
  

KLUBBLAD NR 3 
Maj 2010                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

. 

Stens Spalt 
Nu har vi avverkat första terminen 
av verksamhetsåret 2010 och kan 
blicka tillbaka. 
Vi skulle ha spelat 15 blandade täv-
lingar och 8 damtävlingar, men ty-
värr ställdes några tävlingar in på 

grund av regn eller för blöta banor. Vårens långresa 
till Katalonien blev mycket lyckad, trots att vi första 
dagen spelade i regn. De resterande två dagarna blev 
desto bättre. Vårens höjdpunkt blev Carnegie Cup i 
Taulane med strålande väder och god mat. 
Tack Carnegie för denna sponsring. 
 En gång sponsor alltid sponsor! 
 
Vi har också haft ett intensivt utbildningsprogram på 
Le Procençale och några regelkurser 
på Stillegården 
Vid medlemsmötet den 6 maj invaldes Bengt-Olof 
Edelsvärd som sekreterare efter Bertil Deurell och 
Sten Malmström, Yvonne Wränghede och Bi Gull-
ström omvaldes. Mötet valde Tom Rune som ordfö-
rande i valberedningen efter Anders Frick. Jag tackar 
Bertil och Anders för utomordentliga insatser. Förut-
om att vara sekreterare har Bertil också varit ansvarig 
för Klubbladet, ett åtagande som han skött på ett för-
nämligt sätt. Som tur är har, Bertil lovat att hjälpa till 
med Klubbladet tills hans efterträdare är inskolad. 
Mötet valde också in Håkan Sundin som revisorssup-
pleant efter Jan Eveland 
Medlemsmötet beslöt att bevilja medlemmar som 
flyttar hem till Norden att bli passiva medlemmar. 
Detta beslut kräver en stadgeändring, som för att vin-
na laga kraft måste bekräftas av ett andra möte, vilket 
kommer att ske i höst. 
Jag önskar alla medlemmar en trevlig sommarvistel-
se, var den än må vara, och  ett  varmt välkomnande 
till en ny golfsäsong i september. Slutligen vill jag 
tacka mina styrelse- kollegor, biträdande tävlingsle-
dare, revisorer och valberedning och sist men inte 
minst Klubbens sponsorer. 
 
Keep putting 
Sten 

En nöjd och rörd klubbmästare i KM-match, 
Gunnar Calais, med buckla och blommor. I 
bakgrunden Gerard Febvre, god tvåa, med 
tröstpriset i högernäven. 
 
Nedan: En gång sponsor alltid sponsor. Läs 
mer om Carnegie cup på sid. 5. 
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MEDLEMSMÖTET 6 MAJ 2010 
 
Årets medlemsmöte besöktes av 59 närvarande 
medlemmar och 30 fullmakter. Mötet löpte 
mycket väl under Sten Malmströms ordföran-
deskap och klarades av på mindre än en timme.  
Mötet beslutade enligt en motion från Allan 
Scharp (understödd av klubbens styrelse) att  
klubbmedlemmar som flyttar från PACA och 
återvänder till hemlandet, skall kunna erbjudas 
ett passivt medlemskap med begränsad spelrätt. 
Då detta beslut avser en stadgeändring krävs ett 
extra medlemsmöte, planeras till kommande 
höst, för att definitivt kunna fasställas. 
Efter mötet förrättades prisutdelning för KM-
matchplay som vanns av Gunnar Calais med 
Gerard Febvre som god tvåa. Vidare avtacka-
des avgående ordförande i valberedningen An-
ders Frick  och avgående styrelseledamoten 
Bertil Deurell. Efter mötet blev det tid för litet 
mingel och drink innan lunchen serverades. 
Mötesprotokollet kommer att publiceras på 
hemsidan så snart det är justerat. 
 
Bertil Deurell, 

Klubbens styrelse 
Ordförande    Sten Malmström 
Vice ordförande  Lennart Lindeberg 
Skattmästare   Carl-Gustav Nordheim 
Sekreterare   Bengt-Olof Edelsvärd 
Vice skattmästare  Bertil Hastéus 
Tävlingsledare  Hans Sjöqvist 
Utbildningsansvarig  Maritha Stolpe-Mårtensson 
Klubbmästare   Yvonne Wränghede 
Damgolfansvarig  Bi Gullström 

Därutöver avser styrelsen att utse som: 
 
biträdande tävlingsledare  Lennart Serlow 
och     Lars Westrell 
och    Gerd Klint-Hansson 
och    Gunilla Huldt 
biträdande damansvarig Lena Wickberg  
biträdande info.ansvarig Bertil Deurell 

Klubbens revisor Karl Lidgren under 
sin humoristiska exposé över revisions-
arbetet i allmänhet. 

Mötesordföranden flankerad av skattmästaren och sekreteraren 
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Claux Amic 7 april 

Dagen började med att vi inte fick vår Nice-Matin i brevlådan, pga strejk, så vi kom i god tid upp till 
Claux Amic. Det var lite kyligt så tidigt men sedan blev det ett fantastiskt väder. Golfbanan var i topp-
skick, kanske att greenerna var lite slöa, men allt var så välskött. Det var en glädje att spela och det 
märktes ju på resultatet. Gunilla, Jan, Roger och jag hade en trevlig runda. Allt var väldigt väl ordnat 
utav Tesi och Lars och så fick vi god mat och gott vin. 
Det var en härlig dag och stort tack till tävlingsledningen och till den vänliga personalen på golfklubben 
och inte minst ett stort tack till Château L'Arnaude som sponsrade vår tävling med sitt bästa vin. 
 
Solbritt 

Längsta drive, herrar: 
Lars Marmstedt  
 Närmast pinn, damer 
 Marianne Westlund 

Tesi och Lasse vid prisbordet 

Pristagare klass A 
Pristagare klass B 
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Saint Donat 21 april 2009 

 ÖVER- ASKAD. 
 
Senaste åren har jag tangerat mitt hcp endast någon 
enstaka gång per år, men vad passade då bättre än 
att 
välja en dag när Nykredit sponsrade så generöst. 
Redan ute på banan bjöds vi på godis och Gammel 
Dansk och på 10:e hålet fick den i varje boll, som 
kom 
närmast pinnen, en trepack bollar. 
Väl inne i klubbhuset fick vi njuta en härlig lunch. 
Visst blir man överraskad när det någon gång ( allt-
för sällan ) händer att man spelar bra.- Kanske kan 
man finna förklaringen i den trevliga Spanienresan 
förra veckan. Tre dagars intensivt tävlings och trä-
ningsspel, kan göra gott för en spelare som aldrig 
står på drivingranchen. 
Trevlig stämning i bollen tillsammans med Ingrid, 
Christer och Jan, en vacker golfbana i perfekt skick 
samt åskmolnen som tornade upp sig i norr, kanske 
innehöll någon magisk kraft från Eyjafjallajökull, 
som hjälpte mig på banan. 
Hur som helst var det en underbar dag. Tusen tack 
till våra tävlingsledare som gör ett fantastiskt jobb. 
 
Eva Ström  



5 

 

Chateau Taulane 28-29 april 

GOLF FEST MED CARNEGIE I TAU-
LANE 
  
En av golfårets trevligaste sponsortävlingar 
är utan tvekan Carnegies fina 2 dagarsgolf i 
Taulane. Det tror jag alla som hann med att 
anmäla sig håller med om. Förutsättningar-
na var de bästa för att göra en 
bra  golfrunda. Vackert väder och solsken, 
en bana i toppskick,  bra hotell, god mat 
och bra organisation. Det är ingen konst 
att nå ett bra resultat  när man har trevligt 
och tacksamt uppmuntras av sina medspela-
re Bi , Lena och Hans.  Claes,Göran och 
Stig . 
Stort tack till Carnegie för en mycket upp-
skattad och generös sponsring samt  till 
tävlingsledningen Hans och Yvonne för allt 
arbete ni lagt ned för att få allt så lyckat. 
Vänligen 
Per Julius 
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Grande Bastide 5 maj 

Tävlingsledare Lennart Serlow kunde konstatera att han inte har de bästa kontakter med " högre 
makter ", då det vid hans tävlingar ofta regnat eller varit morgonfrost. Dagens tävling ställdes in 
trots att så gott som alla anmälda kom till "start". Nu blev det en kopp kaffe samt en stunds trevlig 
samvaro i baren  

Och regnet bara 
öser ner………. 
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TÄVLINGSRESULTAT 
 
Damgolf Valbonne 9 april 
Inställt pga regn. 
 
Damgolf St. Donat kompaktbana 24 
april 
KlassA 
1:a Ulla Sjöqvist   25 slag 
2:a Lisa Nyström   28slag 
3:a Pia Vilén   29slag 
KlassB 
1:a Kristin Tollstén  22slag 
2:a Lena Blom– Sörensen 24slag 
3:a Marita Mårtenson-Stolpe 24slag 
KlassC 
1:a Christina Malmström  24slag 
2:a Birgitta Engström  24slag 
3:a Birgitta Kågström  25slag 
 
Damgolf  Valbonne 14 maj 
 
Redovisas i nästa nummer! 

Det har redan skrivits om Kavaljersgolfen, denna 
mycket populära  tävling som nu blivit en tradition. Jag 
vill dock tillägga att vi lyckades få en mycket intres-
sant sponsor,  nämligen Thomas DAFGÅRD, nybliven 
medlem i vår klubb. Alla deltagare i tävlingen fick en 
påse svenska köttbullar att ta med hem, vilket uppskat-
tades kolossalt. TACK THOMAS!  Du har väl hört 
ramsan: en gång sponsor ALLTID sponsor?  
Valborgsmässoafton firade  delar av damsektionen på 
St Donats korthålsbana. 23 damer ställde upp och alla 
är nog ense om att denna form av tävling är både rolig 
och nyttig. Kanske den också skall bli tradition? Tack 
Lisa för att du ställde upp då varken Bi eller Lena var 
tillgängliga!   
Avslutningen blir den 14 på Valbonne, då vi hoppas att många vill vara med. Kom ihåg att ALLA är väl-
komna och att man inte behöver delta i tävlingen. Vi kommer då att offentliggöra vinnaren i tävlingen i 
tävlingen, som får ett mycket fint pris.  
Vi tackar er alla för den här säsongen och beklagar förstås att vädrets makter inte stått på vår sida. Blir 
bättre i höst och säsongstart   äger rum den 17 september på Valbonne. 
  
En riktigt skön sommar önskar 
  
Bi & Lena 

Dafgårds 
köttbullar 
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Preliminärt kursprogram hösten 2010   
       
Datum Verksamhet Plats   
        

07-okt Long Drive -Långa spelet Le Provencal   
                     - Swingteknik     
  Riktat till HCP-grupp 0-18 6 personer i varje grupp   
  Kurstid: Grupp 1     09.30-11-00 Sebastien Longchamp   
                 Grupp 2     11.00-12.30 Avgift: 15 eruro   
    Bollar ingår   
  Riktat till HCP-grupp 19 - 36     
              Grupp 3      13.30-15.00     
              Grupp 4      15.00-16.30     
        

14-okt Long Drive -Långa spelet Le Provencal   
                     - Swingteknik     
  Riktat till HCP-grupp 19-36 6 personer i varje grupp   
  Kurstid: Grupp 1     09.30-11-00 Sebastien Longchamp   
                 Grupp 2     11.00-12.30 Avgift: 15 eruro   
    Bollar ingår   
  Riktat till HCP-grupp 0-18     
              Grupp 3      13.30-15.00     
              Grupp 4      15.00-16.30     
        

21-okt Short game - Närspel Le Provencal   
  Kurstid: Grupp 1     09.30-11-00 6 personer i varje grupp   
                 Grupp 2     11.00-12.30 Sebastien Longchamp   
                 Grupp 3      13.30-15.00 Avgift: 15 eruro   
                 Grupp 4      15.00-16.30 Bollar ingår   
        

11-nov Enkla golfregler Stillegården   
  Kursmaterial: Maritha Mårtensson   
  Genväg till golfens regler Avgift: 10 euro   
  Kurstid: Grupp 1     10.00-11-30     
                 Grupp 2     11.30-13.00     
                 Grupp 3     14.00-15.30     
        

Anmälan till: maritha.stig@wanadoo.fr   
  Hälsningar     
  Maritha Mårtensson     
  Golf Club Suédois     
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Spanienresa till Empordà 11-15 april 2010 
Så var det äntligen dags för min första resa med Svenska Golfklubben – till Spanien och Empordà. Hå-
kan och jag blev medlemmar i år, men tyvärr kunde han inte vara med. Någon måste ju jobba, när jag nu 
är ”mellan jobb”! Synd, för han gick miste om en mycket trevlig och välordnad resa! 
Vi bilade i olika bilar dit – en del tog en eller ett par extra dagar och gjorde annat på vägen – och så möt-
tes vi till kvällen med trevlig middag i klubbrestaurangen. Den var avdelad åt oss, så där kunde vi ha de 
flesta av middagarna under resan. Hans och Yvonne höll i trådarna med information både om hur det 
praktiska och främst tävlingen skulle gå till men även om hur vi skulle placera oss till middagen. Kul 
idéer! Det var olika varje dag, ”singlar” fick hålla ihop ena dagen och paren för sig – trodde de! Men tji 
fick de, för sen fick de byta runt! Övriga dagar blev det den boll man spelat i, dam bjuder upp herre och 
namnleken där vi stod på rad i bokstavsordning.  Bra sätt att se till att vi lär känna varandra! 
På tisdagskvällen blev vi körda med buss till kuststaden L’Estartit där vi åt en fantastisk middag på fisk-
restaurangen La Gaviota. Det kom in den ena läckra förrätten efter den andra – och när vi började bli 
mätta, då kom varmrätten in – en rejäl och mör köttbit! Trevlig och gott, som alla kvällar! 
Golfen var förstås huvudmålet med resan och det var fantastiska banor att spela på. En skogsbana  och 
en linksbana. Båda var spännande, långa och vackra! Första dagens spel på skogsbanan var blöt, det reg-
nade hela dagen och alla som kunde var med och fullföljde – strongt! Middag på klubben med skicklig 
gitarrist som underhöll med spansk klassisk gitarrmusik. Tisdagens spel på linksbanan var torr, men lite 
kylig och blåsig. Med det gjorde inget – för en sån vacker och välskött bana vi fick spela!  Nästa dag 
skulle de ha ProAm tävling där – greenerna var ondulerade och snabba! På onsdagen var åter igen dags 
för skogsbanan och jag tror det var fler än jag som såg fram emot att få spela banan igen och ha tid att 
njuta av den och inte bara tänka på att försöka håller golfprylarna torra! 
Resultaten för tävlingen finns på annat håll och resultaten varierade för alla, men det blev många priser, 
varje dag i varje klass och sammanlagt efter 3 dagar! För min del blev jag glatt överraskad att mina tre 
dagars resultat räckte till seger i A-klassen. Det var en början som ger mersmak! 
Sista kvällen var det galamiddag med skumpa, god mat och dryck och dans till en DJ som valde bra mu-
sik. Under dagen hade det pratats en del om att herrarna inte var så intresserade av dans till kvällen, men 
så de bedrog oss!  Dansgolvet var fullt stor del av kvällen och många härliga dansblöta skjortor blev det. 
En härlig avslutning på en trevlig och välorganiserad resa. Allt klaffade perfekt! Även om våra resledare 
fick ”curla” en del för oss… tack för det! 

 Monika Svenner 

Samtliga totalsegrare efter tre dagars golfspel, Monika Svenner i mitten. 
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Här kommer en uppmaning från klubbmästeriet.  
Det har talats en hel del om att göra en långresa till t.ex. Sydafrika. Det är en 
dyrare resa än vad vi tidigare gjort och därför undrar jag hur intresset är 
bland er medlemmar innan jag sätter igång. Maila mig om intresse finns eller 
kanske till annan plats. Huvudsyftet är dock att det ska finnas tillfälle till golf. 
Resan skulle i så fall ske i januari eller februari -11. 
Yvonne Wränghede 
yvonne_wranghede@hotmail.com      Bilderna från Taulane 
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Ch. L´Arnould Claux Amic 7 april 
 
Klass A  
1:a Solbritt Febvre   33p 
2:a Gerard Febvre   31p 
3a Eva Mellstedt   31p 
4:a Ulla Sjöqvist   30p   
Klass B  
1:a Barbara Lundqvist  33p 
2a Hans Thustrup   32p 
3:a Per Åke Blom   30p 
Klass C  
1:a Jonas Roth   28p 
2:a Bertil Hastéus   27p 
3:a Roger Carlson   27p 

Carnegie cup, Ch. Taulane 28-29 april 
Klass A 
1:a Per Julius Nyström  81p 
2:a Carl Ameln   73p 
3:a Jan Billing   70p 
Klass B 
1:a Jan Källenius   73p 
2:a Anders Westlund   69p 
3:a Jan-Erik Norder   69p 
Klass C 
1:a Jonas Roth   70p 
2:a Sten Malmström   70p 
3:a Yvonne Wränghede  68p 
 

Allmänna tävlingar 

Emporda 11-15 april sammanlagt resultat  
 
Klass A 
1:a Monica Svenner   90p 
2:a Niels Holst Laursen  90p 
3:a Per Ström    85p 
Klass B 
1:a Stefan Wränghede  84p 
2:a Bengt-Olof Edelsvärd  84p 
3:a Anders Westlund   77p 
Klass C 
1:a Birgitta Engström  90p 
2:a Sten Malmström   68p 
3:a Yvonne Wränghede  65p 
 

Aprilgolf, Saint Donat, 21 april   
 
Klass A 
1:a Eva Ström   37p 
2:a Björn Tore Larsen  32p 
3a Jan Billing    30p 
Klass B 
1:a Ingrid Moberg   32p 
2:a Anders Westlund   31p 
3:a Lena Blom-Sörensen  31p 
KKlass C 
1:a Bertil Hastéus   35p 
2:a vonne Wränghede  30p 
3:a Marianne Westlund  29p 

Onsdagsgolf, Grande Bastide 5maj  
 
Inställt pga regn 
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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 
 
Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: 00 46 709 744 606 
lars@westrell.se 
 
Gerd Klint Hansson 
Tel: +46706293568 
gerd.klinthansson@globalhospital.com 
 
Gunilla Hult 
Tel: 0493676873 
khult@blueyonder.co.uk 

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 

Åter har en golfsäsong avslutats i och med SEB Private banking som spelas samtidigt som klubbla-
det håller på att färdigställas. Reportage från tävlingen kommer i höstsäsongens första klubblad. Väd-
ret har även denna säsong varit dåligt, av våra 15 allmänna tävlingar har 3 st. ställts in beroende på 
avstängda banor. Banor bokas långt i förväg, lite regn är inte anledning till att inte ställa upp när man 
är anmäld och väderutsikterna är dåliga. Blir det skyfall och kanske åska ställer vi in, kan vara bra att 
ha i minne. Senast detta hände var den 5 maj på Gr Bastide och väderutsikterna var urusla. På spel da-
gens morgon var det 30 st. som kom till start av 36 anmälda. Vi ställde in tävlingen med anledning av 
kraftigt regn, klubben bjöd på en kopp kaffe med lite mingel och sedan blev det hemfärd. Klubbchefen 
Alexis Daved var mycket imponerad av att så många kom till start och det var inga ”bad feelings” för 
att vi inte spelade. Vad jag vill ha sagt med detta är att trots att regnar det lite, så går det att spela golf. 
Vi har även sponsorer och förbeställda luncher som inte kan avbeställas någon dag i förväg. Tillstår 
gärna också att de flesta medlemmar verkligen ställer upp och att det inte har varit ett stort problem. 
Anmälningar för att vara med på våra tävlingar har varit ungefär som de senaste vårsäsongerna, ca 900 
st. Störst intresse som vanligt mars-maj 
Nog om regn, nu är det sommar som gäller och med det uppehåll med GCS tävlingar. Hösten börjar 
med premiärtävlingen den 15 september som Nykredit sponsrar. Italienresa till Garlenda blir det 23-24 
september. Se mer om det under klubbverksamhet. Anmälningar görs på nätet med början den 1 au-
gusti 08:00. Det är den anmälningsordning som gäller. Beträffande check återkommer vi, ta med 
checkhäftet om ni inte är på ”kusten”. Den 29 september är det Nordea. Sedan rullar det på med KM 
singel, KM makar båda med sidotävlingar. Hoppas på bättre anslutning till KM i år. KM matchplay 
kommer att ändras så att anmälningar och spel kommer att startas tidigare och med det få fler deltaga-
re. Tanken är att spel kan komma igång 15 sept. Mer information under sommaren.  Herrdag återkom-
mer i år, det blir på Terre Blanche den 29 oktober. Hela tävlingsprogrammet finns på sista sidan och 
kommer mer detaljerat på hemsidan i slutet av juni. Kom ihåg att det är preliminärt, det kan bli mindre 
ändringar så håll er hela tiden uppdaterad med hemsidan.          
Trevlig sommar önskar alla i Tävlingsledningen 
Hans & Ulla                                                                                             
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 

  Datum Namn Bana Tävlingsledare  Övrigt Sponsor  

15-sep KM matchplay börjar     

15-sep Premiärtävlingen St Donat LW shot gun  Nykredit  

17-sep Damtävling Valbonne Bi/Lena       

22-sep KM makar open St Donat GKH/HS shot gun  Reséns V-pris 

22-sep Sidotävling netto St Donat GKH/HS sidotävl mixed   
   23-24    
sept Italien resa Garlenda HS tors-fre    

29-sep Gr Bastide  Gde Bastide LS shot gun  Nordea  

01-okt Damtävling St Donat Bi/Lena       

06-okt KM H o D dag 1 Valbonne GH/HS tee 1      

07-okt KM H o D dag 2 Gr Bastide GH/HS tee 1      

13-okt Nordic Cup St Donat HS shot gun   Jyske Bank 

15-okt Damtävling Gr Bastide Bi/Lena       

20-okt Ärtor o Punsch Gr Bastide GKH/HS shot gun   SEB Privat banking 

27-okt Finlandia Cup Valbonne LW tee1   

29-okt Damtävling Ej bestämd Bi/Lena       

29-okt Herrdag Terre Blanche HS shotgun    

03-nov Damer vs Herrar Gde Bastide LS Match shot gun      GAN  

10-nov Var-golf  Esterel   Preliminärt   

12-nov Damtävling St Donat Bi/Lena       

17-nov 4 boll bästboll St Donat  shot gun    

24-nov Norska V-priset valbonne  Tee 1   

26-nov Damtävling Valbonne Bi/Lena       

01-dec Onsdagsgolf Gde Bastide  liten shot gun   

08-dec Lucia St Donat  liten shot gun    

10-dec Damtävling Gr Bastide Bi/Lena       

15-dec Jultomten Valbonne  tee 1 o 10    


