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GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

vardera 85 poäng. I Sverige får Bro Hof 
Slott 90 poäng och Barsebäck, Falsterbo och 
Sand i Småland alla 85. 
Ni som gnisslar tänder när ni spelar golf får 
göra som Anthony Kim, 14 plats på världs-
rankingen. Han spelar med en tee mellan 
tänderna. Hans medspelare klagade. 
KEEP PUTTING 
Sten 

Stens Spalt 
Höstsäsongen har nu startat, 
men efter svenska förhållanden 
är det fortfarande sommar. Alla 
tävlingar har kunnat genomfö-
ras i strålande väder, utom de 

sista hålen på Garlenda.  Jag och mina spel-
kamrater hann precis putta färdigt på hål 18, 
då himlen öppnade sig. Så småningom kom en 
damboll fram till sista hålet och vi kände inte 
igen någon av dem. De såg ut som fiskargum-
mor från Bohuslän.  Hade någon boll kommit 
emellan? Nej, våra damer hade snabbt satt på 
sig regnställen med lämpliga accessoarer. Re-
san till Garlenda blev dock mycket lyckad och 
Pelle Ström vann överlägset herrklassen. 
Några medlemmar hör av sig med synpunkter 
till styrelsemedlemmarna om våra arrange-
mang,  t.ex. klassindelning, spelsätt, mm. Vi 
sätter stort värde på kommentarer och idéer 
från medlemmarna och har därför beslutat att 
från och med nästa nummer av Klubbladet re-
servera en sida med ”Letters to the Editor”.  
Välkomna med synpunkter till Bengt-Olof 
Edelsvärd  (bo.edelsvärd@gmail.com). 
Vi kommer också att ha en sida för ”Köp och 
Sälj”. Behöver du ett extra golfset eller en 
vagn för dina gäster? Har du något att sälja? 
Skicka ett mail till Bengt-Olof. Tjänsten är 
kostnadsfri och vi tar heller inte någon kom-
mission. 
Jag avslutar med lite golfkuriosa. Många har 
boken ”1000 platser att se innan du dör”. Nu 
finns en liknande bok för golfare ”De 1000 
bästa golfbanorna i världen”. 15 golfbanor får 
100 poäng, bl.a. Augusta. Muirfield, Kingston 
Heath. Pebble Beach får bara 95. Två franska 
golfbanor får också 95 Bordes (privat) och 
Chantilly-Vineuil ,som ligger nära Compiègne, 
där den berömda järnvägsvagnen står. Varför 
inte kombinera de bägge böckerna. Kultur och 
golf på samma gång!  Inom PACA omnämns 
två banor: Barabaroux och Terre Blanche med 

INFORMATION INFÖR GOLFKLUB-
BENS ORDINARIE MEDLEMSMÖTE 
2011 
Valberedningen emotser gärna namnförslag 
på personer som är intresserade av att kandi-
dera till en plats i styrelsen eller som är be-
redda att på annat sätt hjälpa till i klubbens 
verksamhet. 
Vänligen kontakta undertecknad snarast 
möjligt. 
TOM RUNE 
Ordförande i valberedningen. 
Tel. 0492-132889, +46 70 6731390 

Klubbmästare 2010 läs mer på sid 6 
Lisa Nyström och Michael Bärnsten 

Old golfers never die, they 
just fade away. 
Per Rignes som var klubbens 
äldste medlem avled  under 
sommaren. Det är många av oss 
som under åren spelat med Per, 
Vi bevarar honom i ett ljust 
minne. 
Styrelsen 
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SEB Private BankingSEB Private BankingSEB Private Banking      
Den 12 maj 2010 på Grande BastideDen 12 maj 2010 på Grande BastideDen 12 maj 2010 på Grande Bastide   

   

Vårens sista golfarrangemang sponsras tradi-
tionellt av SEB Private banking. På bilden den 
populära representanten i Nice Madeleine Leh-
man med kollegan Robert Schlafer från Luxem-
burg. Grande Bastide hade arrangemangen. 
 
Övre bilden: Dagens pristagare 
 
Undre bilden: Mingel och drink i härligt solsken 
före måltiden. 
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Den 17 september 2010 på Saint DonatDen 17 september 2010 på Saint DonatDen 17 september 2010 på Saint Donat   

Kära Golfare! 
”Nej, nej, nej, usch, vad skall jag där att göra”. Det-
ta och en mängd likartade kommentarer  flödar  
ständigt på golfbanan, ävenså på St Donat den 15 
september. Kontakten mellan klubba och boll är inte 
alltid harmonisk  och bollen tar sin egen väg oavsett 
avsikt och som en av mina medspelare så riktigt 
påpekade är ”nej!” det vanligaste ordet vid golfspel. 
Under mina första 58 år spelade jag inte golf, under 
de senaste 6 åren  har jag prövat på detta narkotiska 
spel. Ett av skälen till icke golf var givetvis bristan-
de tid, men även total oförståelse inför ett tidsför-
driv (?) – ett spel – där man jagar en liten boll i 4 
timmar. Jag var också oförstående inför den  irrita-
tion som nästan varje golfspelare uttryckte efter en 
golfrunda,  eller i samband med golfmiddagar dit 
min man och jag ibland råkade bli inbjudna-  Alla, 
eller många, var missnöjda,  med sig själva, sällan 
var någon glad och nöjd.  Hur kunde man fortsätta 
runda efter runda. Men det är ju just detta som föder 
en revanschlust och vilja att lyckas. Det har jag för-
stått nu och kastar mig hämningslöst ut i nya utma-
nande golftävlingar. Det måste lyckas någon gång! 
Med trevliga medspelare, Lasse W, Lars M och 
Lena T var jag den 15 september  i de bästa händer, 
alla med lågt handicap. Det känns att vara ett blåbär. 
Det började inte bra. Vid första hålet gick bollen 
som en skållad råtta ut till vänster om tee, andra 
slaget i ruffen , och på den vägen fortsatte det. Jag 
kände hur mina medspelare suckade när de raskt 
marscherade vidare efter vackra slag. 
Det var nu det gällde att uppmana all mental kraft  
och tänka tillbaka på det Jerker, min först golfträna-
re sade i liknande situationer: ”Föreställ dig att du i 
baksvingen har konsumerat en valium och sköljt ned 
med calvados (en cocktail jag aldrig prövat) så går 
det bättre!  Detta sagt under en golfträningsvecka på 
Emporda där det var svinkallt och blåste så att vag-
narna gick sönder och bollarna blåste av green. Men 
rådet  fungerade uppenbarligen i onsdags och mitt 
spel bättrade sig över hålen och det hela blev riktigt 
roligt. 
Förutsättningarna i onsdags var i övrigt de bästa, 
uppmuntrande medspelare, härligt väder och skojig 
bana. 
Ett stort tack till tävlingsledning som lägger ned så 
mycket tid och kraft att ordna för oss andra, till 
sponsorer som bjuder på god mat och fina priser och  
alla trevliga golfvänner. 
Väl i medvetande om att en golfframgång är färsk-
vara och nästa runda mycket väl kan vändas till ka-
tastrof,  med vänliga hälsningar 
Viveka Linde 
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 22 september 2010 på St  Donat22 september 2010 på St  Donat22 september 2010 på St  Donat   

KM makar+ KM makar+ MIXEDMIXED  

KM Foursome Äkta Makar var dagens tävling 
Vi har spelat ett antal Foursome under årens lopp. Med 
olika resultat förstås. Ofta en prövning vet vi både av 
golfförmågan men även att samarbeta i spelet och i vad 
som ska göras och inte göras. Varför då? Jo därför att 
man aldrig får spela på sitt eget slag utan serverar sin 
partner detta slag och läge. Läget är oftast inte alls där 
”jag brukar placera min egen boll”, eller hur? 
Med åren har resultaten dock blivit bättre och bättre. 
Redan i juli i år  hade vi på golfveckan på Torslanda 
GK (vår hemmabana) en FS ÄM-rond på 80 slag och 
på utmanande Saint Donat tänkte vi försöka göra det 
igen.  Det gick faktiskt bra redan från start. En bra start 
som varar länge är ju oftast en bra rond. 
För vår del passar det bäst om Margit slår från ojämna 
hål och vi skulle börja på hål nr 17. Vi står där väl för-
beredda men inga medspelare syns. Startern åker förbi 
ett par gånger och hejar samt undrar var det andra paret 
är. Vi med. Och så kommer dom – Lis och Ulf – små-
springande mot oss och vi kan andas ut lätt skärrade. 
Det blir spel för vår del idag. Det visar sig att vi fått 
mycket trevliga partners för dagen som hejar på oss 
efterhand. 
Vårt spel är bra redan från starthålet 17 t.o.m. hål 9. 
Sedan går det som på räls.  Margit sänker en fin birdie 
på 10:an. Margit sänker också en långputt på 11:an för 
par. Nytt par 12:an. Vi ligger på två slag på green på 
hål 13, missar en eagle men sätter birdien enkelt. Dom 
sista tre hålen några bogies och vi räknar ihop en rond 
på 82 slag.  Det känns bra att lämna in scorekortet och 
avnjuta en Panaché resp. ett glas Rosé i solskenet med 
Liz och Ulf. 
Vi ska vårda och använda vandringspriset till nästa års 
KM FS och ambitionen är absolut att ta en inteckning 
till för att utmana tidigare pristagare. 
Banan var utmärkt idag och speciellt fina greener tyck-
te vi. Tack för en trevlig tävling och ett fint vand-
ringspris samt den goda champagnen. 
 
Bengt och Margit 
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29 seprember 2010 på Grande Bastide29 seprember 2010 på Grande Bastide29 seprember 2010 på Grande Bastide   

Anita Ahlström 
och Inga-May 
Gigler från Nor-
dea förgyller 
dagen för ett 90-
tal medlemmar. 
Här ses dagens 
glada pristagare. 

Efter golfen är alla törstiga och hungriga 
och låter sig väl smaka av den härliga 
lunchbuffé som Patric, restauratören på 
Grande Bastide, dukat fram. 
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6 oktober på Valbonne & 7 oktober på Grande Bastide6 oktober på Valbonne & 7 oktober på Grande Bastide6 oktober på Valbonne & 7 oktober på Grande Bastide   

KM är för mig höjdpunkten på golfåret, jag tycker om att 
spela två dagars slagtävling, vilket ar en bra form test. Visste 
att med Per Ström och Per Holmvik som medspelare första da-
gen skulle nivån vara hög både på golf och psykningar. Vi spe-
lade en mycket trevlig golfrunda, men utan några större resul-
tat från någon av oss. 
Sa när jag fick veta att Jan Billing ledde med 5 slag inför andra 
dagens spel, hade jag inte mycket hopp om seger, men inget 
ar omöjligt, jag har ju själv spelat bort en och annan seger på 
de sista hålen... 
Sa nar jag vaknade på torsdags morgon kände jag mig laddad 
till tusen och med mitt sista resultat på Grand Bastide(Nordea 
tävlingen) ca 75 slag brutto, ett gott självförtroende, jag hade 
bestämt mig for att åka till Valbonne i god tid for att slå en 
hink, men när jag kom dit var drivingrange stängd, uppvärm-
ningen fick bli en kaffe med Per Holmvik på Grand Bastide.  
Vi slog alla ut på 1an med hopp om seger, Jan ledde med 5 
slag över mig och med 6 slag över Per och med 7 före Göran. 
Men efter nio hål hade jag tagit over ledningen, spelade myck-
et bra och Jan hade haft lite otur och av första dagens spel i 
benen. 
Fram till 17 låg jag 3 över banans par och kände att segern var 
klar, nar jag slår ut på sjutton sa har jag släppt på koncentra-
tionen, hamnar i bunkern på utslaget, tar en pw och slår den 
till en green bunker, 2 slag i den bunkern för att hamna i bun-
kern mitt emot, slår upp den på green och 2 putt, en lätt 8:a, 
Jan gör par och tar in 4 slag. 
Vi slår ut på 18 och Jan ar bra placerad, jag slår en mycket bra 
rescue over bunkern men lite for mycket till vänster och ham-
nar under ett trad/buske, jag behöver bara chippa ut den 10 
meter for att kunna slå in den på green for att göra boogie, 
men jag slår min chip ca 10 for långt och hamnar mask bakom 
det stora trädet vid putting green. 
Nu tar jag fram scorekortet och börjar räkna hur manga slag 
jag leder med, och det visar att jag bara leder med 4 slag från 
att ha haft 8 slag vid sjuttons utslag. 
Jan slog sitt andra slag i hojd med flagg några meter från 
greenkant, sa han kommer sämst göra en boogie, jag ar tvung-
en att slå bollen over trädet och jag vet att jag kommer vara 
minst 50 meter kort green. 
Jag klarar av att slå över, ska slå mitt 4 slag mot green och for 
första gangen på dagen ar jag riktigt nervös, missar jag och 
lägger den bunkern  ar det kört... 
Jag slår in bollen på green, 5-6 meter från flagg, Jan chippar in 
bollen naåra meter från flagg, och då visste jag att det var klart 
och att jag är klubbmästare 2010, en härlig känsla. 
Lunchen som klubben bjöd på var lika trevlig, som den var god 
och nästa år hoppas jag vara med om att försvara min titel. 
Tävlingsledningen måste jag tacka för allt det arbete som de 
lägger ner på KM och alla andra tävlingar, tack sa mycket.  
Michael Bärnsten 
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13 oktober 2010 på Saint Donat 

En av årets populäraste tävlingar som spelades 
för 7:e gången med 100 deltagare            
  
     Jyske bank Nordic Cup         
  
        Resultat  
    SE 45,5 
    DK 29,5    
  
 Vi ses nästa år igen då DK lovat att vinna.  

Ännu en gång fick Leif an-
ledning att vifta med Sveri-
ges flagga.  
Ole Lien ”en gång sponsor 
alltid sponsor” tar långsiktig-
het på allvar. 
Våra danska vänner smila-
de trots allt. 
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TÄVLINGSRESULTAT 
17 september Valbonne 
Klass A 
1:a Monica Svenner  33p 
2:a Lisa Nyström   30p 
3:a Solbritt Febvre  29p 
Klass B 
1:a Britt-Marie Frick  29p 
Klass C  
1:a Viveka Linde   32p 
2:a Christina Larson  32p 
3:a Christina Klemming  30p 
 
1 oktober Saint Donat 
Klass A 
1:a Ulla Sjöqvist   27p 
2.a Eva Ström   27p 
3:a Kerstin Alpman  24p 
Klass B 
1:a Kristin Tollstén  28p 
2:a Mona Adler   28p 
Klass C 
1:a Ulla Häggö   33p 
2:a Eva Christensen  32p 
 
15 oktober Grande Bastide 
Klass A 
1:a Kerstin Alpman  32p 
2:a Pia Vilén   29p 
3.a Solbritt Febvre  29p 
Klass B 
1:a Ulla Sjöqvist   31p 
2.a Daisy  Holmvik  31p 
3:a Ingrid Moberg  31p 
Klass C 
1:a Christina Malmström 32p 
2:a Christina Larson  31p 
3:a Marianne Westlund  30p 

Kära DAMES SUEDOISES  
Det är så  de kallar oss  på golfklubbarna, när  jag bokar  spel-
tider.  
Hoppas ni haft en härlig sommar, var ni nu befunnit er. De 
flesta som jag  träffat på verkar väldigt nöjda- inte minst med 
golfbanorna. Båstad, Barsebäck, Tylösand, Värmdö, Djurs-
holm etc, etc. Välskötta banor med ordning och reda till skill-
nad mot många av banorna härnere som i september är slitna, 
antingen för vattnade  eller för torra efter flera månader av 
extrem torka och värme med några inslag av slagregn.  
Nu har i alla fall höstsäsongen satt igång på allvar och den 
första  damdagen gick av stapeln den 17 september med ett 
tjugotal brunbrända svenskor ( plus en finlandssvenska) på 
Valbonne. Flera hade sänkt sig under sommaren och blev 
förstås lite besvikna när  inte poängen  motsvarade det nya 
handikappet. Men så är det ju 
med golfen- det går upp och ner. ( mest ner tycker Bi)!  
Den 1 oktober  var det dags igen. På St Donat och med Lena 
som ansvarig. Dryga 20 ställde upp, det blev lagtävling och 
lunch och härlig stämning.   
Den 15 oktober spelade vi, nu på LA Grande Bastide. Den 
var fulltecknad och med sponsrad lunch.  
Känner ni till Victoria  - golfklubben  utanför Valbonne mot 
Antibes? Riktigt trevlig och utmanande 9-hålsbana- där skall 
vi  spela  2x 9 hål den 29 okt. Tidig start från kl 9.00 för att vi 
skall kunna njuta  av lunchen. Så anmäl er i tid!  
En riktigt trevlig damgolfsäsong önskar Bi & Lena, som ock-
så påminner om att ALLA är välkomna att deltaga - man be-
höver inte lämna in scorekortet om man inte känner för det! 
Bi 
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Utbildning 
 
Efter en skön och bra sommar i Sverige kom jag tillbacka ner hit, förväntansfull 
inför höstens golfutbildning. I maj bestämdes samtliga träningstillfällen (4 st heldagar) 
med Le Provancale, Sebastien Longchamp. Vid min ankomst hit ner tog jag kontakt 
igen för att påminna om första träningstillfälle, fick då besked om att den inte gick 
att ha någon träning i oktober. Sebastien hade inte haft semester i sommar så han  
skulle ha ledigt i oktober. Med andra ord det blev inga datum där vi kunde ha 
träning. Jag gjorde tappra försök med andra tränare men det gick inte att få till 
det på ett ordnat sätt.  Musten gick ur mig, och att ha utomhusträning i november 
är inte alltid gångbart så jag får ta nya tag till Våren 2011. 
 
 
 
Handicap – sänkning – höjning 
 
En liten förklaring till hur man sänker sig eller höjer sig. 
Som golfare medlem i svensk klubb, höjer och sänker du dig i GIT-systemet 
som vanligt. Dock kan du bara höja dig 2 hela slag per år, dvs. du måste gå 
in i systemet och registrera din runda varje gång du vill ha en höjning.  
Vill man höja sig mer än 2 slag får man ansöka om det hos Klubbens HCP-kommitté 
som därefter beslutar om eventuell förändring. 
För  medlem i Svenska Golfklubben gäller exakt samma regler, skillnaden är bara 
att du går in på vår hemsida och under min sida skriver in ditt HCP. 
 
 
Hälsningar Maritha Mårtensson 
Utbildningsansvarig 
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Det är Florens, Rom, Milano, 
Gucci, Armani, Prada, Ferrari, 
god mat, goda viner, trevliga 

restauranger med bra service och 
mycket mer.  

För oss i Golf Club Suédois är det även 2 da-
gars golf på Garlenda. Banan är lite lång och backig 

tycker en del men alla är överens om att det är en trevlig 
bana. Då det var strejk i Frankrike åkte vi lite tidigare än 
tänkt och tack vare det hann vi med att stanna till i Garlenda 
en mycket trevlig liten ”by” med små caféer och där vet man 
hur man gör cappucino.  

En del av oss bodde på golfhotellet vid banan och övriga 
bodde på ett litet hotell i närheten där vi hade vår gemen-
samma middag. Efter incheckningen var det dags för den 
första rundan, det var perfekt golfväder och alla verkade 
trivas. När de sista spelarna anlänt efter 18 hål till klubbhu-
set var det bråttom för att hinna byta om för att snarast träf-
fas på hotell Hermitage. Kvällen startade med lite gott att äta 
och dricka utomhus på hotellet, därefter väntade kvällens 
middag och dagens prisutdelning, det var priser för både lag 
och individuellt.  Efter mycket god mat och goda viner var 
det dags att fortsätta till sängen för att få några timmars 
sömn. 

Efter en italiensk frukost var alla redo för nästa dags golfan-
de. Väderutsikterna var ovissa eftersom ett regnoväder var 
på väg mot oss, frågan var när det skulle komma? Idag skul-
le jag bland annat spela med och mot Pelle Ström. Eftersom 
han hade bättre resultat än mig efter dag 1 måste jag spela 
över min normala förmåga för att ha någon möjlighet att 
vinna över honom. Efter några hål hade jag nästan kommit 
ikapp honom och efter ytterligare några var vi lika.  Mitt 
golfspel var vid detta tillfälle mycket bättre än normalt.  Det 
är en utmaning att försöka hålla jämnt resultat med Pelle på 
golfbanan, han är en snabb spelare som inte lägger onödig 
tid på att fundera för mycket innan han skall slå sitt slag, han 
har bestämt sig när han går fram till bollen. Vi fick regn 
under 5 hål men kämpade vidare till sista hålet, där hade 
jag mycket tur och hade slag på Pelle, jag lyckades göra 
ett par och vann till slut dagens runda med 39 mot Pelles 
38 poäng.  Jag var mycket glad och kommer att komma 
ihåg denna golfrunda under lång tid. 

Sammanlagd vinnare efter 2 dagars spel blev Pelle och 
det var en värdig och rättvis vinnare. 

Jag vill tacka mina trevliga medspelare från båda golfda-
garna och jag vill även tacka Yvonne och Hans samt 
övriga inom golfklubben som ordnar och bokar alla resor 
och tävlingar.  Vi uppskattar detta väldigt mycket. 

Bosse 
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SEB Private Banking Grande Bastide 12 maj  
 
Klass A Damer 
1:a Lisa Nyström   34 p 
2:a Gunilla Huldt   33 p 
3:a Ulla Sjöqvist   32 p  
 Herrar 
1:a Tom Rignes    35p 
2:a Per Ström   34p 
3:a Karl Lidgren   33p   
Klass B Damer  
1:a  Ingela Roos   31 p 
2:a Birgitta Jurbrant   30 p 
3:a Kristin Tollstén   29 p 
 Herrar 
1:a Lennart Lindeberg  38p 
2:a Stefan Wränghede  33p 
3:a Anders Westlund  32p 
Klass C Damer 
1:a  Marianne Westlund  32p 
2:a Ulla Häggö     32 p 
3:a  Agneta Antonsson  29 p 
 Herrar 
1:a Bertil Hastéus  32p 
2:a Lars Johnson   31p 
3:a Ulf Jarlerud   26p 

Premiärtävlingen, Saint Donat 15 september    
 
Klass A 
1:a Monica Svenner  35p 
2:a Per Julius Nyström  34p 
3:a Jonny Rosenbäck  34p 
Klass B 
1:a Peter Dymling  32p 
2:a Lena Blom-Sörensen  31p 
3:a Jan-Erik Norder  30p 
Klass C 
1:a Viveca Linde   37p 
2:a Jonas Roth   33p 
3:a Katarina Berg-Lindau 31p 

Allmänna tävlingar 

KM makar 22 september Saint Donat 
 
1:a Davidsson/Davidsson 82 slag 
2:a Greve/Greve   88slag 
3:a Billing/Billing  90slag 
4:a Engström/Engström  95slag   
Vinnare av Reséns vandringspris 
Margit och Bengt Davidsson 
 

Mixed par 22 september Saint Donat 
 
1:a  Wränghede/Wränghede 39 p 
2:a Sjöqvist/Sjöqvist  38p 
3:a Palm/Nilars   37p 
4:a Brenner/Brenner  33p  

Nordeas tävling, Grande Bastide 29 september  
 
Klass A Damer 
1:a Lisa Nyström   34p 
2:a Kerstin Alpman  30p 
3:a Eva Mellstedt   28p 
 Herrar 
1:a Göran Selander  38p 
2:a Michael Bärnsten  37p 
3:a Tom Rignes   34p 
Klass B Damer 
1:a Ene Balder   32p 
2:a Ann Mari Dirtoft  32p 
3:a Mona Adler   32p 
 Herrar  
1:a Anders Westlund  35p 
2:a Stefan Wränghede  34p 
3:a Jan Pedersen   33p 
Klass C Damer 
1:a Yvonne Wränghede  38p 
2:a Christina Larson  37p 
3:a Barbro Lerud   36p 
 Herrar 
1:a Anders Tollstén  33p 
2:a Bertil Hastéus  29p 
3:a Jonas Roth   25p 

KM brutto 2 dagar 6-7 september 
Damer 
1:a Lisa Nyström  174slag 
2:a Margit Davidsson 187slag 
3:a Eva Bergh  190slag 
Herrar 
1:a Michael Bärnsten 166slag 
2:a Jan Billing  169slag 
3:a Per Holmvik  171slag 

KM netto 2 dagar 6-7 september 
Damer 
1:a Lisa Nyström   151slag 
2:a Eva Bergh   159slag 
3:a Margit Davidsson  166slag 
Herrar 
1:a Nils Jakob Moen  151slag 
2:a Stefan Wränghede  153slag 
3:a Kristoffer Huldt  154slag 
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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 
gullstrom@wanadoo.fr 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 

Under höstens tävlingar har vi haft vädrets 
makter med oss, hoppas det fortsätter. Det har 
varit 6 allmänna tävlingar och 3 damtävlingar se-
dan Nykredits Premiärtävling 15 sept. Damtäv-
lingarna har haft 25-30 st. deltagare.  De allmänna 
tävlingarna och anmälningar SEB Ärtsoppa har 
alla deltagarantal på 80-100st. Makar foursome 
och sidotävlingen greensome var vi 60 vilket var i 
likhet med tidigare år, det är vi så där nöjda med, 
hoppas på fler till nästa år. 
 KM singel H & D var en stor besvikelse antals-
mässigt 27 st. Vi har ju i tävlingen även en hcp 
klass. De som var med var dock mycket nöjda 
med att spela två dagars slagtävling på 2 banor. 
Micke Bärnsten och Lisa Nyström blev värdiga 
klubbmästare. Antalet deltagare har på KM mer 
än halverats de senaste 2 åren, tävlingsledningen 
tar gärna emot tips för att få fler deltagare.  
 
 Tävlingsledningen får ofta åsikter från medlem-
mar om spelform. Slaggolf eller Poängbogey. 
Klassvis eller blandade klasser osv. Generellt kan 
säjas att det skall varieras. 
 Vid stora startfält med sponsorer och lunch är det 
lämpligt med Pb blandade klasser. Klassindel-
ningen är A hcp 0-16,4.  B hcp 16,5-24,4. C hcp 
24,5-36. Vid lottning klassvis kan det bli lite fly-
tande gränsdragning vid placering i bollarna. 
Det finns två huvudtyper av golfspel, matchspel 
och slagspel. Match är en tävling om varje enskilt 
hål. Slagspel vi normalt spelar är Pb, det vet alla 
hur man spelar. Däremot är det lite olika vetskap 
beträffande skillnad mellan: 
Slaggolf som är hålets par + 5 slag. Du kan allt-
så få max på : Par 3, 8 slag. Par 4, 9 slag. Par 5, 
10 slag.      
Slagtävling är håla ut, enligt många det rätta 
och trevligaste sättet att spela golf på. 
Tyvärr är det svårt att göra det tidsmässigt med 
stora startfält och en stor spännvid med hcp. Slag-
golf är då ett bra alternativ. Under hösten kommer 
vi att försöka ha fler tävlingar med slaggolf. Tar 
gärna emot synpunkter. 
Hans 
 

Klubbmästeriet 
När jag skriver detta är ärsoppe-golfen på ons-
dag. Hans mailade för några dagar sedan och 
meddelade att nu var det 100 anmälda. Oj, oj. 
Tur att maken är i Sverige och kan ta med sig 
ytterligare några burkar. Men säg den glädje 
som varar. På tisdag är det tydligen utlyst gene-
ralstrejk igen. Hoppas han kommer ner som pla-
nerat. Annars.. 
Resan i vår är fortfarande i planerings skedet. 
Vi har ett alternativ och det är i början av mars 
till Turkiet och Belek. Svensk golftidning 12/09 
hade ett stort repotage om just den orten. Jag 
vill också undersöka  Egypten, Hurghada. Om 
någon varit på någon av dessa platser så hör 
gärna av er. 
Hoppas på härlig golfhöst 
Yvonne Wränghede  
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ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR 

Som tidigare informerats om kommer Golf Club Suédois att byta WEB Hotel. Detta sker 
prel. Under  5-6 dagar från torsdag 28 oktober till tisdag 2 november. 

För att det skall fungera under den tiden måste alla ANMÄLNINGAR GÖRAS SNARAST 
som vanligt på hemsidan. Som det nu ser ut  är det alldeles för få anmälningar. 

Tävlingar som berörs är: 

Damtävling 29 okt. på Victoria 

Herrdag 29 okt. på Terre Blanche 

Damer vs Herrar 3 nov. på Grande Bastide 

Vargolfen 10 nov. på Esterel 

  Kontakt under tiden hemsidan är stängd sker med mail till hans.sjoqvist@wanadoo.fr 

Tävlingsledningen 

Hans Sjöqvist 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 

  Da-
tum 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 Victoria Bi/Lena 2 x 9 hål     

29-okt Herrdag Terre Blanche HS shotgun    

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

10-nov Var-golf  Esterel  HS    

12-nov Damtävling St Donat Bi/Lena       

17-nov 4 boll bästboll St Donat LW Match    

24-nov Norska V-priset valbonne LS Tee 1   

26-nov Damtävling Valbonne Bi/Lena       

01-dec Onsdagsgolf Gde Bastide HS liten shot gun   

08-dec Lucia St Donat GH liten shot gun    

10-dec Damtävling Gr Bastide Bi/Lena       

15-dec Jultomten Valbonne GH tee 1 o 10    


