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Spelade Mao Zedong golf?  
Förmodligen inte, men han var 
en god simmare. När Alain Pey-
refitte, minister under General 
de Gaulle, år 1973 publicerade 
sin visionära bok Quand la Chi-

ne s’éveillera, le monde tremblera (ett citat av 
Napoleon), menade han kanske den kommande 
spektakulära utveckling av golfen i Kina. Då 
fanns inte en enda golfbana. Den förste kom till 
1984 och idag finns det 500 för cirka en miljon 
spelare. Den första PGA turneringen ägde rum 
1995 på en bana i Mission Hills designad av 
Jack Nicklaus. Mission Hills ligger i närheten av 
Shenzhen, norr om Hong Kong. 
Mission Hills ägs av David Chu, en Hong Kong-
kines, och han har sedan 1995 byggt ytterligare 
11 banor i samma område, vilket gör Mission 
Hills till det största golfområdet i världen. Ba-
norna är uppkallade efter kända golfspelare. An-
nika Sörenstam invigde sin bana 2003 och den 
heter Annika Course. Olazabal Course, ritad av 
José Maria Olazabal, har nog världsrekordet i 
bunkrar: 154 stycken! 
David Chu håller redan på att planera sitt nästa 
stora projekt, Mission Hills II med 15 banor på 
ön Hainan i södra Kina. Totalt planeras 100 ba-
nor på denna ö, som är stor som Korsika. 
Den centrala regeringen försöker stoppa upp-
byggnaden av fler golfbanor, men de lokala myn
-digheterna ser dem som en god inkomstkälla. 
Bergen är höga och kejsaren är långt borta är 
ett urgammalt talesätt i Kina. På tal om gamla 
Kina, så hävdar kinesiska arkeloger att man spe-
lade golf redan under Tangdynastin (600 - 900). 
Man har hittat golfliknande klubbor med inlägg-
ningar av jade och guld. Kanske ett bra jul-
klappstips! Arkelogerna har också hittat  en mål-
ning från ca 1400, där kejsaren påstås putta för 
par! En talesman från The Royal and Ancient 
Golf Club of St Andrews kommenterade högdra-
get: Det är möjligt att kineserna spelade ett boll-
spel med klubba, men golf uppstod i Skottland. 

Golfklubben borde kanske arrangera en golf-
resa till Mission Hills nästa år, men då får vi 
träna ordentligt på bunkerslag. Förutom Anni-
ka Course kan vi spela på Vijay Course, Faldo 
Course, Norman Course, Els Course m.fl. 
Keep putting 
Sten 

Kommentar till världsrekord i bunkrar. 
I Strokesaver för Royal Lytham & St Annes 
kan man läsa: 
Royal Lytham was aptly described by Ber-
nard Darwin, the leading golf writer of the 
thirties, as ”a beast of course, but just a be-
ast”. He went on to say, ” no one could  fail 
to be impressed its difficulties, whitch sets a 
golfer just about as ruthless an examinationas 
any course of my acquaintance”. It is renow-
ned as a course on whitch it is hard to 
scramble a good score, with 202 bunkers 
peppering the fairways and surrounding the 
greens. Darwin continued, ”hit your boll in 
the right place and the way to the hole is open 
to you, but hit your ball in the wrong place 
and every kind of punishment, whether imme-
diate or ultimate, will ensure”. 
Numera har banan 210 bunkrar, jag spelade 
förra året och har bokad startid i år igen den 
17 maj. 
Jag ser åter fram mot en golfupplevelse. 
Bertil Deurell  
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Valbonne 3 mars 

Vi gör ett nytt försök kommande höst 
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Saint Donat 10 Mars  

En härlig golfdag                                          
Under en lång, kall och våt vinter har det inte varit 
lätt att hålla skärpan uppe på golfbanorna. Men så en 
dag i mars börjar vårkänslorna spira när värmen 
återvänder och bollen rullar några extra meter på 
fairway.                                                                 
Med försäkringsbolaget GAN och vår egen golf-
klubb som sponsorer samlades 55 förväntansfulla 
medlemmar för att spela Marsgolfen den 10 mars på 
Saint Donat. Att få börja med kanonstart på någon 
av de sista nio hålen känns som en fördel då man då 
har krafter kvar att besegra de lite svårare och jobbi-
gare sista hålen. Tävlingsledningen skall ha en eloge 
för att man lyckats förhandla fram flera kanonstarter 
numera.                                                                    
För egen del kom jag till spel utan några som helst 
förväntningar på framgång. Måndagsgolfen på sam-
ma bana tidigare i veckan var ett riktigt bottennapp. 
Torsten Vieth och jag spelade då ihop och hade en 
hård kamp om att klara 20 poängsgränsen. Ett fram-
gångsrecept visade det sig när vi båda lyckades vän-
da motgång till framgång bara två dagar efteråt. Att 
vi och alla andra fick se oss besegrade av den omöj-
lige Per Hildbrand är bara att acceptera. Denne evigt 
unge storspelaren bara sopar banan med oss andra 
trots sitt låga handicap på 1,6 som gör att han måste 
gå på banan par för att klara dagens resultat på 35 
poäng. En i sanning värdig segrare.                       
Heder också till klubbens medsponsor GAN, som 
genom agenten Monsieur Laty och son ställer upp i 
år igen inte bara med euro utan också med sin närva-
ro under spel och lunch. I styrelsen har vi med viss 
förvirring diskuterat försäkringsfrågan vid tävlings-
spel i klubbens regi. Klart är att var och en är ansva-
rig för att vara försäkrad för de olyckor som kan 
hända på banan. Vare sig banan eller Svenska golf-
klubben kontrollerar normalt att deltagarna är för-
säkrade. Man är försäkrad om man är medlem i 
Svenska  eller Franska Golfförbundet. Enlig Monsie-
ur Laty är man även försäkrad genom sin franska 
hemförsäkring åtminstone om man har en GAN-
försäkring. Detta eftersom de inte, ur försäkrings-
synpunkt, betraktar våra tävlingar som en sportakti-
vitet. Sannolikt gäller detta även för andra försäk-
ringsbolag men den intresserade bör kolla.                                     
Lennart Lindeberg 
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Saint Donat 17 mars 

Danska vandringspriset 
  
Nog är det egendomligt att så få spelar på sitt hcp i Svenska Golf-
klubbens tävlingar.  Kan det vara så att 
vi alla har fel hcp???  
Så tänkte även jag när jag så småningom kom i mål med 74 slag 
netto.  Mina medspelare, Eva B, Eva S och Stig tyckte uppmunt-
rande att jag spelat bra, men själv tänkte jag mest på några "sockets" och på många missade puttar. Inte trodde nå-
gon av oss att det skulle räcka till seger!  
Klubblad n:o 8 av 20/10 1996 säger:  "Ett vandringspris har skänkts av våra danska medlemmar i klubben. ......som 
tack för trevligt kamratskap.....". De var då ett femtontal, sedan dess har de som bekant bildat en dansk golfklubb 
mot vilken vi spelar en årlig landskamp ("årets höjdpunkt" ! ).  Första gången man spelade om priset var 1997 och 
då vanns priset av L Gullström. (Jag har inte varit riktigt i form de senaste 13 åren.......).  Solbritt Febvre har vunnit 
tre gånger och två danskar har vunnit det: Erik Quistgaard och Lene Ahlström. Det är ett mycket anrikt och presti-
gefullt pris.  
Ett varmt tack för en härlig dag till mina medspelare, till danskarna, till tävlingsledningen och till S:t Donatius 
(helgonet)  -  det var han som fixade vädret.  
Ett tips till den som vill vinna danska priset nästa år: Försök att som jag sätta inspelet på ditt första hål 
direkt i koppen för birdie - det ger bra självförtroende för resten av dagen.  
 Lars Gullström 
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Grande Bastide 24 mars 

Fransk Bostad Grand Bastide 24 mars 2010  
Golf handlar också mycket om motivation och att komma till golfen med en positiv känsla. 
Det gjorde vi alla med det trevliga brev som skickades ut av tävlingsledaren Hans Sjöqvist 
dagen före. Där fanns också några förhållningsrekommendationer, bl a att se till att vi alla 
höll tiderna och flytet under spelet, slag för klass A och slaggolf för klasserna B och C. 4-
bollar med start från hål 1 och 10, 76 deltagare, nästan lika många damer som herrar. 
Utmärkt organisation med van tävlingsledare och utmärkta sponsorer. De sistnämnda var 
Fransk Bostad med Lisa och Per Julius Nyström samt dottern Julia som försåg oss med stimu-
lerande förfriskningar på hål 16. 
Kanske var det Julias trevliga uppträdande och goda drycker (samt Dajmkola) som gjorde att 
alla fyra spelarna i min boll hamnade på green på hål 16, som var”närmast hål”-hålet. Frågan 
var bara vem som var närmast? Det blev jag med 1,56 cm, de andra inom 3 meter från flag-
gan! Det var min första ”närmast hål” och nu vet jag vilken av mina järnklubbor som går 86 
meter! 
Min boll bestod av ”golfproffscoachen” Margit Davidsson, glad, duktig och uppmuntrande, 
den utmärkte och trevlige Torbjörn Skiöld och den sympatiske Beng-Olof Edelsvärd samt 
undertecknad. Mina medspelare bidrog till tävlingsinriktningen och flytet i bollen, vilket led-
de till bra resultat för oss alla. 
Med en sponsor som Fransk Bostad var det naturligt att priserna gick i Lisas och Per Julius 
tecken, nämligen tavlor; med verk från Lisa till damerna och verk från Per Julius till herrarna 
samt till totalsegraren, Christer Boman. En vacker glasskål från Orrefors var dampriset för 
”närmast hål”. 
Ett stort tack för en välorganiserad golftävling och en utmärkt lunch. 
 
Ewa Menckel 

T.h. Närmast pinn, Ewa Menckel 
och Bengt Bergström.  
Nedan: De bästa damerna med priser 
Nedan t.v. Bästa herrar. 
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Valbonne 31 mars 
Fullt med glada golfare, 74st, mötte upp och såg fram emot en fin dag. De kraftiga åskskurarna dagen 
innan gjorde att man oroats för vädret, men nu var vädret strålande om dock med kraftig vind. Banan var 
inte i bästa skick varför man erbjöd reducerad greenfee. Det var ordentligt sankt på en del ställen, och 
greenerna var urusla. Bollarna hoppade och tvärstannande.  
För dagen gällde förutom de vanliga klasserna dessutom lagtävling. Själv gick jag i en mycket trevlig 
boll med två A-klassare och ytterligare en C-klassare som partners. Vi startade på 10-an och det började 
bra men efterhand började bollarna ta egna vägar men inga sura miner trots att man undrade varför bol-
larna inte alltid gjorde som vi sa till dem. 
Trots att jag som vanligt klagade på många av mina slag och att greenerna (eller var det dålig puttning) 
orsakade några extra slag på green, gav sammanräkningen goda 35 poäng vilket även denna gång räckte 
i C-klassen. Med lite bättre greener hade det varit läge för hcp-sänkning. Det borde vara dags efter årets 
goda rundor hittills. 
Tävlingen drog ut på tiden, men i väntan på de sista  bollarna förkortades väntetiden väsentligt av att 
Rabiega , dagens sponsor, bjöd på vin. Man kunde välja på rött eller vitt. Det var populärt och förstärkte 
diskussionerna kring dagens runda.  
Rabiega kom med bilen fullastad med viner. Speciellt det röda, som promoverades till ett mycket gott 
pris, föll många i smaken. Joceline från Rabiega fick många turer till bilen. Lådorna gick snabbt åt. Man 
kunde även välja andra viner, bl.a. en Clos Dière 2007  som tog guld i Paris i år. 
När prisutdelningen väl kom igång lyckades tävlingsledaren Lasse Westrell påkalla allas uppmärksam-
het för att dela ut alla priser i form av vin, även dessa sponsrade av Rabiega. 
Lasse, som avstod att spela p.g.a. ryggbesvär, skall ha allas tack för en väl genomförd tävling, 
 
Bertil Hastéus 
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Kavaljersgolf 
Ett stort tack till alla damer som hade vänligheten att bju-
da in oss herrar till kavaljersgolf, på Grande Bastide’s tor-
ra och vackra bana. 
En sval vind möte oss på första tee, men vad gjorde det 
när jag fick spela med så trevliga golfare. Det är alltid lika 
skoj att spela i Golf Club Suedois tävlingar, där man alltid 
känner sig välkommen i den goda gemenskapen. 
Greenerna har ställt till vissa problem för mig vid tidigare 
golfrundor så Leif Resén  hade vänligheten att ta med sig 
5! puttrar, för mig att prova. Jag tog med mig två! Det 
hjälpte! Ulla Sjökvist, min partner, var i god form och 
med gemensamma krafter lyckades vi få 36 poäng. I detta 
kvalificerade startfält blev vi mycket förvånade och glada 
att det räckte till seger.  
En god och näringsrik lunch avnjöts varefter vi 
kunde återvända hem och avnjuta de mycket 
goda priserna.  
Ett stort tack till tävlingsledningen, Bi och 
Lena, för en kul golfdag. 
 
Kristoffer Huldt 
 

Tävlingsresultat 
 
Kavaljersgolf på Valbonne 12 mars 
1:a Ulla Sjöqvist/ Kristoffer Huldt        
 36p 
2:a Gunilla Huldt/ Lars Gullström        
 35p 
3:a Margit Davidsson/ Bosse Sörensen        
 35p 
4:a Yvonne Wränghede/ Bengt Davids-
son   35p 
 
Damgolfen 26 mars regnade bort 
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Golfvett för roligare golf 
 
Något att tänka på för alla golfare, liten påminnelse 
om vad man lärde sig 
när man började spela golf. 
 
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 avstängd 
Var vänlig mot utomstående 
Tappa inte humöret 
Uppmuntra och ge beröm…. men inte instruktion 
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 

 
 
 
 

SPELTEMPO: 
Var beredd när det är din tur 
Ta alltid ögonmärke 
Gå i rask takt 
Hjälp till att leta 
Släpp igenom snabbare parti 
Parkera vagnen på rätt sida 
Planera puttning 
Håla ut kortputtar 
Undvik att putta en skänkt putt 
Först i hål tar flaggstången 
Skriv scoren på nästa tee 
Övningsputta inte efteråt 
Ta upp bollen när slagen är slut 
Bär bagen – om du orkar 
 
 
En del av ovanstående har vi nog glömt och bör 
kanske tänka på igen. 
Vi är ju lite av egna domare när det gäller golf, 
därför är ovanstående 
mycket viktigt för allas trevnad. 
 
Hälsningar 
Maritha Mårtensson 
Utbildningsansvarig 
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Nu verkar vintern över och våren har gjort sitt intåg. Riktig värme har vi bara haft vid 
ett par tillfällen men det hoppas vi att vi får när vi åker till Emporda. Vädret är alltid spän-
nande men vi håller tummarna. Jag ser fram emot att spela golf i Spanien. För egen del har 
jag aldrig bilat mot det hållet förut och det ska bli spännande. Så ni som kommer med, hop-
pas jag tar det lugnt på vägarna och att vi ses den 11 april. 
Det som skulle bli vårens höjdpunkt dvs. Taulane, blir tyvärr för en del en besvikelse efter-
som tillgången på platser är begränsad och antalet som vill komma med överträffade alla 
våra förväntningar. Kanske var det det billiga priset i år eller kanske ryktet har gått om hur 
trevligt vi hade det förra året. Vad vet jag, men många har i alla fall velat komma med. Hans 
Sjöqvist och jag har suttit tillsammans och diskuterat och haft många telefonsamtal för att få 
en så rättvis fördelning av platserna som möjligt. Anmälningstid, betalt eller ej osv. Ni som 
inte kom med i år får väl vara mer på hugget nästa år. 
 
GOLFHÄLSNINGAR 

 Yvonne Wränghede 

Bilden nedan hämtad från Empordas Hemsida 
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Danska Vandringspriset Saint Donat 17 
mars 
Klass A 
1:a Lars Gullström   74slag 
2:a Karl Lidgren   74slag 
3:a Torbjörn Skiöld   76slag 
4:a Eva Ström    77slag 
Klass B 
1:a Lennart Lindeberg  78slag 
2:a Björn Berner   81slag 
3:a Lars Stattin    81slag 
Klass C 
1:a Yvonne Wränghede  80slag 
2:a Bertil Hastéus   81slag 
3:a Christina Malmström  87slag 
 
Vinnare av Danska Vandringspriset 
Lars Gullström 

Fransk Bostad, Grande Bastide 24 mars.  
Klass A, Herrar 
1:a Christer Boman   75slag 
2:a Torbjörn Skiöld   77slag 
3:a Stig Carlson   78slag 
      Damer 
1:a Ulla Sjöqvist   77slag 
2:a Lisa Nyström   78slag 
3:a Pia Vilén    79slag
  
Klass B , Herrar 
1:a Nils Jacob Moen    78slag 
2:a Claes Andersson   78slag 
3:a Gunnar Palm   79slag 
       Damer 
1:a Ewa Menckel   77slag 
2:a Ulla Pilhage   81slag 
3:a Birgitta Jurbrant   81slag 
Klass C, Herrar 
1:a Sten Malmström   84slag 
2:a Håkan Kihlberg   86slag 
     Damer 
1:a Yvonne Wränghede  74slag 
2:a Gunilla Nilars   77slag 

Allmänna tävlingar 

Norska Vandringspriset, Valbonne 3 mars   
 
 
 
 
 
 

Marsgolf, Saint Donat, 10 mars  
Klass A 
1:a Per Hildebrand   35p 
2:a Torsten Vieth   34p 
3:a Per julius Nyström  32p 
4:a Björn Tore Larsen  31p 
Klass B 
1:a Lennart Lindeberg  33p 
2:a Kristoffer Huldt   32p 
3.a Jörgen Krabbe   32p 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus   30p 
2:a Peter Vilén    25p 
3:a Karl-Adam Bonnier  24p 

Påskgolf Valbonne 31 mars 
Klass A  
1:a Lars Gullström   32p 
2:a Timo Ahvenainen  32p 
3:a Lisa Nyström   32p 
4:a Per Julius Nyström  32p 
Klass B  
1:a Lena Blom-Sörensen  35p 
2:a Ewa Menckel   35p 
3:a Lars Lundström   33p 
Klass C  
1:a Bertil Hastéus   35p 
2:a Jonas Roth    31p 
3:a Birgitta Engström  31p 
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Nu är vi mitt uppe i högsäsongen med de flesta 
tävlingar fulltecknade. Som jag tidigare nämnt, 
om du får en reservmarkering, låt din anmälan stå 
kvar. Vi undersöker då om vi kan få fler startti-
der. Det kan lyckas men starttider blir även det en 
bristvara under högsäsong. Skrev i förra klubbla-
det om olika spelformer Pb, slagolf och slagtäv-
ling (håla ut). Om separata klasser eller blandade 
klasser. Sedan dess har vi haft har vi haft 5 täv-
lingar med dessa variationer och sammanfatt-
ningsvis mycket positiva reaktioner. Det gör att 
en blandning av dessa komponenter ger alla med-
lemmar ett större utbyte av golfen. Tävlingen 
med Fransk Bostad hade vi slagtävling i A klass, 
slaggolf B & C klass, spelade i blandade klasser 
och allt klarades av på ca 4,5 timmar. En bra pre-
station av alla deltagare, något som bör framhål-
las. Vi hade inte lägesförbättring och det är 
mycket tidsbesparande. 
Inför en tävling bör alla anmälda alltid kolla 
sina mail. Anledning till det är att vi i ibland i 
sista stund får information om andra villkor inför 
tävlingen. Det kan vara starttider, hålnummer, 
väderleksutsikter, måltider, mm.     
Tävlingsprogrammet inför hösten är under ut-
arbetande och kommer att presenteras i nästa 
klubblad. Det planeras för några nyheter, bl.a. att 
återinföra en Herrdag. 
Tävlingsledarnas arbete har sedan vi fick en 
oväntad (återflytt till Sverige) avgång i november 
tidvis varit lite ansträngd. Det råder vi nu bot på 
med en ersättare och en utökning, så vi blir 5 st. 
Det blir två Damer Gerd Klint Hansson och 
Gunilla Huldt som många av er redan känner. 
De har båda bred erfarenhet från arbete i golf-
klubbar.    Vi hälsar dem varmt välkomna. Denna 
utökning innebär att vi blir mer flexibla, samt  
även kan ordna fler tävlingar. T.ex vid klubbens 
resor även ordna en tävling på ”hemmaplan”, 
Herrdag o.s.v. Det är inkl resor ca 35 tävlingar 
som skall arrangeras. Damkommittén har 15 täv-
lingar som Bi och Lena ansvarar för. Totalt blir 
det 50 tävlingar som GCS medlemmar har till-
gång till. Så, välkomna att anmäla er till våra ar-
rangemang. Närmast efter Claux-Amic den 7 
april             kommer Golfresan till Emporda 
Spanien. Den 21 april är Nykredit sponsor på St 
Donat med lunch. 

Gerd Klint Hansson 
Sedan pensionen för cir-
ka 10 år sedan tar golfen 
en ganska stor del av 
min tid. Har fortfarande 
Sverige som hemvist 
men tillbringar mer och 
mer tid här nere på Rivi-
eran. Bor i lägenhet i 
Cannes och är numera 
medlem på St Donat. 
Somrarna tillbringar jag i 

Stockholms skärgård, boende intill Wermdö 
Golf & Country Club, vilken är min hem-
maklubb. Jag är också medlem i Vidbynäs 
golfklubb utanför Södertälje. De senaste åren 
har jag arbetat mycket aktivt i hemmaklubben. 
Jag har suttit i styrelsen samt varit medlem i 
tävlingskommittén. Wermdö har ett stort täv-
lingsprogram och många sponsorer. 
Själv tävlar jag gärna och ofta. Har ett handi-
cap på 17,0 

Gunilla Huldt 
Jag har varit aktiv golfspe-
lare i 30 år och regelbundet 
representerat min hemma 
Klubb, Roehampton, Lon-
don, i klubbmatcher. Mitt 
handicap är 13.5. 
Förutom Roehampton är 
jag också medlem i Täll-
bergsbyarnas Golfklubb i 
Tällberg. 

Jag har i sex år suttit i Roehampton’s dam-
kommitté och var förra året dess damkapten 
med ansvar för alla klubbens dam och mix täv-
lingar . Roehampton har en damsektion på 300 
aktiva spelare. Dessutom har jag suttit med i 
klubbens övergripande golfkommitté, som har 
huvudansvaret för utvecklingen av golf inom 
klubben. 

Juan les Pins har varit vår hemvist på Rivieran 
sedan 1990 och jag har varit medlem i Golf 
Club Suedois sedan 2001   
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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 HS 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   
5-maj Onsdagsgolf Gde Bastide LS Shotgun 08.00  
6-maj Medl.möte Gde Bastide  11.00 Lunch 

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 


