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TOMS  SPALT 
Våren har äntligen kommit även 
om det i skrivande stund är mu-
let och regnar. Tävlingssäsong-
en är inne i en mycket aktiv pe-
riod. Vi kan nu också glädja oss 
åt att golfbanorna är i gott 
skick. 
Som jag tidigare informerat om 

har klubben beslutat att på prov arrangera två nio-
hålstävlingar i vår då det genom enkäten framgått att 
det kunde finnas en önskan om sådana bland våra 
medlemmar. Den första tävlingen skulle ha spelats 
den 11 mars på St Donat. Till min stora förvåning 
var det bara två som anmälde sig vilket innebar att 
tävlingen ställdes in. Det görs ett nytt försök den 7 
april på Victoria. Hoppas på bättre anslutning då. 
Resan till Piemonte är glädjande nog fulltecknad. 
Den ser mycket intressant ut. Vad gäller den årliga 
tävlingen på Taulane är även den  fulltecknad. Då det 
är en av årets golfhöjdpunkter, generöst sponsrad av 
Carnegie, är det inte så konstigt att även den tävling-
en är så populär. 
Vad gäller våra sponsorer har tyvärr Danske Bank 
hoppat av efter många år som generös sponsor. Den 
grupp inom styrelsen som arbetar med dessa frågor 
fortsätter oförtrutet vidare med att ersätta avhoppade 
sponsorer med nya. Det ser inte allt för hopplöst ut. 
I förra bladet skrev jag att styrelsen utsett en grupp 
som fått i uppdrag att förhandla med golfklubbarna 
om bättre rabatter. Arbetet är inte avslutat och infor-
mation härom får lämnas senare. Det är dock an-
märkningsvärt hur vissa klubbar höjer priset på 
greenfee. Royal Mougins exempelvis kräver i år 
€200 på vardagar och €250 på helger. Cannes Mou-
gins kräver €150. Slutsatsen man måste dra är att 
man inte vill ha greenfeespelare, vilket förvånar mig. 
Klubbladet är, som jag förstått det, mycket uppskat-
tat av medlemmarna. Ansvarig för det är vår sekrete-
rare Bertil Deurell, som gör ett fantastiskt arbete med 
bladet vid sidan om allt annat han ansvarar för. Han 
behöver emellertid hjälp av någon med arbetet med 
klubbladet. Därför vore det bra om någon som kän-
ner sig manad kunde anmäla sig för denna uppgift. 
Alla tips mottages med tacksamhet. 
 

Dagen för ordinarie medlemsmöte den 5 maj när-
mar sig. Jag hoppas att många medlemmar kom-
mer och aktivt deltar i diskussionen angående de 
frågor som är på dagordningen. Dessutom bjuder 
klubben på lunch. Det är väl svårt att motstå? 
 
KEPP SWINGING 
 
TOM 
Ordförande 

Läs om damgolf på sid 6 och om Törnebohms 
vandringspris på sid 5. 
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Saint Donat 25 februari 

Åh vad trevligt vi har! 
 
Samling kl. 09:00 på Saint Donat för det Danska Vandringspriset (vem har skänkt det?). På väg i bilen 
lyssnade vi på Riviera Radio som lovade strålande sol och 16°. Molnen låg tungt över bergen men vi 
klarade oss. Skönt väder, kanske inte strålande sol, mer ”av och på med tröjan” väder (snö i Stock-
holm!) och banan var i utmärkt skick. 
 
Vi var 63 glada amatörer som gick ut för att slå nya banrekord. Nej, kanske är det inte riktigt det vi alla 
tror, när vi svingar klubban på första tee men att ha en trevlig dag med positiva medspelare är något vi 
alla hoppas på och oftast har! Personligen gick jag i en mycket trevlig boll och inga sura miner trots att 
vi alla ibland (vi spelar alla i C- gruppen!) undrade över hur bollen kunde hamna just där, när det inte 
alls var det vi tänkt oss. Kanske också A-grupp spelare upplever detta någon enstaka gång! Det var 
”kanonstart” så vi kom alla in ungefär samtidigt vilket alltid är trevligt. 
 
Samling i baren innan vi av Golf Club Suédois blev bjudna på en utsökt tillagad ”Club Sandwich” och 
ett glas vin. 
 
Det var generöst med priser, ”longest drive” (dam & herr), ”closest to pin” (dam & herr) och som van-
ligt priser i alla klasser. 
 
Det var inte min dag idag men jag hade turen att för första gången i mitt liv (vilket är långt) vinna en 
flaska på scorekortet, så ni ser ”never give up”! 
 
Det verkade som om det var damernas dag. Vi såg inte så många herrar på prispallen! Första pris i alla 
klasser togs av damer! 
 
Förra årets alltid lika duktiga golfspelare och vandringspris innehavare, Ulla Sjöqvist, överlämnade 
pokalen till en annan duktig golfare, Eva Ström (16 hcp, 15 på St Donat) som kom in med 38 poäng 
och får nu behålla silverbucklan i 1 år. Grattis, ett lysande resultat! Eva sa också i sitt tacktal några väl 
valda ord om hur viktigt det är att vi har så många som ställer upp och hjälper till. 
Varje år jobbar Valkommittén hårt med att hitta lämpliga personer som kan överta efter avgående 
funktionärer och vi hoppas dom lyckas med det även i år! 
Tack för en som vanligt 
mycket trevlig dag! 
 
Ulla Häggö 
 

 

 

Tävlingsledaren Lennart Serlow 
flankerad av segrarna i respekti-
ve klass, Mimmi Thorstensson, 
Eva Ström samt Wivi Mikkel-
sen 
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Valbonne 4 mars 

 
  Här syns alla glada pristagare 

Det blev inte så många bilder från prisutdel-
ningen av Norska vandrings-
priset. Trångt och blött !! Efter 
fyra timmar i regnet kårades 
segraren dock och Per Julius 
Nyström fick stolt ta emot 
priset av Frank Bjerkholt. 
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Saint Donat 11 Mars 2009 

Bilderna har vi fått av Sydfranska Magasinet, 
vi tackar Berit Olsson så mycket 

MarsGolfen på Saint Donat 
spelades i strålande solsken på 
en bana i mycket fin kondition. 
Efter rundan bjöds på full 
lunch med vin av sponsorn 
GAN, Malaplate Laty.  Spon-
sorn kunde konstatera att så 
gott som alla golfare var kun-
der.Klubbmästaren, Per Hil-
debrand, med hcp –1 från gul 
tee vann  A-klassen på 34po-
äng. 
På bilden t.v. ses alla pristaga-
re. 

Ovan: Kristin Malmström och Mari-
anne Ahnmé. T.v. Hans, Ene och 
Torsten 
Nedant.v. Madelaine Reux från 
GAN, Eva  Odevall, Ulla Sjöqvist 
och Christian Laty GAN. 
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EN DRÖMRESA … 
 
med trevliga medresenärer och 18 spännande mellanlandningar, var och en med sköna upplevelser för själen … 
 
Så skulle jag kunna beskriva “min” runda den soliga dagen då vi spelade den av FRANSK BOSTAD, dvs Per 
Julius och Lisa Nyström, sponsrade tävlingen. 
 
Att tur och otur ofta byter plats i vårt spel det vet vi sedan tidigare och fick det ånyo bekräftat i vår boll.  
 
Birgitta som normalt puttar med största finess var den här gången mindre belåten med sina resultat på green, vad 
det nu kunde bero på. Gerds bollar bara försvann, ofta, uppe i pinjerna. De skakar väl ner vid någon storm 
framöver. Mimmi klarade sig hyggligt och nådde fram till 4;e placering i sin klass. Själv satte jag i puttarna som 
aldrig tidigare, och kunde därmed hålla antalet slag nere. Mot slutet, när jag gick fram till bollen, klappade hjärtat 
allt hårdare, skulle jag lyckas…? Jo, den rullade i, och pulsen sjönk till normal nivå. 
 
Roligt hade vi och det är ju det mest betydande när vi spelar. Mest roligt för mig i den stund när det stod klart att 
jag blivit etta och som pris erhöll Per Julius’ vackra originallitografi “Vår Nordingrå”. I den stunden kom jag på 
rubriken ovan. 
 
På kvällen var jag trött men GLAD. Hade vunnit i A-klass (och på “bortabana”). 
 
Eva Bergh 

Grande Bastide 18 mars 

Fyra glada Damer 
Pristagare Klass A 

T.h. Pristagare Klass B 
Nedan Klass C 
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Cannes Mougins 25:e mars 

 
Golftävlingen Törnebohms Vandringspris 
 
Onsdagen den 25 mars samlades 60 golfare vid Cannes Mougins klubbhus. 
Tävlingsledaren Torbjörn Skiöld gav på sedvanligt sätt information om dagens tävling 
och presenterade dagens sponsor Johan Wretman. Klubbdirektören för Cannes Mougins 
M. Olivier Beauvois hälsade oss välkomna och hoppades på en trevlig golfrunda. Olivier är en gammal vän till 
oss svenskar från bl a St Donat och Taulane. 
 
Ett antal golfbilar fanns till vårt förfogande så att alla snabbt kunde komma ut till sin tee - det var kanonstart - 
och man kunde även köra bil, om man så önskade under tävlingen. Banan var som alltid i mycket gott skick. 
Dock förekom en del arbeten på vissa hål med att förbättra dräneringen. Fler banor här nere borde nog också 
göra sådana investeringar. Greenerna var kortklippta och bollarna rullade snabbt och var hart när omöjliga att 
få stopp på, om greenen lutade något. Då var det bara direkt i kopp som gällde.  
 
Startern och marshallen M. Eric Louisa åkte runt och övervakade oss samtidigt som han önskade oss lycka till 
och ute på banan dök sedan även Stig Törnebohm himself upp och inspekterade golfen. 
Vid samlingen efter tävlingen bjöds på vin och tilltugg. Johan Wretman höll en föredömligt kort presentation 
av sin verksamhet. Den går ut på att hjälpa till vid fastighetsköp/försäljning och han lovade ett stort engage-
mang även efter själva affärens genomförande. 
 
Vandringspriset, en magnifik buckla, överlämnades av industrialisten och donatorn Stig Törnebohm till under-
tecknad, som haft goda kamrater i bollen och turen på sin sida denna dag. Det känns hedrande att få gravera in 
sitt namn på denna trofé, som tidigare bl a innehafts 2 gånger av Renée Björkman och senast av tävlingsleda-
ren själv, Torbjörn Skiöld. 
 
Anders Tollstén 
 Varsågod alla damer sa Torbjörn….. 

5 sekunder senare såg det ut så här 
vid bordet. Inga namn... 

Ovan skiner Anders som solen när han mottagit 
bucklan från Stig Törnebohm. Th ett gäng glada 
golfare efter en strålande dag. 

Ovan ses dagens 
sponsor Johan 
Wretman (kustens 
supermäklare) 
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Kavaljersgolfen på Valbonne  
 
Ett stort antal förväntansfulla ”Kavaljerer” hade 
infunnits sig på Valbonne för att försöka hjälpa sin dam att vinna 
tävlingen. En populär tävling som snabbt blev fulltecknad och med en försvarlig vän-
telista. Vädret var hela tiden bra och banan i gott skick så ingenting att skylla på. Allt 
flöt också föredömligt så all heder till Lisa som organiserat det hele. Spelformen var 
”bästboll” och det var tydligen en väl vald form för ”Kavaljererna” och deras moatjé-
er för resultaten var inte dåliga och vinnarparet skrapade ihop hela 43 poäng. Även 
tvåorna tog sig över det magiska 40-strecket med sina 41 poäng, också det värt en 
applåd. 
Efter den ”vanliga” prisutdelningen kom då det viktigaste priset inför Påsken – Påsk-
tuppen skulle utses! Denna utmärkelse förärades undertecknad och om ni ser någon under påsken som går omkring och sprätter 
så är det förmodligen jag! 
Stort tack till tävlande och arrangörer och ett hjärtligt ”Kuckeliku” från Påsktuppen.    Anders Häggö 

Tävlingsresultat 
 
Flaggtävling på Grande Bastide 27 febr. 
1. Lena Drouin 
2. Ulla Sjöqvist 
3. Rita Ek 
4. Kerstin Alpman 
5. Christina Klemming 
6. Lisa Nyström 
 
Kavaljersgolf på Valbonne 13 mars 
1. Bergh/Nyström  43p 
2. Kihlberg/Mellstedt  41p 
3. Alpman/Sörensen  39p 
4. Mellstedt/Kihlberg  39p 
5. Kruger/Reiler   39p 
6. Nyström/Gullström  38p 
 
Damgolf på Saint Donat 27 mars 
KlassA+B 
1. Ulla Sjöqvist   73slag 
2. Wivi Mikkelsen  75slag 
3. Ewa Menckel   75slag 
4. Lisa Nyström   77slag 
KlassC 
1. Ulla Häggö   70slag 
2. Birgitta Engström  74slag 
3. Charlotte Lundqvist  79slag 

Damernas flaggtävling på La Grand Bastide 
Vilken dag för detta sköna tjejgäng. Strålande väder och bästa 
möjligheter för en fin flaggtävling på min hemmabana. 
Från trevligt godmorgonprat förbyttes andan till 31 beslutsam-
ma damer klara för start, med svenska flaggan tronande på vår 
lilla pinne.Till skillnad från mina kloka golfvänner valde jag ett 
vattendrag på hål 1. Varför, varför hamrade upprepat i min lilla 
hjärna. Jag som satsat på Yoga och rör mig smidigare än nå-
gonsin. 
Grusade förhoppningar är förnamnet på mitt sinnestillstånd. Jag 
valde en ny strategi. Att endast satsa på att vara en social till-
gång . Slå bollen dit den vill komma. 
Med hjälp av uppmuntrande hejarop från mina kompisar  höll 
sig bollen plötsligt på banan. Tillfällighet konstaterade jag och 
fortsatte. Tillfälligheterna upprepades och jag börjar plötsligt 
tro på mig själv. Ny upplevelse, kanske är yogan bra för 
mig……. 
Vilken dag att med stöd från härliga golfvänner få vinna. Ett 
stort tack till Lisa och Eva för de fint tillverkade flaggorna. Och 
inte minst priserna. 
Nästa år nöjer jag mig med en andra placering. Endast lättare 
tillslag av hybris har nått mina hjärnceller.  
 
Tack igen, hälsningar  
Lena Drouin 

Pristagare vid Flaggtävlingen på Grande Bastide 

Två norska damer som var med på 
Grande Bastide, Rita Ek premiärtävlade 
och Wenche Eek Pedersen 

T.h. Pristagarna på Saint Donat 
Ovan från flaggtävlingen 
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Vårens aktiviteter 
 
Nu är vi i mitten av vårsäsongen och samtliga kur-
ser är avverkade. Anslutningen har varit mycket 
tillfredställande, många medlemmar har deltagit i 
alla typer av kurser. Vi har haft Long-drive, när-
spel såsom Pitchning och Chippning. 
Puttningskurs fanns som kompletterade de andra 
kurserna, så vi har i princip gått igenom hela spelet 
som vi kan tänkas behöva på banan. 
Vädrets makter stod oss bi nästan alla gånger, det 
var någon gång som tappra deltagare fick slutföra 
kursen i lätt regn. 
När vi sedan kommer till regler så hade vi 19-20 
mars en regelkurs med totalt ca 50 medlemmar 
som nu fått lite mer kunskap om hur vi skall bete 
oss i olika situationer. 
Marie-Louise Månsson, Förbundsdomare drillade 
oss i den nya Regelboken. Det fanns utrymme för 
många frågor, samtliga fick korrekta svar. Svaren 
var kanske inte så som man handlat i situationen, 
men vi lärde oss hur man skall göra. 
Våra tävlingsledare fick en extra genomgång av 
olika typer at frågor som kan tänkas uppstå vid 
våra tävlingar. Hans Sjöqvist, Per Thorstensson, 
Lennart Serlow och Lars Westrell var hemma hos 
mig och vi gick igenom materialet som berör täv-
lingar. 
Naturligtvis kan även dessa trevliga herrar regler-
na, vilket känns bra nu inför höstens tävlingar. 
Tycker att nivån på regelkunskaper är bättre och 
jag hoppas i framtiden att vi ytterligare skall kunna 
informera om hur vi beter oss ute på banan. 
 
Liten fråga: Vad ingår i spelfältet ? Det vill säga 
den del av banan som kallas spelfält. 
   Slå upp sidan 40 i regelboken, 
något att tänka på när vi spelar. 
Det finns ju speciella regler för 
områden som inte tillhör spelfältet. 
 
I april/maj kommer höstens kurs-
program att finnas på vår hemsi-
dan. 
 
 
Hälsningar 
Maritha S Mårtensson 
Ulbildningsansvarig 
 

Regelfråga. 
 
När jag tillsammans med vänner nu i april  spelade Cannes 
Mandelieu Old Corse inträffade följande: 
På hål nr 10 som ligger ganska nära havet slog min vän ut 
ett långt slag, han slår sitt andra slag lika långt och fint fram 
mot green, bollen hamnar mitt i fairway. Ingen såg exakt 
var på fariway bollen hamnade. Då tar en fågel, mås eller 
vad det nu var för slags fågel bollen med näbben och flyger 
iväg. Fågeln släpper bollen längre fram närmare green. Han 
undrar nu vad gör jag. Ja vad gör man ? 
 
Svar: Regel 18-1 gäller, måsen är utomstående, eftersom 
spelaren inte visste var bollen exakt hamnade skall han be-
stämma en punkt och tex. sätt en peg där, därefter droppa         
bollen. Omdroppning om så behövs, regel 20-2c. 
 

Ovan: Några pigga kursdeltagare 
Nedan: Förbundsdomare Marie-Louise Månsson 
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Ovan t.v. Lena Blom, Margit Jonsson, Kerstin Alpman och 
Yvonne Wränghede på tee 1.  T.h. Tävlingss-och reseledar-
na Hans Sjöqvist och Yvonne. 
T.v. Den pampiga entrén till hotellet, Al Castello di Novello 
Nedan. Nya medlemmarna: Marianne och Anders Westlund  

"Och regnet det bara öser ned…." 
Golfklubben arrangerade en för medlemmarna länge emotsedd resa till Piemonte den 31 mars till 2 april. För mig 
och min make Anders var detta det första golfarrangemanget vi deltagit i som nya medlemmar (även om vi förra 
våren hade förmånen att som "väntelistare" delta i Chateau de Taulane-tävlingen). Programmet var ambitiöst med 
golftävlingar planerade för alla tre dagarna. Detta skulle även kompletteras med en del kultur- och 
gastronomiaktiviteter. Hela gruppen inkvarterades i ett till hotell ombyggt gammalt jaktslott i den lilla byn Novello 
(Al Castello di Novello), belägen mitt i Piemontes välkända vindistrikt. 
 
När tiden för golfresan närmade sig var vi säkert många deltagare som oroligt började granska olika 
väderprognoser för Piemonte. Prognoserna signalerade mycket regn, och mycket regn blev det. Det var endast 
möjligt att genomföra den första dagens planerade tävling (om 9 hål). Även den dagen maste vi byta golfbana. Den 
bokade mästerskapsbanan i närheten av hotellet stängdes på grund av allt regn. Vi fick åka ända till trakten söder 
om Turin för att hitta en bana som var öppen för spel. Den planerade huvudtävlingen dag 2-3 helt enkelt regnade 
bort. 
 
Våra fantastiska reseledare , Yvonne Wränghede och Hans Sjöqvist, tog tag i situationen och började planera för ett 
reservprogram. Golfresan blev nu snarare en kultur- och gastronomiresa, med intressant slottsbesök, flera 
vinprovningar och möjligheter att lära känna den Piemontiska gastronomin. Yvonnes och Hans stora engagemang 
och improvisationsförmåga gjorde att alla deltagare, trots mindre golf än förväntat, ändå tycktes synnerligen nöjda 
med resan. For mig och Anders var det också ett utmärkt tillfälle att träffa ett 30-tal trevliga klubbmedlemmar. 
 
Hur gick då golfen den första dagen? Bland herrarna vann Christer Boman med utmärkta 19 poäng, medan jag 
hade turen att den dagen vinna bland de deltagande damerna med 17 poäng. Att ett golfarrangemang med sådan 
otur med vädret blev så lyckad lovar gott inför framtiden. Det kan helt enkelt inte regna mer än det gjorde i 
Piemonte. 
 
Marianne Westlund 
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Danska Vandringspriset Saint Donat 25 febr 
63 anmälda 
Klass A 
Eva Ström    38p 
Torbjörn Skiöld   37p 
Johnny Rosenbäck   33p 
Klass B 
Wivi Mikkelsen   33p 
Anders Häggö   30p 
Kristin Tollstén   27p 
Klass C 
Mimmi Thorstensson  31p 
Bertil Hastéus   30p 
Agneta Antonsson   29p 
 
Vinnare av Danska Vandringspriset 
Eva Ström 

Fransk Bostad, Grande Bastide 18mars. 58 anmäl-
da  
Klass A 
Eva Bergh    72slag 
Håkan Johansson   74slag 
Per-Olof Thorstensson  75slag 
Klass B 
Stefan Wränghede   76slag 
Ulla Serlow    76slag 
Sten Moberg    78slag 
Klass C 
Håkan Kihlberg   72slag 
Lena Drouin    75slag 
Yvonne Wränghede   78slag 

Allmänna tävlingar 

Norska Vandringspriset, Valbonne 4mars 63 an-
mälda  
Klass A 
Per Julius Nyström   33p 
Elisabet Nyström   32p 
Fredrik Engström   30p 
Klass B 
Leif Dahl    30p 
Björn Berner    30p 
Klass C 
Claes Andersson   31p 
Inger M Larsen   30p 
 
Vinnare av Norska Vandringspriset 
Per Julius Nyström 

Marsgolf, Saint Donat, 11 mars 53 anmälda 
Klass A 
Per Hildebrand   34p 
Eva Odevall    33p 
Jan Billing    33p 
Klass B 
Christian Söderlund   35p 
Lennart Lindeberg   33p 
Jonas Roth    31p 
Klass C 
Mimmi Thorstensson  34p 
Gry Jemsby    31p 
Anne-Catherine Kihlberg  30p 

Törnebohms Vandringspris, Cannes Mougins 25 
mars. 60  anmälda 
Klass A  
1. Per Julius Nyström   36p 
2. Evert Andersson   35p 
3. Erik Menckel    31p 
4. Göran Befrits    30p 
5. Lars Gullström   29p 
6. Lisa Nyström    29p 
Klass B  
1. Anders Tollstén   37p 
2. Stefan Wränghede   31p 
3. Ewa Menckel    31p 
4. Sten Moberg    29p 
Klass C  
1. Bertil Haséus    31p 
2. Sten Malmström   29p 
3. Carl Gustav Nordheim  29p 
 
Vinnare av Vandringspriset 
Anders Tollstén 
 
Longest Drive 
Herrar: Dan Alvén    210meter 
Damer:  Annette Hansen  173meter 
 
Närmast Pinn: 
Herrar: Torbjörn Skiöld  3,04meter 
Damer:  Kina Altén   11meter 
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.  
 

Nya medlemmar 
Vid Marsgolfen på Saint Donat debuterade de nya 
medlemmarna Gunnar Nellgran   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 

Och Christian Söderlund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även Jan och Birgitta Billing, på bilden flankerande 
Stig Carlsson deltog första gången som medlammar. 

Och på Cannes Mougins 25 mars debuterade 
Timo Ahvenainen 

 

Helene Roll 

Aina och Anders  
Tiblom 
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Några rader om vårprogrammet   

"Efter Påsk spelar vi på Claux Amic den 15 april. Precis som onsdagen dessförinnan med vinproducenten 
Rabiega, har vi nu engagerat  Chateau L’Arnaude med Mats Wallin. Restauranten kommer att servera 
lunch och viner från Chateau L’Arnaude. Med kanonstart och fördelaktig greenfee i ett arrangemang sig-
nerat Hans bör detta locka många av de ca 72 deltagarna vi hoppas på. 
 
De närmast därpå följande onsdagarna slår vi också på stort och då med Totte som tävlingsledare. Den 22 
april har vi nya sponsorn NyKredit på St Donat. Det blir kanonstart och slaggolf med A-klassen spelande 
för sig. Den 29 april spelar vi på Grande Bastide med Öhmans som ny sponsor. Även då planeras kanon-
start med samkväm och prisutdelning efteråt. 
 
Vi har fått god anslutning till Taulane Cup den 6-7 maj. Då kommer förutom våra vänner från Carnegie 
Lux även några nya medlemmar. Det här är ett toppenarrangemang som även lockat 10 icke spelande. 
Men dessförinnan ses vi 5 maj på medlemsmötet med lunch på Grande Bastide. Efter en bedrövlig vinter 
ställer vi nu våra förhoppningar till skönt inbjudande vår- och försommargolf på välfrissade och lockande 
banor."  

Klubbens tävlingsledare är: 
 
Torbjörn Skiöld 
Tel: 04 97 21 10 64 
Mobil: 06 83 76 30 41 
knorring_skiold@yahoo.se 
 
Hans Sjöqvist 

Tel: 04 93 34 61 95  
Mobil: 06 84 70 97 88 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Lennart Serlow 
Tel: 04 93 34 93 28 
Mobil: 00 46 708 528 580 
lennart.serlow@wanadoo.fr 
 
Per-Olof Thorstensson 
Tel: 04 93 99 90 05  
Mobil: 00 46 709 253 305 
per@pmtconsulting.se 
 
Elisabet Nyström och Eva Bergh leder 
damtävlingarna. Gunnar Calais har hand 
om matchspelet som sträcker sig över hela 
golfåret. 

Välfrissat på Saint Donat 

10:an på Saint Donat 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 

Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt/Sponsor 

090407 Victoria 9 - hål Victoria G C H Sjöqvist Poängb.  

090408 Påskgolf Valbonne H Sjöqvist Slaggolf Start kl 9 från tee 1 o. 10 
Rabiega vinsponsor 

090415 Vårgolf  Claux Amic H Sjöqvist Poängb. Kanonstart 
Ch. L´Arnaude 

090417 Damgolf Esterel  E Bergh/EN Poängb. Utflykt 

090422 Aprilgolf St Donat P-O T:son/HS Slaggolf Kanonstart 
Ny Kredit 

090424 Damavslutning Gde Bastide E Nyström/EB Slaggolf  

090429 Valborgsgolf Gde Bastide P-O T:son/TS Slaggolf Kanonstart 
Banque Öhman 

090430 
090502 

Utlandssvenskarnas 
golf 

Sevilla, Spanien Leif Resén  3 tävlingsdagar 

090506 
090507 

Taulane Cup Taulane, 2 dagar T Skiöld Poängb. Klubbmästeriet arr. med 
Banque Carnegie Lux. 

090513 Våravslutning Valbonne H Sjöqvist Poängb. SEB Private Banking 

090515 Damgolf St Donat E Bergh/EN Eclectic Compact-banan 

I nästa nummer:  Höstens program 


