
  

KLUBBLAD NR 5 
november 2009                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

                                                                               
STENS SPALT 
 
Höstens underbara väder 
har gjort att nästan alla 
tävlingar har kunnat 
genomföras. Endast Pre-

miärtävlingen blev inställd och en damtäv-
ling fick avbrytas efter 9 hål. Ärtor och 
Punsch spelades delvis under regn, men å 
andra sidan smakar varm ärtsoppa och  
punsch då så mycket bättre. Nu i slutet av 
november är förhållandena idealiska för 
golfspel och andra utomhusaktiviteter. 
Rosorna blommar igen och fåglarna kvitt-
rar som om det vore vår. Vi tackar alla 
våra sponsorer för generösa bidrag till hös-
tens tävlingar och hoppas på fortsatt stöd. 
En gång sponsor, alltid sponsor! 
Årets långresa med 27 deltagare gick till 
Tunisien, där vi spelade tre tävlingar. 
Totalvinnare blev Torbjörn Skiöld och 
Ulla Sjöqvist. Grattis! Vi hann även med 
ett besök i Kartago, som under sin nästan 
tretusenåriga historia blivit förstört åtskil-
liga gånger. Dock finns Termerna Antoi-
ne någorlunda väl bevarade. En modell 
visade hela den imponerande anläggning-
en. Redan de gamla romarna hade SPA 
och Gym.! Vi besökte också Afrikas näst 
största museum med fantastiska mosai-
ker. 
Klubben kommer snart att skicka ut fak-
turan för nästa års medlemsavgift. Några 
förbättringar som skall underlätta klick-
andet har gjorts och vi hoppas att så 
många som möjligt betalar med bankkort. 
Det tar inte längre tid än att skriva ut en check. 
Vi har börjat planera vårens aktiviteter, där det bl.a. in-
går en resa till norra Spanien. Hela spelprogrammet 
kommer att redovisas i nästa nummer av  Klubbtidning-
en. Datum för Årsmötet blir den 29 april och tävlingen i 
Taulane äger rum den första veckan i maj. Mer om det 
och vårens program i nästa klubblad. 
 
KEEP PUTTING 
 

Bilder från Tunisienresan: Överst Cartago 
Mitten:en mosaik på Bardomuséet 
Nederst: Den blå-vita staden Sidi Bon Said 
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9 oktober 2009 på Saint Donat 

Nordic Cup. 
  
Jyske Bank samlade 50 röd - vita och 50 blå - gula 
förväntansfulla spelare till matchen mellan DK 
och S. på St. Donat den 9 okt. För att göra det 
mera spännande var bollarna i år satta i Hcp. -
ordning så att det skulle bli så lika som möjligt, 
vilket uppskattades. Trots att Jyske bank varit en 
generös sponsor många gånger, lyckas de alltid 
hitta på nya och kluriga frågor om sin verksamhet 
till tipstävlingen, där alla 4 i bollen tävlar tillsam-
mans. Damerna uppskattade att den i år också 
fanns vid röd tee. Efter förra årets förlust var vi 
svenskar extra glada att vinna. Skönt att slippa " 
Pissepottan  
Hans Sjöqvist, lagkapten 

Svenska flaggan i 
topp. Hans  med  vin-
narpriset och Morten 
Andersen med 
”pisspottan” 
Tv. 100 personer på 
Jyskes morgonsam-
ling 
Nedan: Ett digert pris-
bord och nedan tv. 
Vinnarna av bankens 
knepiga tipstävling 
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13 oktober på Grande Bastide & 14 oktober på Saint Donat13 oktober på Grande Bastide & 14 oktober på Saint Donat13 oktober på Grande Bastide & 14 oktober på Saint Donat   

Vid årets KM var det väldigt få anmälda 12 damer och 22 herrar. VARFÖR, Förutom ko-
randet av klubbmästare som spelas i open, hade vi också en tävling med Hcp som borde 
locka många fler deltagare. Tävlingen spelades dag 1 på Grand Bastid och dag 2 på St. Donat 
där segrarna korades. Herrarna avgjordes vid sista putten där Jan Billing missade och Peter 
Greve blev årets  klubbmästare .Lisa Nyström blev Damernas klubbmästare. Vid prisutdel-
ningen bjöd klubben på en lättare måltid 
Hans Sjöqvist 

Klubbmästarna: 
Lisa Nyström och Peter Grevé 
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21 oktober 2009 på Valbonne21 oktober 2009 på Valbonne  

STORT TACK TILL SEB 
 
 

Ibland säger man att det går troll i saker. Kanske 
har det gått en Bulldog eller en Sankt Bernhard-
shund i SEB´s tävling ärtor och punsch. Det var 
andra året som vi hade regn, trots att oktober må-
nad brukar vara ganska säker med sol och hyggliga 
temperaturer. 
Förra året kunde vi bara spela 9 hål i hällande regn, 
medan vi i år kunde spela alla arton hålen. 
Utsikterna var inte de bästa, så tyvärr hade många 
spelare avbokat sig redan kvällen före. 
Vi som var där kunde dock spela 12-13 hål i uppe-
hållsväder och hygglig temperatur, men sedan kom 
tyvärr det förutspådda regnet. Jag ogillar skarpt att 
spela i regn, varför jag blev förvånad, när jag lyck-
ades hålla ihop spelet med det blöta i både kläder, 
utrustning och inte minst händerna. Visserligen 
blev det ingen sänkning, men jag var helt nöjd 
med mina 36 poäng. Ett tack till mina medspela-
re, Björn Tore och Paul 
Vi måste beundra tävlingsledningen som från 
början hade fulltecknat med runt 80 personer 
och sedan måste göra om bollarna både 2 och 3 
gånger innan de ca 50 tappra som var där, kom i 
gång i en kanonstart. Fördelen var att det bara 
blev 3-bollar med resultatet att alla gick runt på 
max 4 timmar. 
Klubbmästeriet hade blivit förstärkt och dukade 
upp ärtsoppan med tillhörande punsch på ett 
mycket smakligt sätt. Detta är ju en gammal 
tradition för golfklubben och vi får hoppas att 
det fortsätter även kommande år. 
SEB var väl representerade och gjorde en bra 
presentation på möjliga placeringsalternativ som 
borde passa både den försiktige och även den 
mer djärve personen. SEB är en trogen sponsor 
sedan många år och jag hoppas att de får re-
spons på sina satsningar och självfallet ser vi fram 
mot en fortsättning på samarbetet mellan banken 
och vår golfklubb. 
Så stort tack till SEB, tävlingsledning och klubb-
mästeri. 
 
Anders Frick 

Torunn vann St, Bernad-
shunden. Prisutdelare Ole 
Hamré SEB Geneve 

Bulldoggen tog Anders 
Frick emot av Hugo af 
Pedersen SEB London 

Karin Jarlerud 
och Yvonne 
Wränghede var 
dagens kockar. 
Nedan: ses en 
glad Gerard efter 
15!! glas punsch 
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Grand Bastide 28 oktober 

Vilken fin dag! 
  
Kul spelform, damer mot herrar och matchspel, 
sagolikt väder, bra arrangerad tävling och god mat! 
Vad mera kan man begära? 
  
Vi som är "nyinflyttade" nyper oss lite då och då i 
armen....... 
  
Grand Bastide i fint skick, 23 gr varmt och datumet 
är den 28:oktober. Gan var sponsorer och allt fun-
gerade perfekt. 
Även golfspelet fungerade , det är ju en "färskvara" 
så man kan aldrig veta, och Lisa och jag bjöd hårt 
motstånd till våra herrar. 
Men det hjälpte inte. Herrarna var obevekliga - 
spelade drömgolf - i 18 hål!!!!! 
  
Det totala resultatet för hela tävlingen vet jag inte, 
men att Herrarna vann över Damerna det vet jag. 
Grattis "gubbar"  det gjorde Ni bra 
  
Irene Eriksson  

Gr. Bastides trevliga personal 
som serverade lunchen. 
Tv: Beth Eilersen och Ewa 
Menckel omger Bertil Deurell 
allas vår tidningsmakare och 
klubbens sekreterare 

I solskenet på 
terrassen innan 
lunchen 
Längst tv.  
Från GAN kom 
Nina Koppola  
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4 november 2009  på Valbonne4 november 2009  på Valbonne4 november 2009  på Valbonne   
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Esterel 11 november 

Ett glädjande stort antal golfspelare, 50 
tillhörande Svenska Golfklubben och 17 
inbjudna lokala förmågor, infann sig i gry-
ningen för att 
mäta sina krafter på denna ej helt lättspela-
de bana. 
Det var en strålande vacker men kall mor-
gon. Efter någon knapp timme fick kylan ge 
sig för den tilltagande värmen. 
Som säkert flertalet märkte är greenerna ej 
att leka med och onduleringarna är så svåra 
att hantera att Europatouren efter en tävling 
här, förmodligen runt 1990, bestämde -- aldrig 
mer Esterel. 
Vi medlemmar i Esterel, tyckte det var mycket 
trevligt att få besök av Er och att få deltaga i 
tävlingen, hoppas att Ni ej är lika negativa till 
Esterel som Europatouren utan kommer tillba-
ka vid ett eller flera tillfällen i framtiden. 
Banan har tyvärr många brister men layouten 
och miljön väger upp en del, tycker vi. Omfat-
tande förbättringsarbeten är på gång och 
förhoppningsvis skall dessa leda till att banans 
kvalitet i vart fall blir hygglig. 
Även restauranten lämnar en del övrigt att öns-
ka men lunchen var förhoppningsvis ätbar och 
bättre skall det bli efter byte av köksmästare 
med personal och renovering av lokalerna. 
Nåväl, golf spelades och den som hade bäst 
resultat av alla, Per Ström, segrare i kl A, lär 
ha uttryckt att han, beroende på banans 
brister, ej gärna kommer tillbaka. Vi från Este-
rel hoppas att detta var sagt i hastigt mod och 
att pågående förbättringsarbeten skall få ho-
nom att återkomma.    
Det var mycket trevligt att få besök av Er från 
Svenska Golfklubben och Ni är hjärtligt väl-
komna tillbaka, dels för ett eget arrangement 
som detta och dels för att deltaga i någon av de 
7 tävlingar som vi varje år ordnar i Var Öst. 
  
Golfhälsningar från Esterel  genom 
Claes Westling 

Ovan: A-klassens pristagare Per Julius, Kai, 
Eva Westling och Pelle. 
Nedan: B-klassens pristagare, Nils J. Moen, 
Rolf Brenkle och Björn Berner 
Nederst: Hemmaspelaren Marit Jonsson och 
vår Mimmi Thorstensson var bäst i C-klassen. 
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Återigen stor uppslutntning på Grande Bastide den 23 oktober. Så glada vi blir, Bi och Lena, att ni tycker det 
är kul med damgolfen! 
Det regnade dagen innan och det regnade på natten, vilket tyvärr skrämde bort några. Men så kom solen och 
värmen och stämningen steg ute på banan. Och vid lunchen ekade skratten och alla njöt av den fräscha  lunch-
buffén vi bjöd på. I den allmänna yran glömde Lena att ta fram kameran, men resultaten kan ni läsa härintill. 
Lena föreslog i sista stund en lagtävling vilket uppskattades- trots avsaknad av pris. Vinnande lag blev: Eva 
Tiblom Martinsson, Eva Lundblad, Lena Wickberg. 
  
Så kommer vi till 6 nov.- Gustav Adolfsdagen och Le Provencal, där vi spelade 2x9 hål eclectic, vilket vi alla 
tyckte var väldigt roligt. Solen strålade och värmen kom så småningom och banan är ju väldigt vacker och 
minsann inte så lätt som man kanske tror!. 
Vi  avslutade dagen med gemensam lunch ute på terrassen och under många glada skratt avnjöt vi en god sal-
lad och den obligatoriska rosén. 
  
Nu ser vi fram emot att spela på St Donat den 27 och hoppas förstås  att många vill komma. Påminner  om 
att  den som inte vill tävla är lika välkommen att  deltaga. 
  
Luciagolfen får ni inte missa! På Grande Bastide den 12 dec. 
Då kommer vi att slå på stort- glögg, pepparkakor OCH lunch! 
Välkomna! 
Som förra gången ber Lena och Bi att få tacka Hans för hans stöd och stora  tålamod med oss. Ni skall veta 
att   vårt dataystem är suveränt MEN INTE LÄTT! 
  

Resultat 
 
:Grande Bastide 23 okt: 
A-klass 
Eva Tiblom -Martinsson 32p 
Kerstin Alpman             31p 
Marianne Dahlquist        26p 
B-klass 
Marianne Ahnmé           32p 
Eva Lundblad                 29p  
C-klass 
Yvonne Wränghede         32p 
Christina Klemming         28 
Katarina Berg-Lindau       26 
  
Le Provencal den 6 nov. (vi 
beslöt att spela open) 
A-klass 
Pia Vilén      34 
B-klass 
Gerd Klint-Hansson 39 
Marianne Ahnmé     39 
C-klass 
Ann Mari Dirtoft        45 
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Klubbens utbildningsansvarige är: 
 
Maritha Stolpe-Mårtensson 
Tel: 04 92 97 87 34 
Mobil: 06 83 65 40 70 
Maritha.stig@wanadoo.fr 

Ändring av Hcp. 
Vill med denna regel påminna om att det är ett 
ABSOLUT MÅSTE att sänka sitt hcp när nedan-
stående krav är uppfyllda. Både vid sällskapsrond 
och tävlingsrond. Gäller även när det är lägesför-
bättring. 
 
Spel- och tävlingshandbok med handicapregler 
skrev:  2.17 HANDICAPROND 
Handicaprond är rond som spelas under 
nedan angivna förhållanden och som kan 
påverka spelarens exakta handicap. 
Följande villkor skall vara uppfyllda: 
• ronden spelas på en golfbana som har 
värderats enligt USGA:s banvärderingssystem 
och har giltig banvärdering 
• ronden spelas enligt golfreglerna och 
godkända lokala regler 
• ronden spelas enligt slagspelsregler 
med full handicap 
• scoren skall verifieras av markör med 
officiell handicap. 
Vill även informera om att det aldrig går att höja 
sitt hcp med mer än 0,1/rond, förutom klass5 som 
höjer med 0,2. Revidering skall göras innan nästa 
rond spelas. 

Handicapkommittén 

 
SÄKERHET: 

Ställ dig rätt när någon slår 
Spela med god marginal 
Var försiktig vid ”blinda” slag 
Bag på fairway, varningstecken 
Banpersonal har företräde 
Ropa FORE vid minsta risk 
Varning för klubbhuvudet 
Följ lokala bestämmelser 

 
HÄNSYN: 

Kom i tid till start 
Stå stilla när någon ska slå 
Se upp med skuggor 
Tag ögonmärke 
Hjälp att leta 
Anpassa ljudnivån 
Gå aldrig i en puttlinje 
Passa flaggstången 
Lämna mobiltelefonen hemma, absolut av-

stängd 
Var vänlig mot utomstående 
Tappa inte humöret 
Uppmuntra och ge beröm…. men inte in-

struktion 
Hjälp nybörjare tillrätta 
Inga psykningar och tricks 
Gör din plikt som markör 
Var ödmjuk i med- och motgång 
Vårdad klädsel 

 
BANVÅRD: 

Laga märket med greenlagare 
Lyft fötterna 
Laga spikmärken – efter puttning 
Lägg ner flaggstången försiktigt 
Luta dig inte mot puttern 
Var rädd om hålkanten 
Inga vagnar på tee eller foregreen 
Provsvinga inte på grästee 
Använd träpeg 
Lägga alltid tillbacka torv 
Kratta alltid i bunkern 
Placering av bunkerkratta 
Håll banan ren 
Undvik rökning 

UTBILDNING VT-2010   
 
28 jan  Vett & Etikett   
11 febr  Golfregler    
  
25 febr  Närspel; Short Game   
18 mars  Golfregler                
25 mars Närspel; Sandbunker 

+Puttning  
 

Se detaljer på Hemsidan/Utbilning 
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Golfresa till Tunisien 5-10 november 2009 
 
Torsdagen den 5:e november träffades 27 st. medlemmar i vår klubb på Nice flygplats 
för vidare transport till Tunis. Flygresan var kort och genomfördes bekvämt i ett 
fräscht plan. Från Tunis hade vi en transfer på ca. 2 timmar. Denna blev lite spektaku-
lär då den skulle genomföras i två stycken små bussar som inte var anpassade till allt 
bagage som golfare har med sig. Med hjälp av många packmästare lyckades chaufförer-
na till slut stänga bakluckan och binda fast bagaget på taket av den ena bussen. Unge-
fär halvvägs till målet vidtogs en nödvändig omlastning och resan kunde slutföras. 
Vi anlände till hotell Green Park i Port El Kantaoui. Hotellet hade all inclusive koncept, 
maten var bra, däremot var de lokala vinerna som serverades i matsalen inget vidare 
vilket medförde många tilläggsbeställningar som var mycket bra. 
Vi spelade golf på 3 olika banor. Dag 1 och 2 spelades på en anläggning med gångavstånd 
från hotellet. Första dagen hette banan Kantaoui Panorama course som var i hyggligt 
skick och ganska spektakulär med stora nivåskillnader. Andra dagen spelades på Kanta-
oui Sea course som jag tror att de flesta upplevde som inte lika bra, men ändå fullt 
godkänd. 
Dag 3 fick vi vila från golfen och åka på en dagsutflykt med lite kultur. Bussen tog oss 
till Tunis där vi började med lite shopping (åtminstone damerna) i Medinan. I huvudsak 
inhandlades div. väskor efter mycket lyckosamma prutningar. Utbudet i övrigt kändes 
som turistfällor. Färden gick vidare till Tunisiens näst största museum, Bardo museum, 
som hade imponerande samlingar av gammal mosaik konst. Efter detta åkte vi för att 
titta på ruinerna av Kartagos termobad som var mycket intressant att se. Granne med 
ruinerna låg presidentpalatset. Lunch intogs på en restaurang som var bra på att utspi-
sa många turister på kort tid och med bra mat. 
Efter lunchen åkte vi till en by i närheten av Kartago som heter Sidi Bou Said, som kan 
jämföras med St Paul de Vence, ingen biltrafik, exklusivt boende och många souvenir-
butiker. 
Dag 4 spelade vi golf på Monastir Flamingo golf course, som fick de flesta att ändra 
uppfattning till att Panorama och Sea course var mycket bra. 
Tävlingsmomentet var 3 dagars sammanlagd Pb indelad i 4 klasser. Herrar, damer, 18,0 
och under och 18,1 och över. I den bättre klassen vann Ulla Sjöqvist och Torbjörn Ski-
öld ,i den andra vann Yvonne Wränghede och undertecknad.  
Prisutdelning hölls före sista kvällens middag. Christina Malmström bjöd i samband med 
denna alla deltagare på Champagne för att fira Stens födelsedag, vilket var mycket 
uppskattat av samtliga deltagare. 
Till sist vill jag tacka Hans som tävlingsledare och Yvonne som reseledare för en myck-
et välarrangerad resa. Det vet jag att alla håller med om. 
 
Per Åke Blom  
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Bilder från Tunisien 
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Damer vs Herrar 28 oktober, Grande Bast-
ide 
 
Damerna   22p 
Herrarna   32p 

Allmänna tävlingar 

KM Grand Bastide/Saint Donat 13-14 ok-
tober 
 
Brutto Herrar 
1:a Peter Greve   163slag 
2:a Jan Billing   163slag 
3:a Michael Bärnsten  170slag 
4:a Torsten Veith  170slag 
Brutto Damer 
1:a Lisa Nyström  173slag 
2:a Eva Ström   182slag 
3:a Ulla Sjöqvist  184slag 
4:a Gerd Klint Hansson 184slag 
 
Netto Herrar 
1:a Jan Billing   151slag 
2:a Peter Greve   154slag 
3:a Anders Häggö  156slag 
4:a Bo Sörensen   156slag 
Netto Damer 
1:a Eva Ström   152slag 
2:a Gerd Klint Hansson 154slag 
3:a Lisa Nyström  155slag 
4:a Ene Balder   155slag 

Ärtor och punsch Valbonne 21 oktober 
KlassA 
1:a Anders Frick  36p 
2:a Kai Weslien   33p 
3:a Ulla Sjöqvist  32p 
KlassB   
1:a Håkan Mellstedt  35p 
2:a Torunn Löberg  33p 
3:a Björn Berner  32p 
KlassC 
1:a Christina Malmström 31p 
2:a Ulf Jarlerud   28p 
3:a Anne-Catherine Kihlberg 27p 

Finlandia Cup 4 november, Valbonne 
 
KLassA 
1:a Per Julius Nyström  35p 
2:a Gerard Febvre  33p 
3:a Lars Gullström  33p 
KlassB 
1:a Claes Anderssson  35p 
2:a Ewa Menckel  34p 
3:a Anders Westlund  30p 
KlassC 
1:a Yvonne Wränghede 33p 
2:a Anne-Catherine Kihlberg 31p 
  

Var-golf 11 November Esterel 
KlassA 
1:a Per Ström   72slag 
2:a Per Julius Nyström  75slag 
3:a Kai Weslien   75slag 
KlassB 
1:a Rolf Brenkie  73slag 
2:a Björn Berner  75slag 
3:a Nils Moen   75slag 
KlassC 
1:a Mimmi Torstensson 79slag 
2:a Margit Jonsson  82slag 
3:a Monica Gustavsson 83slag 
  

Nordic cup 9 oktober Saint Donat 
 
Sverige   45p 
Danmark   30p 
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Nya medlemmar på tävlingar 

Ronny och Irene Eriksson debutera-
de på Valbonne, Ärtor o punsch 

Klubbmästaren informerar  

Till våren närmare bestämt 11-15 april arrangerar 
vi ett Golfarrangemang på Emporda Golf i Katalo-
nien nära Girona ca 8 mil norr om Barcelona. Re-
san dit görs individuellt. Vi bor på hotell som lig-
ger vid golfbanan och har två 18 hålsbanor.Det blir 
4 övernattningar och 3 golfrundor. Olika middags-
arrangemang var dag och allt ingår för ca 550€/
pers i dubbelrum. Utförligare program presenteras 
i nästa nr som utkommer början januari 2010. Vi 
informerar senare om första anmälningsdag som 
beräknas bli i mitten av Januari. Max antal delta-
gare 50 st. 

Medlemsmöte 2010 
Notera torsdagen den 29 april 2010 kl.11.00 i al-
manackan. Klubbens allmänna medlemsmöte äger 
rum och planers till Golf Club de Grande Bastide 
med efterföljande subventionerad lunch 

Har du problem med PC har jag en god vän 
som kan hjälpa dig. Daniel Zouane har arbetat 
med IT i Danmark i 30 år. Nu njuter han av 
livet här på Riviewran men är intresserad av 
små uppdrag. 
Ring till Daniel om du har behov av hjälp 
Tel. O493908717, mobil 0610038177. 
Bertil Deurell 

 

På Saint Donat har detta konstverk 
nyligen rests. Pas mal... 
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Klubbens tävlingsledning  
Hans Sjöqvist 
Tel: 04 93 34 61 95  
Mobil: 0647286242, +46708198766 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Bitr. tävlingsledare 
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 
 
Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: 00 46 709 744 606 
lars@westrell.se 
 
Damgolfansvarig 
Bi Gullström 
Tel: 04 93 36 15 24 
gullstrom@wanadoo.fr 
 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 

Golfbanor bokas normalt ca 6-9 månader i förväg. 
Antalet spelare, tävlingsform, starttider beslutas även 
då. Under tiden fram till tävlingsdag förhandlas det 
med ev. sponsorer. En vecka före tävlingen vill banor-
na ha det exakta antalet spelare. Vi kan inte uppge det 
då utan endast en vägledning och vi kan försöka utöka 
om möjlighet finns eller avboka. 3-4 dagar före täv-
lingen skall banorna ha spelarnas namn och startlistor. 
DÄRFÖR, om ni vid anmälan får noteringen reserv-
plats innebär det fortfarande möjligheter till spel ge-
nom att vi försöker få fler platser eller avbokningar 
kommer in. SÅ, låt anmälan ligga kvar, besked om 
plats kommer när startlistorna publiceras. Informerar 
om detta för vi ser ibland att när besked om reservplats 
kommer upp så avtar anmälningar trots att vi kanske 
kan erbjuda platser. Kom ihåg att spara efter att ha satt 
in bocken i rutan. 

 

Vårens tävlingsprogram håller på att färdigställas 
och kommer att finnas i nästa klubblad. 

Biträndande tävlingsledare 
sökes 

En av bitrände tävlingsledar-
na Per-Olof Thorstensson kom-
mer att omdisponera sin tid 
vilket innebär 

mindre tid på "Kusten" Vi be-
höver därför en ersättare 
till"Totte". Närmare informa-
tion får Du av Valberedning-
ens ordförande 

 anders@fricks.biz  

04 92 92 98 65 eller ansvarig 
tävlingsledare 

hans.sjoqvist@wanadoo.fr    
   04 93 34 61 95 
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Datum Tävling Bana Tävlingsledare Spelform Övrigt / sponsor 

16/9 Premiärtävlingen St Donat POT LW Pb, shot gun  Nykredit 

18/9 Damtävling Valbonne Bi G   

23/9 KM makar Valbonne LS   HS Slag tee 1 o 10 Resens v-pris, GCS 

23/9 Sidotävling netto Valbonne LS   HS Sidotävl mixed GCS 

30/9 Gde Bastide 30/9 Gde Bastide LW POT Shot gun  Nordea 

2/10 Damtävling Gr Bastide Bi G   

5-6/10 Italien  Garlenda  Må+Ti (övernattn.)  

9/10 Nordic Cup  St Donat HS   LS Match, shot gun Jyske Bank 

13/10 KM H o D dag 1 Gde Bastide HS   LS Tee 1 o 10  

14/10 KM H o D dag 2 St Donat HS   LS Slag (Lunch)  GCS 

21/10 Ärtor o Punsch Valbonne LS   HS Shot gun PB SEB Pivate Banking 

23/10 Damtävling St Donat Bi G   

28/10 Damer vs Herrar Gde Bastide HS   LS Match, shot gun GAN 

4/11 Finlandia Cup Valbonne LS POT PB, tee1 o 10  

6/11 Damtävling Provencal Bi G   

5 - 10/11 Långresa Prel Tunisi-
en 

   

11/11 Var-golf Ej bestämtl POT LW Shot gun  

18/11 Onsdagsgolf 18 
nov 

St Donat LW POT Bästboll, Shot 
gun   

Nykredit 

25/11 Onsdagsgolf 25 
nov 

Valbonne POT LW   

27/11 Damtävling St Donat Bi G   

2/12 Onsdagsgolf 2 dec Gde Bastide HS Shot gun  

9/12 Lucia St Donat LW POT Shot gun  

11/12 Damtävling Gr Bastide Bi G   

16/12 Jultomten Valbonne  Tee 1 o 10  

Tävlingsledningens e-postadresser  finns på föregående sida! 


