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STENS SPALT 
 
Kanske borde man skriva om 
Klimatkonferensen i 
Köpenhamn eller Saabs och 

Volvos framtid, eller för att hålla sig till golf, om 
alla dåliga historier som cirkulerar om Tiger 
Woods (se dock bild sid 8), eller om den strålande 
golfhösten i södra Frankrike. Låt mig bara säga en 
sak om vädret. Det finns en berömd dikt av 
Nobelpristagaren T.S. Eliot som börjar: “April is 
the cruellest month of the year” då har han 
definitivt inte varit i Stockholm eller Göteborg i 
december. 
 
Annars har höstsäsongen varit ovanligt lyckad 
med ett stort antal deltagare i både 

dam-
och de 
allmänna tävlingarna (se vidare 
Hans Sjöqvists krönika på sid 11). De båda 
långresorna har varit fulltecknade. Vi laddar nu 
för nästa säsong som vi hoppas lockar ännu fler 
deltagare. 
(Se Yvonne Wränghedes spalt på sid 9.) 
 
För dem som firar jul i Sverige kan det vara 
påfrestande att tvingas avstå från golf i flera 
veckor, men ibland blir golfen bättre efter ett 
längre uppehåll. Annars finns det ju virtuell golf 
att tillgå. Tänk att få spela på Pebbles Beach när 
snön yr utomhus i tio graders kyla.. Dessutom kan 
man, åtminstone i Göteborg, gå till en driving 
range med infravärme. Sedan finns det ju andra 
aktiviteter än golf. Själv tänker jag passa barnbarn, 
så att föräldrarna får tid att köpa julklappar till 
mig och andra. Eftersom hustrun har armen i gips, 
blir det också en del matlagning, men rödkålen 
köps färdig. Där går gränsen. 
 

Medlemsmöte 2010 
Styrelsen beslutade att 2010 års medlemsmöte 
skall hållas tisdagen den 4 maj kl.11.00 på 
Grand Bastide. 

ÅRSAVGIFT 
Fakturan finns på klubbens hemsida under 
Betala Årsavgift och betalning bör ske senast 
den 31 december 2009. Efter detta datum 
uttages en påminnelseavgift på €10. 
 
Rutinen för betalning med bankkort har 
gjorts enklare jämfört med förra året och i 
skrivande stund har över 200 avgifter beta-
lats med bankkort. Så, betala gärna med-
lemsavgiften med bankkort i stället för 
check, eftersom det förenklar klubbens ad-
ministration. Det går givetvis fortsatt att ock-
så betala med check. 
 
Calle Nordheim   Bertil Hastéus 
 
Skattmästeriet 

Jag vill tacka mina styrelsekollegor för ett 
utomordentligt arbete, våra sponsorer för 
generösa bidrag och sist men inte minst alla 
våra medlemmar som av hela styrelsen önskas 
en riktigt God Jul.  
 
Keep putting 
Sten 



2 

Saint Donat 18 november 2009 

Nykredit sponsrar efterlängtad höstgolftur-
nering! 
  
En av årets succéer blev den efterlängtade höstgolf-
turneringen som hölls med den svenska golfklub-
ben, efter ett långt sommaruppehåll. Den blev ju 
inställd den 16. september på grund av regnväder- 
blixtar och dunder!  
Nykredit fick dock lov att hälsa alla ca 75 deltagare 
välkomna onsdagen den 18. november istället, un-
der en blå himmel och  i solsken!   
Vi tackar för alla deltagares goda humör under den 
här härliga dagen där vi, Nykredit fick stå som 
sponsor, vilket innebär en hel del för oss.   
Vi är mycket nöjda med det stora deltagarintresset 
och vi hoppas att ni har blivit mer medvetna om vad 
Nykredit kan erbjuda för finansiella möjligheter i 
Frankrike och att ni har oss i åtanke den dagen ni 
skulle vilja titta lite på just er ekonomiska situation.  
Super arrangemang, god stämning, god mat 
och självklart god golf (trots en hel del bol-
lar i sjön vid hål nummer 10). 
  
Vi ses till våren!  
Med venlig hilsen/Best regards  
Henrik Grønfeldt-Sørensen  

Tv. Pristagare C-klssen. Ovan A-
klassen. Th. Bklassen. 
Överst. Madeleine Eriksson vid 
prisbordet 



3 

Valbonne 25 november 2009 

ÅRETS GOLFRUNDA! 
Min golfrunda på Valbonne  den 25:e novenber  
har av vänliga golfvänner rubricerats som ”årets 
golfrunda” i klubben. Det är ju förmätet att en 
runda presterad av en spelare i C-klassen skall 
få det epitetet, men bland oss C-klassare (och 
framför allt inom familjen) är det ju faktiskt 
sant. Efter att i alla år ha harvat i +30-träsket 
trodde jag nog att där skulle jag förbli livet ut. 
När jag beklagade mig för sonen, sa han på sitt 
charmigt rättframma sätt ” Du saknar talang . 
Du tränar för lite, Du har det hcp Du förtjänar.” 
Ligger mycket sanning i det. Men den 25 no-
vember 2009 kom då i alla fall  dagen jag käm-
pat för och väntat på. 
I strålande solsken på Valbonne spelade jag till-
sammans med härligt supportande Yvonne 
Wränghede och Bernt Berg, och allting bara 
fungerade. En 70-meters pitch direkt i hål, bra 
greenträffar, drägliga puttar – med andra ord 
ETT OTROLIGT FLYT.  Ni är säkert  många 
som känner igen Er men för mig var det första 
gången. Jag spelade på 65 slag netto och skra-
pade ihop 43 p. Handicapet sänkt till 28,5 – nu 
är jag äntligen under 30 och  ikapp Yvonne. 
Hoppas nu bara att epitetet ”upp som en 
sol  och ned som en pannkaka” inte är det mina 
vänner kommer att tänka på när vi går igång 
igen i Januari. 
God Jul och Gott Nytt Golfår 
önskar  
Anki Kihlberg. 

Överst. Tävlingsledaren med pristaga-
re C-klassen, författaren Anki och Gry. 
Ovan. B-klassen och Tv. A-klassen. 
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Grande Bastide 2 december 2009 

Golf på Grand Bastid den 2 december 
2009 
  
Det var en mycket kall decembermorgon  den 
sydfranska vinterns första vindruteskrapning 
med -2 grader i La Colle sur Loup. Golf på 
Grande Bastide var målet för dagen. Förmod-
ligen skulle det bli en senare start med tanke 
på vädret. Men icke, exakt klockan 9 slog vi 
ut med is under skorna och med mycket stora 
svårigheter att få bollen att lyfta i det isblan-
dade gräset. 
Golfspelet startade på ett för mig helt normalt 
sätt dvs många duffar, sneda slag och missa-
de puttar, vilket är förödande vid slaggolf. 
Slaggolf denna förnedrande spelform för oss 
med lite högre hcp. Efter några hål började 
förra veckans slaggolf på Opio-Valbonne att 
oroa medvetandet, 88 netto. 
Men efter ytterligare några hål blev det var-
mare. Banan torkade upp och blev mycket 
bra och gav en positiv injektion på golfen. 
Dessutom med några uppmuntrade utrop 
från mina spelpartners Lars, Fredrik och Per 
var jag tillbaka i matchen igen. Avgörandet 
kom på sista hålet och sista putten. En gläd-
jande avslutning på golfåret som inneburit 
ömsom vin men mycket vatten.  
Tävlingsledningen med Hans och Ulla hade 
som vanligt gjort ett 
förträffligt arrange-
mang som avlutades 
med en utsökt hälso-
inspirerande lunch till 
lågt pris med bidrag 
från Golf Club Suèdo-
is.  
Nu är det julfirande i 
Stockholm som står 
för dörren innan vi ses 
igen och till dess öns-
kar jag Er  
En riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År! 
 
Leif Dahl 

Ovan. Pristagare 
klass B  
Th. Klass C 
Nedan. Klass A 
och tävlingsleda-
ren 
Längst ner.  
Patrick hade du-
kat en härlig sal-
ladsbuffé 
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Saint Donat 9 december 2009 

Glöggolf 
Onsdag den 9 dec hade vi glöggolf på St 
Donat med ett 40 tal deltagare. Det var 
mycket populärt att efter en härlig golf-
runda i strålande sol och 20gr dricka 
glögg med tillbehör. När prisutdelningen 
var klar ombads den personal som vi all-
tid har att göra med på St Donat att kom-
ma ut på terrassen. GCS ordförande Sten 
Malmström och undertecknad överlämna-
de där champagne och tackade för myck-
et trevligt bemötande och service under 
året. Frederic Gommard som sportchef 
tackade för St Donats del och personalen 
samtidigt som han önskade GCS välkom-
na 2010.                 
Hans Sjöqvist 

Tv Klass A pristagare  
Mitten. Tävlingsledningen 
Ovan. Klass B 

Ovan. Damerna förser sig 
med glögg. 
Tv. Christophe förbereder 
glöggen Th. Sten o Hans 
tackar personalen med 
champagne 
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Valbonne 16 december 2009 

Säsongavslutning   
  
Ja, Bi fick hoppa in och vara tävlingsledare, efter-
som de ordinarie hade flytt fältet för att fira jul där-
uppe i nord! 
Efter några avhopp blev det 28 entusiaster som fick 
en härlig golfdag. 
Väderleksutsikterna var inte särskilt lysande, MEN 
det blev en riktigt skön dag. Såg t ex Lars Dahlquist 
spela i kortärmat!  
Resultaten var varierande men Lars G var väldigt 
nöjd med sina 36 poäng och såg sig nog som da-
gens  vinnare, MEN så kom Lisa med 37.  Hon är 
otrolig1 
Efter ett glas och Hej Tomtegubbar blev det prisut-
delning förstås och GOD JULKRAMAR. 
Resultaten finns i bladet. 
GOD JUL 
 Önskar 
 tävlingsledarna gm Bi  

Ovan. Tomtemor Bi 
I B-klassen vann Magnus Eva 
vann C-klassen och Lisa tog 
hem A-klassen före Lars 
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Så har vi klarat av vår första termin som tävlingsle-
dare. Det verkar som vi fått godkänt, vilket vi är oer-
hört glada för. Men ni skall veta att utan Hans tålamod 
hade det inte fungerat. Nu börjar vi lära oss datasyste-
met, vilket vi betraktar som en stor framgång! 
Årets sista  damgolf, Luciagolfen, blev väldigt lyckad 
(tyckte vi i alla fall). Vädret var strålande, banan fin 
och att börja dagen med pepparkakor och glögg ( Le-
nas och Andreas "hemkokta ) var en utmärkt idé. Det 
visade sig också på resultaten. "Det var tack vare glög-
gen" förklarade Elisabeth Chaouat, när hon mottog sitt 
pris.  
Även denna gång ordnade vi en lagtäv-
ling som alltid är populärt. Så bjöd vi 
(=klubben)  på en fräsch buffé med vin 
och kaffe. En något sen lunch blev det 
ju, men av alla glada skratt att döma  så 
är en lätt måltid en härlig avslutning på 
en golfdag. Så sjöng vi några  svenska 
julsånger till personalens stora uppskatt-
ning. Vi hade faktiskt två sångarproffs 
till hjälp!  
Efter avslutad prisutdelning så fick Lena 
o Bi mottaga en fin julgåva, vilken vi 
nu passar på att tacka er för. 
  
Vi ses den 15 januari eller? 
En GOD, SKÖN och ROLIG JUL  
önskar vi er alla. 
  
Bi & Lena 

Tävlingsresultat 
27 november 
Klass A 
1:a  Ulla Sjöqvist 29p 
Klass B 
1:a Birgitta Åkerman 32p 
2:a Ene Balder  28p 
3:a Ulla Serlow  28p 
Klass C 
1:a Ulla Häggö  30p 
2:a Birgitta Engström 26p 

Tävlingsresultat 
11 december 
Klass A 
1:a  Lisa Nyström   33p 
2:a Solbritt Febvre   33p 
3:a Margit Davidsson   31p 
Klass B 
1:a Elisabeth Chaouat   39p 
2:a Agneta Sjö    30p 
3:a Majbritt Boström   26p 
Klass C 
1:a Ulla Häggö    29p 
2:a Charlotte Lundqvist 29p 
3:a Boel Pettersson   27p 
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Hälsning till alla medlemmar  
 
Under våren kommer vi att koncentrera oss på att bli lite bättre på 
Vett & Etikett. Jag har fått en del propåer om att det bör bli skärp-
ning 
på detta område. Det löser vi enkelt genom att under våren ha en del 
utbildning i Vett & Etikett tillsammans med enkla golfregler. 
Till detta har vi beställt en bok som heter Genväg till golfens regler 
2008-2011. 
Boken kommer att ingå som kursmaterial  i vårt utbildningsprogram 
som ligger 
på hemsidan. Vi har inköpt 50 st böcker som i huvudsak skall gå till 
dom som går på våra kurser. Resterande böcker kommer att kunna 
köpas till det facila priset av 5 euro. Ordinarie pris är 10 euro, klub-
ben sponsrar med 5 euro. 
Vid våra tävlingar kommer tävlingsledarna att sälja boken. 
Första kursen är 28 januari 2010, det kommer information i början av 
januari på mail. Hoppas att vi är många som vill bli bättre inte bara 
på golf utan även reglerna därtill. 
 
Vill tacka för ett trevligt år och önskar er alla God Jul och Gott Nytt 
år. 
 
Hälsningar 
Maritha Mårtensson 
Ulbildningsansvarig 

Golfvett och etikett gäller även 
utanför banan. 
Var rädda om varandra 
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Efter en lyckad höst med, vad jag tror, lyckade resor och 
framförallt ett fantastiskt väder ser vi fram emot en lika härlig 
vår.  
Vad gäller evenemang har vi framförallt två att se fram emot. 
 
 
GOLFRESA 11-15 april 
Resan går till Emporda, 6 mil norr om Barcelona dit var och en 
tar sig för egen maskin. Vi bor Emporda Golf Resort spelar golf 
3 dagar på deras 2 banor. Gemensam middag 4 kvällar. Anmäl-
ningstiden för detta kommer att vara 1 februari – 28 februari. 
Anmälan sker på nätet som när ni anmäler er till vanliga tävling-
ar. Priset är 550€ som samtidigt sändes med check till  
Golf Club Suedois BP 13 06560 Valbonne-Village 
Detaljerat program kommer senare. Begränsat antal platser.  
 
CARNEGIE CUP 28-29 april.  
Carnegie står för 5:e året som sponsor för denna GCS höjd-
punkt. 
Vi spelar golf 2 dagar på denna underbara golfbana. Äter och 
bor på Taulane Castle. Anmälningstiden för detta kommer att 
vara 1 mars -31 mars på nätet och samtidigt fylla i och sända en 
anmälnings 
blankett som du kan ta ut på hemsidan. Den sändes in samtidigt 
som checken. Pris och fler detaljer kommer senare. Även här är 
antalet platser begränsat. 
 
Ser fram emot en ny vår och Välkomna 
Yvonne 
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Onsdagsgolf 18 november, Saint Donat 
 
Klass A 
1:a Margit Davidsson  31p 
2:a Leif Resén   31p 
3:a P-O Thorstensson  30p 
 
Klass B 
1:a Bosse Sörensen  35p 
2:a Ulla Serlow   32p 
3:a Lars Lundström  30p 
 
Klass C 
1:a Birgitta Engström  30p 
2:a Yvonne Wränghede 30p 

Glöggolf 9 december, Saint Donat 
 
Klass A 
1:a Lars Gullström  33p 
2:a Lars Westrell  32p 
3:a Margit Danielsson  31p 
 
Klass B 
1:a Lennart Lindeberg  29p 
2:a Birgitta Oscarsson  28p 
3:a Anders Tollstén  28p 
4:a Wivi Mikkelsen  28p 
 
Klass C 
1:a Ulla Häggö   27p 
2:a Terese Westrell Gedda 22p 
3:a Kerstin Lundborg  22p 

Allmänna tävlingar 

 Onsdagsgolf 25 november, Valbonne 
 
Klass A 
1:a Per Julius Nyström  71slag 
2:a Lars Gullström  74slag 
3:a Anders Frick  75slag 
 
Klass B 
1:a Sten Moberg  75slag 
2:a Gerd Klint Hansson 76slag 
3:a Claes Andersson  76slag 
 
Klass C 
1:a Anne-Catherine Kihlberg 65slag 
2:a Gry Jemsby   71slag 
3:a Terese Westrell Gedda 73slag 

Säsongsavslutning 16 december, Valbonne 
 
Klass A 
1:a Lisa Nyström  37p 
2:a Lars Gullström  36p 
3:a Per Julius Nyström  34p 
 
Klass B 
1:a Magnus Ahnmé  29p 
2:a Sten Moberg  27p 
3:a Ingrid Moberg  27p 
 
Klass C 
1:a Eva Bergström  32p 
2:a Charlotte Lundqvist 31p 
3:a Lars Rejler   30p 

Onsdagsgolf 2 december, Grande Bastide 
 
Klass A 
1:a Leif Dahl   72slag 
2:a Lars Gullström  73slag 
3:a Lisa Nyström  74slag 
 
Klass B 
1:a Christian Söderlund 71slag 
2:a Lars Lundström  75slag 
3:a Per Åke Blom  78slag 
 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  75slag 
2:a Yvonne Wränghede 77slag 
3:a Ulf Jarlerud   79slag 
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Resume Golfåret 2009 
 
Nu summerar tävlingsledningen  årets tävling-
ar. Det har spelats 30 st allmänna tävlingar, 
14st damtävlingar, KM matchplay.Vi har haft  
3 st resor som innehållit 7 tävlingar. Dock reg-
nande golfen på Piemonteresan i början av 
april in, men vi hade tre trevliga dagar med  
vin mat och kultur.  Deltagarantalet i våra täv-
lingar har ökat marginellt. I de allmänna täv-
lingarna, har det varit 1817st med ett snitt på 
61st Damtävlingarna har ökat med ca 10% och 
har haft 312 deltagare med ett snitt på 22st. 
Räknar vi högsäsongen 1 mars-15 maj och 15 
sept-30 okt är snittet  71 st på de allmänna och 
26st på damtävlingarna. Årets tävlingar har 
haft det största deltagarantalet sedan GCS bil-
dades 1993. Det skall vi vara nöjda med, de 
flesta andra golfklubbar har sett nedgångar i 
antalet tävlande. 
KM singel Herr/Dam är dock en besvikelse. Vi 
hade där både brutto och nettotävling och det 
deltog endast 34 st. Hoppas på ”tillökning” 
nästa år. Äkta make och sidotävlingen hade 
66st det var betydligt bättre. KM match som 
nu går över 2 säsonger har trots det inte samlat 
så många som vi hoppats på. Anmälningar var 
4st Gr Bastide 8st Valbonne samt 28st St Do-
nat vilket gör att det blir en sned fördelning i 
grundspelet. Tveksamt om det i fortsättningen 
skall gå under så lång tid kanske det skall 
komprimeras  till endast vårsäsongen.  Tar gär-
na emot åsikter. Tankar om att det kanske 
skulle vara fler tävlingar med slaggolf och 
några färre med pb. Spelstandarden bland våra 
medlemmar är så pass hög att det inte skulle 
innebära några större skillnader. Det är ju en-
dast tidsåtgången för en runda som inte får bli 
för lång. Vi bör klara våra ”hemmabanor” på 
4timmar och 30 min. När vi startar från 1 och 
10:an skall vi vara på resp nya starthålen efter 
2 timmar och 15 min. det klarar de flesta bol-
lar. Men det gäller att alla bollar klarar det och 
det skall vi gemensamt  jobba på.  
 

När det gäller Vårsäsongen 2010 finns tävlings-
programmet på sista sidan och kommer upp på 
hemsidan i slutet av dec. Det är upplagt på sätt 
som tidigare. Alltså tävlingar på onsdagar och 
damtävlingar varannan fredag. Vi har som van-
ligt en resa inplanerad, denna går 11-15 april till 
Emporda  i Norra Spanien mer om det under 
klubbverksamhet. Carnegie Cup på Taulane är 
den 28-29 april. Information om  anmälningsför-
farandet  för dessa aktiviteter kommer senare. 
Vi har tillsammans med sponsorgruppen, Sten 
Malmström, Bosse Sörensen, och Hans Sjöqvist, 
gjort upp avtal för 2010 med våra sponsorer så-
som Carnegie, Nordea,  SEB, Jyske Bank, Ny-
kredit, Fransk Bostad, Wretmans Estate. Chateau 
l Arnoulde,  Rabiega, GAN och förhandlingar 
pågår med fler. Att de sponsrar innebär inte att 
de alltid tar hela kostnaden för tävlingen pris-
bord, mat och dryck samt andra kringkostnader. 
Klubben går ofta in med en del pengar för att 
göra ett trevligt arrangemang. Ibland tar vi även 
ut en högre startavgift för att kunna erbjuda nå-
got på 19:de hålet. 

Hans 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 
Datum Benämning Bana Tävl.led Övrigt  

15-jan  Damgolf Gr Bastide Bi/Lena   
20-jan Säsongstart St Donat LS Shotgun  09.30  
27-jan Mimosagolf Gde Bastide HS Shotgun  10.00  
03-feb Februarigolf St Donat LS Shotgun  09.30  
05-feb Damgolf St Donat Bi/Lena  10.00  
10-feb Vårgolf Valbonne LW Tee 1&10  10.00  
17-feb Kalasgolf Gr Bastide HS Tee 1&10  09.30  
24-feb Törnbohms pris  Cannes Mougin HS  Wretman Estate 
26-feb Damgolf Valbonne Bi/Lena 10.00  
03-mar Norska Vpriset Valbonne LS Tee 1&10  09.30 Norska V-priset 
10-mar Marsgolf St Donat LS Shotgun  09.30 GAN 
12-mar Damgolf Gr Bastide Bi/Lena Kavaljersgolf  09.00  
17-mar Danska Vpriset St Donat LW Shotgun  09.30 Danska V-priset 
24-mar Fransk Bostad  Gr Bastide HS Tee 1&10 09.00 Fransk Bostad 
26-mar Damgolf St Donat Bi/Lena 09.00  
31-mar Påskgolf   Valbonne LW Tee 1&10 09.00 Rabiega 
07-apr Ch l Arnould Claux Amic LW Shotgun  09.00 Ch l Arnould  
09-apr Damgolf Valbonne Bi/Lena 09.00  
11-apr Golfresa Katalonien HS 11-15 april  Emporda  
21-apr Nykredit  St Donat LW Shotgun  09.00 Nykredit  

28-29 apr. Carnegie Cup Taulane HS Shotgun Carnegie 
30-apr Damgolf Ej bestämd Bi/Lena   
4-maj Medl.möte Gde Bastide  11.00 Lunch 
5-maj Onsdagsgolf Gde Bastide LS Shotgun  08.00  

12-maj      Våravslutning Gr Bastide HS Tee 1&10  09.00 SEB Privat banking 
14-maj Damgolf Valbonne Bi/Lena  09.00 Avslutning 

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 
 
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 
Mobil: 0688502915 
gullstrom@wanadoo.fr 
 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 


