din klubba för att kunna jämföra med bilden i listor-
na. Titta sedan i listan och ta fram din klubbas märke 
och typ. Varje liten detalj måste stämma överens så 
kontrollera noga. Finns den med på den tillåtna lista 
är den givetvis godkänd. Finns den med på den otil-
låtna är den naturligtvis inte tillåten. Om klubban inte 
finns med på någon lista förutsätts det att den är god-
känd. Listorna från R&A uppdateras kontinuerligt så 
när man köper en ny klubba, ställ frågan till affären. 
Förhoppningsvis är dom uppdaterade på vad som 
gäller. Det kommer inte att bli lätt men skulle du spe-
la med en klubba som inte är tillåten så blir du dis-
kvalificerad. 

Maritha Mårtensson 
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 Italien! Jo, jo jag 
tackar! 
 
 
Satt hemma i Göte-

borg en mulen kväll och tittade på ett grått 
Rapport och ett kolsvart A-ekonomi när min 
fru Helena ringde och sa "Jag har anmält oss 
till en golfresa till Italien". 
Allt kändes genast ljusare och väl nere i Man-
delieu gällde det att snabbt  ställa om för ett 
mildare och ljusare klimat. Med perfekt väg-
beskrivning i handen gick det lätt att hitta till 
Golfhotellet i Garlenda. 
Vi anlände först av alla och inte anade vi då 
att fler förstaplatsplaceringar väntade oss. 
Det är faktiskt riktigt trevligt att ha turen med 
sig ibland. Hela arrangemanget får bästa be-
tyg av oss. Strålande väder, vacker bana, 
trevliga rum och god mat. Då är det inte svårt 
att spela golf. När vi lämnade Garlenda med 
minnen av alla trevliga och bussiga medrese-
närer plus 3 flaskor vin, 2 ostar och en burk 
pesto, så kände vi "Det här gör vi gärna om 
igen" 
Varmt tack till er alla från  
Helena och Claes Andersson 

Ett urval av de mest framgångsrika spelarna under 2-dagarstävlingen: fr.v. Yvonne Wränghede, 
Fredrik Engström, Claes Andersson, Helena Andersson, Kristin Tollstén, Per Julius Nyström, Bo 
Sörensen och Anders Tollstén. 

Yvonne Wrenghede och 
Cajsa Tillo från Klubb-
mästeriet vid ärtsopps-
grytan i Valbonne. Stort 
tack även till Ulla Blom 
som bistod damerna. 

 Vi ber om ursäktVi ber om ursäkt 
 
Klubbmästeriet och tävlingsledningen ber om 
ursäkt för att det blev en kommunikationsmiss 
oss emellan angående anmälan till Marocko-
resan.  
Då tävlingsledningen lägger in tävlingar på 
hemsidan kräver systemet bl.a. att första och 
sista anmälningsdag läggs in. Ett datum i slutet 
av september valdes då för anmälan till flera 
tävlingar. I slutet av augusti utgick sedan 
Klubbmästeriets upprop till Marockoresan med 
sedvanligt ”först till kvarn”. Tävlingen blev 
fulltecknad på 2 dagar, och de som ej noterat 
uppropet utan snällt skulle vänta till första an-
mälningstid i slutet av september hann inte 
med.  
Vi beklagar det skedda och kan ej annat än 
hoppas att de som inte kommer med denna 
gång skall få glädje av våra kommande resor. 
Vi siktar på en till Nord Afrika nästa höst.  
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Onsdagsgolf, Grand Bastide 1 okt.  55 deltagare 
 
Klass A 
Per-Julius  Nyström   36p 
Per Ström    35p 
Ulla Sjöqvist    35p 
Klass B  
Kristin Tollstén   40p 
Bo Sörensen    34p 
Lars  Lundström   34p 
Klass C 
Yvonne  Wränghede   39p 
Marianne Ahnmé   30p 
Ann-Catherine Kihlberg  30p 

Ärtor & Punsch Valbonne 29 okt.   72 deltagare 
(92 anmälda) 
 
Klass A damer 
Ulla Sjöqvist    31p 
Monica Svenner   30p 
Lena Tiliander   24p 
Klass B damer 
Camilla Green   36p 
Daisy Holmvik   34p 
Birgitta  Jurbrant   32p 
Klass C damer 
Kerstin Ohlsson   33p 
Christina Malmström  33p 
Marianne Ahnmé   30p 
Klass A herrar 
Christer Boman   34p 
Kai Weslien    32p 
Anders Frick    30p 
Klass B herrar 
Jonas Roth    37p 
Stefan Wränghede   32p 
Bo Sörensen    29p 
Klass C herrar 
Claes Andersson   35p 
Per Kjellström   28p 
Bertel Ahlström   27p 
 

Allmänna tävlingar 

KM  St Donat / Valbonne 8,9 sept. 49 deltagare  
Herrar  
Per Hildebrand   145slag 
Peter Greve    155slag 
Michael Bärnsten   163slag 
Damer  
Eva  Odevall    166slag 
Daisy Holmvik   181slag 
Ulla Sjöqvist    184slag 
 
Nettotävling Herrar 
Peter Greve    143slag 
Per  Hildebrand   147slag 
Per  Ström    149slag 
Damer 
Wivi Mikkelsen   141slag 
Daisy Holmvik   148slag 
Ann  Zilstorff    149slag 
 

Nordic Cup Sverige - Danmark  Saint Donat  
17 september 88 deltagare 
Danmark    34,5 poäng 
Sverige    31,5 poäng 

Finlandia cup  Valbonne 22 okt.  76 deltagare 
 
Klass A 
Johan Klemming   37p 
Lisa Nyström    36p 
Jan Billing    35p 
Klass B 
Bengt-Olof Edelsvärd  36p 
Sten Moberg    33p 
Kjell Gertorp    33p 
Klass C 
Per Rignes    36p 
Jan Rejler    36p 
Kerstin Ohlson   31p 

PREMIÄR FÖR EN NY TÄV-
LING 

 
Onsdag den 19 nov spelar vi  tävlingen 
Damer vs Herrar på Gr Bastide . Max antal 
är 30 damer och 30 herrar. Tävlingen spe-
las som den heter Damer vs Herrar match 
4–boll bästboll. Resultat räknas som i Nor-
dic Cup. Efter tävlingen blir det  gemen-
sam måltid och prisutdelning på restau-
rangen. 
 Damerna har ”happy hours” betalar bara 
green-fee. Herrar green-fee och €20:-  inkl 
3 rätters måltid med drycker och prisbord. 
Klubben subventionerar denna Premiärtäv-
ling. Tanken är att den skall bli årligen 
återkommande. 
 
Hans Sjöqvist 
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 Nya medlemmar på tävlingar 

Per Kjellström premiärspelade som 
klubbmedlem på Saint Donat på det 
individuella klubbmästerskapet. 
Lena och Lars Tiliander deltog för 
första gången i regnet på Valbonne i 
Ärtor o punsch-tävlingen. På tävlingen i Garlenda spelades det lagtävling.  Bäst 

var laget lett av resans tävlingsledare Hans Sjöqvist 
som spelade tillsammans med bröderna Jan och Lars 
Rejler förstärkta med imaginära spelaren Pedro. 
 
Man tävlade också om vem av damer resp. herrar 
kom närmast hål på det usliga kort-korta hål 7,  kort-
hålet med bunkerrader framför green. Av damerna 
kom Elisabet Nyström närmast första dagen, men den 
andra dagen landade ingen av damerna bollen på 
green. Av herrarna var Calle Nordheim närmast pin-
nen första dagen och Roger Karlsson den andra. 

Bragder på Garlenda 13-14/10 

Obetald ANNONS 
 

Ewa Menckel vill gärna sälja sin King Cob-
ra driver med titanskaft. Modellen heter 
350SZ med 13,5 graders loft. Klubban är av 
årsmodell 2006/7. Prisidé 80 Euro. Om du är 
intresserad ring Ewa på 04 93 49 12 02 eller 
e-post ewa.menckel@telia.com 
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Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt 

      

081105 Onsdagsgolf 5/11 Saint Donat L Serlow 
PO Th:son 

Poängb. 
Shotgun 

Inställd pga regn 

081106 5-dagars utflykt Marocko/Marrakech 
Golf d’Amelkis 
Golf Paleraie Pal. 
Golf Royal 

T Skiöld 3 speldagar 
lagtävling 

Klubbmästeriets arr. 
Cajsa Tillo leder 
Www.ilove-morocco. 
com 

081107 Damgolf 7/11 Valbonne E Bergh Slaggolf Par + 4 

081112 Var-golf Saint Endreol PO Th:son 
T Skiöld 

Poängb. 
Lagtävling 

Avgift 60E för spel, 
bil, priser och lunch.  

081119 Damer vs Herrar Gde Bastide H Sjöqvist Match  
4-boll 

Start kl 08.30 från tee 1 
och 10. Lunch 

081121 Damgolf 21/11 Saint Donat E Nyström Poängb. Lagtävling 

081126 Onsdagsgolf 
26/11 

Valbonne PO Th:son  
H Sjöqvist 

Poängb. Första start kl 08.57 
från tee 1 och 10 

081203 Decembergolf Gde Bastide PO Th:son 
T Skiöld 

Poängb. Första start 09.30 från 
tee 1 

081205 Damgolf 5/12 Gde Bastide E Nyström 
E Berg 

Slaggolf. 
Lagtävling 

 

081210 Nobel Golf Saint Donat, båda 
banorna 

T Skiöld 
H Sjöqvist 

Poängb. 
Shotgun 

Max 40 pers. 
9 hål+lunch+9 korthål 
Samling kl 09.30 

081217 Jultomten Valbonne T Skiöld Poängb. 
Lagtävling 

Glögg med tilltugg 

 
 
 

     

090116 Damgolf 16/1 Gde Bastide E Nyström   

090121 Säsongstart Saint Donat PO Th:son 
H Sjöqvist 

Poängb. 
Shotgun 

Samling 09.30 

090128 Mimosagolf Gde Bastide T Skiöld 
H Sjöqvist 

Poängb. 
Shotgun 

Samling 09.30 

090211 Norska V-priset Valbonne L Serlow 
T Skiold 

Poängb. Första start 10.00 från 
tee 1 och 10 

090130 Damgolf 10/1 Saint Donat E Nyström   

090204 Februarigolf Saint Donat H Sjöqvist 
L Serlow 

Slaggolf 
Shotgun 

 

         Tävlingarna nästa år börjar den 16 (dam) och 21 januari Tävlingarna nästa år börjar den 16 (dam) och 21 januari Tävlingarna nästa år börjar den 16 (dam) och 21 januari 


