
  

KLUBBLAD NR 1 
Mars 2011                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

Stens spalt 
 
Spelar du mycket golf? En dag i 
veckan, tre dagar, eller kanske 
fem dagar i veckan?  Deltar du i 
så många tävlingar som möjligt, 

eller du kanske inte tycker om tävlingar, men 
spelar mycket ändå. 
Du har fortfarande långt kvar till Richard Lewis’ 
prestation.  Under 2010 spelade han 611 ronder. 
Han avverkade alltså 10 998 hål till fots med ett 
genomsnitt av 78 slag! Och han är 64 år.  Han 
innehar givetvis rekordet i Guinness World Re-
cords. Han hoppas slå sitt eget rekord i år under-
stödd av sin hustru och caddie Debbie.  Vi öns-
kar Richard från Texas Lycka Till! 
Har du svårt att vinna Närmast Hålet på ett par 
tre hål? Åk till Florens och titta på när Alejandro 
Canizares, Robert Karlsson och några till tävlar 
om att från Ponte Veccio försöka  träffa tre fly-
tande greener ( 5X 5 meter) i floden Arno. Av-
stånd 100, 120 och 140 meter. Spanjoren vann 
före Robert Karlsson. 
Klubben har slutit ett avtal 
med John Norsworty, som 
har en golfsimulator hos 
Golf Plus i Le Cannet. Jag 
har provat på och man ser 
precis alla fel som man inte 
borde göra. Prova gärna 
själv en gång! Lämpar sig 
för såväl låg som höghandi-
kappare. ( Mer information 
på sidan 9.) 
Vårsäsongen har hos oss 
börjat bättre än perioden no-
vember/december. Vi har 
genomfört sex allmänna och 
tre damtävlingar och bara 
behövt ställa in en tävling. 
Vi hoppas trenden fortsätter. 
 

Underrättelse om ordinarie medlems-
möte 

Medlemmarna i Golf Club Suèdois Côte d`Azur 
underrättas om ordinarie medlemsmöte tisdagen 
den 3 maj 2011 kl. 11.00  på Golf de la Grande 
Bastide, Chemin de Picholines, Chateauneuf de 
Grasse. I enlighet med 20 § i klubbens stadgar 
skall en motion från medlem lämnas in till sty-
relsen senast 30 dagar före medlemsmötet.  
 Efter mötet som beräknas ta en timme bjuder 
klubben på lunch. För att planera den behövs din 
anmälan, som du gör på hemsidan. För att bara 
delta i mötet behövs ingen anmälan 

Klubben har nu fått in 37 nya golfare som är 
sugna på att delta i våra aktiviteter. Det är ett 40 
tal på väntelista för att inte överskrida max antal 
på 500 medlemmar. De flesta bör komma in vid 
nästa årsskifte.  
Keep putting! 
Sten 

Läs om damgolfen 
på sidan 8 
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Årets första golftävling för Club Suèdois och 
för mig årets första golfrunda eller mer speci-
fikt den första golfrundan på flera månader 
p.g.a. av det historiskt dåliga väder vi upplevt 
denna vinter. 
I dag var det dock vackert väder med mycket 
solsken och nästan vindstilla. Det var faktiskt 
möjligt att under några timmar spela med 
uppkavlade ärmar. 
Banan var inte lika positiv som vädret. Den 
var nästan inte spelbar. Visserligen var gree-
nerna i ett mycket bra skick och de bunkrar 
som jag besökte lika så. Däremot det så kalla-
de spelfältet liknade mer myrmark och det var 
svårt att hitta en torrfläck att placera bollen. 
Jag hade dock valt rätt strategi. Jag lämnade 
golfvagnen, paraply och ett antal klubbor 
hemma och valde en lätt bärbag. Det gjorde 
att jag orkade hålla koncentrationen någorlun-
da under den 5 timmar långa rundan. Mina 
spelkamrater slet med sina golvvagnar och jag 
såg att de blev mer och mer utmattade.  

Saint Donat 19 Januari 2011 

Framförallt på vårt sista hål 15 och jag var glad 
att jag inte spelade med min fru för då hade jag 
även fått ansvaret för hennes vagn uppför den 
branta slutningen. 
Jag måste tacka tävlingsledningen att man kon-
struerade några egna lokala regler som gjorde det 
möjligt att på ett någorlunda sätt kunna genomfö-
ra tävlingen. 
Trots omständigheterna och att spelet inte alltid 
fungerade som var tänkt var det dock trevligt att 
vinna en tävling igen och att jag kunde hantera 
underlaget något bättre än mina medtävlande. 
Den sista tävlingen jag vann var december 2009 
med liknande förutsättningar med tillägg för lite 
frost och snöblandat vatten på bana. Det kanske 
helt enkelt är så att det här är mitt underlag att 
spela golf på, så nu får jag förmodligen vänta tills 
nästa vinter för en eventuell vinst eller kan man 
kanske hoppas på en regning vår. 
Leif Dahl 

Motljus… eller fotografen 
hade en dålig dag på jobbet 
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Grande Bastide 26 Januari 2011 

MIMOSAGOLFEN spelades den 26 januari på 
Grande Bastide. Morgonen var sval och det hade 
varit frost under natten. Tävlingsledningen hade 
ändrat startlistan så nu var det kanonstart på hålen 1
-7. Tävlingen var en bästboll Pb i 2 mannalag med 
reducerad handicap. Det var många förväntansfulla 
golfspelare som ställde upp. Jag hade anmält mig i 
god tid men hade ingen lagkamrat, så jag funderade 
på att avanmäla mig. Fredagen den 21 träffade jag 
Klas Lifors på Le Golf Provencal och frågade om 
han ville spela en lagtävling med mig.  Han var väl 
tveksam men accepterade till slut. 
Vi skulle starta på hål 5  och då säger Klas ”nu tar 
vi det här”. Jag blev väldigt nervös och tänkte vad 
har jag gett  mig in på. Det blev lite strul i början av 
tävlingen för när kanon- skottet sköts, då hade inte 
banpersonalen flyttat flaggorna till de ordinarie 
greenerna på alla hålen. 
Första utslaget  är alltid pressande men både Klas 
och jag hamnade strax till vänster om greenen - 
men flaggan stod på en provisorisk green nedanför 
den ordinarie. Nåväl, vi fick båda fyra slag och jag 
fick 2 poäng.  Skönt, nu hade tävlingen börjat och 
spänningen släppte något. Klas spelade en utmärkt 
golf och jag var nöjd med mitt spel. Vi komplette-
rade varandra och fick t ex  var sin 4-poängare. Nu 
hade solen kommit fram och det blev en skön dag. 
Vår medspelare var Charlotte Lundqvist. Tyvärr 
kom inte hennes lagkamrat så hon fick hålla tillgo-
do med Pedro. Det blev nog lite tråkigt för henne, 
då jag och Klas hejade på varandra, medan Pedro 
var tyst. 
När vi kom till hål 18 hittade vi inte Klas utslags-
boll, den hade troligen fastnat i en cypress mot hål 
17. Jag låg på green på 4 slag och ca 2 m från flagg. 
Då säger Klas ”nu måste du sätta putten”. Jag klara-
de av det och fick 3 poäng. För min del blev det en 
minnesvärd och trevlig golfdag och en bra start på 
de nya golfåret. Klas och jag fick ihop hela 43 po-
äng så det blev en ”kanonrunda”. 
Ett stort tack till tävlingsledningen, som lägger ner 
mycket arbete för att vi golfspelare ska ha en trev-
lig dag. Tack även för drinken som vi bjöds på efter 
avslutat spel och för de goda vinerna som delades 
ut som priser. 
 
Kerstin Ohlsson 

 

Väl mött 

Styrelsen 
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Valbonne 2 februari 2011 

Jag var stolt, glad och förvånad vinnare 
av den s.k. Kalasgolfen på Valbonne den 
2feb. Förvånad, därför att rykten i målområ-
det utpekat andra vinnare, men det visade sig 
att några felaktigt hade räknat hål 17 som 
par fem. Ett varmt tack till tävlingsledningen 
för arrangemanget och till mina spelkamra-
ter som stöttade fint.  
Valbonne, min hemmabana sedan 15 år, dis-
kuteras ju ständigt och upphetsat.  Det är 
visserligen sant  att klubben är illa admini-
strerad, priserna går i skyn, 11e hålet är då-
ligt designat och 12e är genomblött!  Och 
bar-/restaurangpriserna är inte de 
lägsta.....  
MEN - det var på Valbonne som 
Svenska Golfklubben startade sin 
verksamhet.  Och Valbonne är en 
av de få naturliga banorna på kus-
ten, med ytterligt få tåg, flyg-
plan eller båtar som stör spe-
let.  Och gungar under fötterna gör 
det bara på hål 12.  Doften av tim-
jan (hål 6) är bedövande och blå-
sipporna (hål 11) muntrar upp tröt-
ta golfare.  Och endast efter natur-
katastrofer är banan 
stängd.  ("Röda dagar", vad är 
det???)  
Jag är trött på att höra allt hack-
ande på min hemmabana, och på 
att ständigt behöva försvara 
den.  Ingen bana är perfekt, alla 
banor längs kusten är dyra och 
har sina svagheter. 
  
Mera tävlingar på Valbonne 
tycker 
  
Lars Gullström 

Ovan: Segrare A-klassen 
Lars Gullström, B-klass 
Lars Andersson, C-klass 
Lis Brasen 
Nedan: 2-orna Birgitta 
Bäckström, Kristoffer 
Huldt och Gunilla Huldt 

Tredjepristagarna: Stefan 
Wränghede, Marianne 
Dahlqvist och Bertil Has-
téus 
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St. Donat 9  februari 2011 

TEXAS SCRAMBLE 
 
Regnet det bara öser ner… 
Dagens golf har ställts in, och jag har plötsligt 
fått en hel dags ledighet till skänks. Ett bra 
tillfälle att i stället berätta om förra veckans 
härliga golfrunda på St Donat (9/2). 
Morgonen var lite småkylig, men solen sken 
och värmde oss mer och mer ju längre dagen 
led under vår Texas Scramble. Fredrik Eng-
ström, Christoffer Huldt, Ingrid Moberg och 
jag bildade ett 4-mannalag, som på papperet 
såg minst sagt ojämnt ut. Eftersom det gällde 
att slå på den bästa bollen, var Ingrid och jag 
dock ganska lugna och säkra på att pojkarna 
skulle fixa ett bra resultat även med oss i laget. 
Lugnet bidrog säkert till vårt avspända spel, 
och vi kompletterade varandra väl alla fyra. 
Eftersom vi alla måste ha fyra utslag, gällde 
det att hushålla väl, och lagkapten Fredrik 
gjorde snabbt  upp en plan, sedan Ingrids och 
mina utslag i början var bättre än deras. Plöts-
ligt höll vi på att använda för många av våra 
slag. Det gällde ju att ha några kvar till hål 10 
och 16, de hål som i regel är betydligt svårare 
för de manliga deltagarna. Christoffer gjorde 
några praktslag, Fredrik fyllde på, och så var 
vi i fas. Vår ledare Fredrik var inte nöjd med 
sitt spel, men tog sin coachroll på stort allvar. 
Han pekade ut riktningen för våra puttar, bad 
oss svänga mer till höger eller vänster men 
framför allt att ”smeka ner bollen i hålet”. Och 
se det lyckades! Jag puttade smekande in min 
boll på hål tre, och det blev en birdie. Christof-
fer fortsatte med att också göra birdie på nästa 
hål genom en lång chip direkt i koppen. Ingrid 
missade sällan några puttar, och den Store Le-
daren Fredrik fortsatte att uppmuntra oss hela 
tiden, även om han ibland muttrade över sitt 
eget spel. 
Så kom hål 10, och Fredrik hade nöjet att ock-
så sänka en birdieputt. Glada miner och fort-
satt hyfsat spel varav två par. Det gick vägen! 
Seger och vin till middagen. Alltid roligt! 
 
Christina Malmström 

Ovan: Scramblemästarna 
Nedan: Tävlingsledaren 
vid prisbordet 
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Valbonne 23 februari 2011 

 
 

I februari var det dags för onsdagstävling. Val-
bonne har alltid varit en uppskattad naturbana 
men ibland kan det finnas gränser även för positi-
va svenskar. Ingen lätt uppift för tävlingsansvarig 
att bedöma hur banan skall spelas. Skall man spe-
la 2 x 9 hål eller spela banan som den är? Gerd 
bedömde banan som spelbar, rätt beslut, och re-
sultaten visade sig bli riktigt bra. Man promenerar 
i låglandsskapsland med lite svaga bergsbestig-
ningar och framför allt promenerar man i träsk-
mark. Det var imponerande att se att så många 
ville ställa upp under dessa förhållanden och jag 
vill tacka alla er som inte är medlemmar på Val-
bonne för att ni med gott humör kommer till oss. 
Att spela med enbart damer i bollen innebär ofta 
att man inte behöver göra så stora utsvävningar i 
naturen. Man sparar lite på benen. Den fyrboll 
som jag gick i tillsammans med Charlotte, Eva 
och Bi behövde inte vänta lika mycket som 3 bol-
larna fick göra. Vi borde alla försöka att spela for-
tare, 5 timmar tycker jag är för lång tid. Man kan 
planera sina slag i tid, placera bagen rätt och på 
green är det ju bara att slå mot hålet utan att fun-
dera hur länge som helst... detta är bara några råd. 
Man spelar faktiskt mycket bättre golf om man 
håller lite fart på spelet. 
Trevligt att efter flera år få spela en tävling till-
sammans med Eva Bergh, en av de tidiga med-
lemmarna i klubben och tillika "gammal" klubb-
sekreterare  liksom att få spela med relativt ny 
medlem Charlotte Lundkvist som med högt hcp 
spelade riktigt bra. Bi hade ny driver vilket visade 
sig i långa fina drivar. Jag började rundan med ett 
par sträckhål på de första 9 och insåg att detta var 
absolut inte min dag. Men med några par och en 
birdie rasslade det in en del poäng. De sista 9:o 
hålen fungerade äntligen spelet vilket ledde till 
totalt förvånande 36 poäng ! 
Visst har man fördel av att spela på sin hemmaba-
na, man borde kanske få avdrag för denna fördel. 
Att spela i de gamla klassiska spikskorna är abso-
lut att rekommendera. Man står stadigt och man 
är torr om fötterna! 
Vi ses på nästa tävling! 
 
Marianne Dahlquist  

Marianne Dahlqvist vinnare  
A-klassen, Lars Björk 3:a, 
Gunilla Huldt 2:a 
Nedan B-klassen 2.a Peter 
Dymling, 3:a Birgitta Billing 
och 1.a Eva Ströby 

C-klassen:  
1:a Yvonne Wränghede 
2:a Margareta Sellö 
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Cannes Mougins 2 mars 2011 Johan Wretman 

 

Det var med stor spänning jag såg fram mot 
att få spela tävlingen om Törnebohms Vand-
ringspris på Cannes Mougins. Som ny medlem 
i klubben får jag vid varje tävling nya trevliga 
kontakter och dessutom var det första gången 
jag spelade på Cannes Mougins. 
Vi var drygt 60-talet entusiastiska golfare som 
samlades tidigt för en liten information innan 
det var dags för en shotgun start redan klockan 
9.00. Trots den tidiga starten var vi dock så 
många träningsvilliga på rangen att bollarna 
tog slut. Idag var det slaggolf och det kräver ju 
alltid lite extra koncentration. För min del fick 
jag starta på hål 14, nästan allra längst bort på 
banan, så det var toppen att ha tillgång till bi-
lar för att taxa ut till start.   
Morgonen var kall och vädret inte helt säkert 
men det blev bättre efter någon timme och 
ibland vågade tom solen sig fram en stund. 
Trots det dåliga vädret under den senaste tiden 
var banan i överraskande bra kondition. Mil-
jön på och kring banan var fantastisk och ute 
på banan såg man på några ställen helt otroli-
ga Mimosaträd i full blom.  
Efter att den senaste tiden 
haft vissa problem att spe-
la på mitt handicap lycka-
des jag den här dagen hål-
la ihop spelet hela rundan. 
God support fick jag hela tiden av mina två 
medspelare, Jan Hammarlund och Lars Gull-
ström. Trivsam boll och koncentrerat spel re-
sulterade i 73 slag netto. Det var jag mycket 
nöjd med. 
Efter rundan samlades vi i det vackra klubbhu-
set där dagens sponsor Johan Wretman från 
Wretman Estate informerade kort om sin verk-
samhet och bjöd på vin och snittar. Därefter 
hölls prisutdelningen vilken avslutades med 
att jag fick motta Vandringspriset, en silverpo-
kal donerad av Stig Törnebohm, av donatorn 
själv. Härlig avslutning på en härlig dag. Ett 
mycket trevlig arrangemang under ledning av 
Hans Sjöqvist 
 
Lasse Björk  

Törnebohms pris 
till Lasse Björk 
Nedan: Mingel i 

klubbrummet 

Vinnare av scratch-
priset, Per Holmvik 
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 I dag är det  den 1 mars, i morse och nu vräker regnet ner! Alltså ty-
piskt vårväder på Côte d'Azur. Blåsipporna på Valbonne är i full blom 
och Esterelbergen lyser mimosagula. Banorna är fortfarande i dåligt 
skick efter allt regn vi fått - MEN de blir bättre, jag  lovar!  
Vi har redan haft två damdagar i år, men jag vill börja med att skriva 
några ord om förra årets sista tävling, nämligen Luciagolfen. 
Efter pepparkakor och Lenas goda glögg begav vi oss ut på  Grande 
Bastides frostvita bana. Solen lyste, frosten smälte och vi fick fri 
dropp ur  bunkrarna, vad mer kan man önska? samt  en riktigt god lunch 
som belöning..   
Ann  Wastenson kom med en fin gåva från SWEA Rivieran- nämligen 
en  vacker tennvas som varit ett vandringspris i SWEA-golfen. TACK 
SWEA för den generösa gesten! I  samråd med styrelsen 
har det beslutats att vasen skall tilldelas den som delta-
git flest gånger på damdagarna. Ett slags vandringspris 
utan inskriptioner. Tills vidare pryder den mitt hem.  
Erfarenheten har lärt oss att januari är en riskfylld må-
nad att ordna  tävlingar i. Alltså väntade vi med säsong-
starten till den 11 februari. Ett 20-tal golfsugna damer 
var på plats på St Donat och fick en trevlig runda och ett 
glas efteråt. 
Den 28 februari var det Valbonnes tur att välkom-
na  oss. Banan var rätt blöt på sina ställen och 12-an 
hoppade vi över. Men vi fick alla en 2-poängare där, 
inte ofta det händer!! 
På terrassen väntade en god Salade Nicoise som vi av-
njöt i solen med  det numera obligatoriska rosévinet. 
Efter prisutdelningen fick jag det stora nöjet att överlämna 
en flaska vin till Br itt-Marie Frick som vid en tidigare 
damtävling  i nov. gjorde  hole-in-
one  på Valbonnes 16e.. Än en gång 
GRATTIS Britt-Marie! 
 Vår utflykt till Beauvallon och St 
Tropez i maj är övertecknad. Vi har 
fått ytterligare en golftid och ett par 
rum till, så  jag hoppas att de flesta 
kommer med. MEN det finns bara 4 
enkelrum! Hoppas att ni är villiga att 
dela rum, förresten är väl sovandet 
en bisak eller??  Lena och jag är för-
stås väldigt glada att intresset blev så 
stort.  I april får ni fler upplysningar. 
 Vi har dock beslutat att avslutningen på damgolfen blir 13 maj på Val-
bonne. Vi hoppas att ALLA kan vara med.  
Slutar här med att hoppas att 2011 skall bli ett riktigt bra och roligt golf-
år! 
Bi 

Bilder från 
St. Donat 11 
febr.. 
Samt  nedan. 
SVEA-vasen. 

Resultat 
Grande Bastide 28 jan: 
Klass A 
1:a Lisa Nyström  34p 
Klass B 
1:a Ingrid Moberg  28p 
Klass C 
1:a Christina Malmström 32p 
2:a Gittan Pedersen 31p 
Saint Donat 11 febr 
Klass A 
1:a Gunilla Huldt  29p 
Klass B 
1:a Kristin Tollstén 25p 
2:a Lena Blom-Sörensen 25p 
Klass C 
1:a Gry Jemsby  27p 
2:a Christina Malmström 25p 
3:a Åsa Söderberg  23p 
Valbonne 25 febr. 
A-klass 
1:a Lisa Nyström  31p 
B-klass 
1:a Claire Reistam  30p 
2:a Christina Oltander 29p 
C-klass 
1:a Anneth Nilsson 27p 
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Här kommer våren 2011 kurs-
program 

John Norswothy, Golf Plus,  (ligger i Le 
Cannet) han har en simulator som talar om-
det mesta när det gäller swing, hastighet, 
längd och en hel del mer. 

Jag fick pröva på och blev imponerad av vad 
man kan se på videon som spelas in. 
Ett mycket bra verktyg för samtliga våra 
medlemmar. 
Svenska Golfklubben har fått ett specialpris 
av John, är du intresserad så gör enligt 
följande: 
 

-          Ni måste vara 2 personer 
-          Ring och beställ tid tel. 06 80 74 

42 86 
-          Sänd ett mail till mig med besked 

om dag och tid;  marit-
ha.stig@wanadoo.fr 

-          Lektionskostnad 60 euro för 60 
min 

-          Kostnad per person 30 euro  
 Fösta gången sponsrar klubben 

med 10 euro per person det vill 
säga Ni betalar 20 euro/person. 

 
All dokumentation får ni med er från John, 
passa på att ta tillfället i akt. 
John har dessutom skrivit klar sin bok gå in 
på www.amazon.com klicka under 
books ”good golf is easy” 
 

 

REGELKURS 
 
Min vän Marie-Louise Månsson, Förbunds-
domare kommer ner till mig på besök och det 
skall vi utnyttja. 
 
Tid 8 april 2011   Grupp 1  kl. 10.30-12.30 
                            Grupp 2  kl. 14.00-16.00 
Plats: La Petite Reserv Antibes 
Kostnad: 10 euro per person 
 
Vi kommer att ha en gemensam Lunch för 
båda grupperna som ingår i priset. 
Tag med din regelbok, penna och antecknings-
block. 
 
Anmälan skall göras till Maritha Mårtensson: 

maritha.stig@wanadoo.fr 
Ange vilken grupp du vill delta i, sista anmäl-
ningsdag 31 mars 2011. 
 
 
Missa inte ovanstående tillfällen, 
Hälsningar Maritha Mårtensson  

Maritha S Mårtensson 
Utbildningsansvarig 
maritha.stig@wanadoo.fr 
tel. 0492978734 
Mobil. 0683654070 

Problem med datorn? 
 
 
 
 
 
 
Ibland strular det till sig med datorn och inter-
net. Och, vad gör man? Jo man trycker på alla 
knappar och sen blir det ännu värre! Det var 
just vad som hände oss på redaktionen. Men vi 
fann en lösning! Vi ringde Roland Dunton, 
en duktig datakonsult. Snabb, billig och bra 
och pratar svenska! 
 
Får Du problem, tveka inte att ringa honom på 
telefon: 06 71 53 42 48 eller 04 93 229549 
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Från klubbmästeriet finns inte mycket att berätta mer än att Hans och jag 
håller på med Taulane. Som vanligt gällde det att vara på alerten kl. 8.00 1:sta 
mars. Det blev direkt övertecknat, men mycket kan hända innan den 27 april. 
Så ni som står på reservplats skicka in en check och anmälningsblanketten. 
Senast oss tillhanda 15 mars. 
 Vi hoppas att det kommer att bli fina dagar och att många kommer att bli 
nöjda. Tyvärr kan vi inte få med alla som önskar. Antal sängar och banan sät-
ter gränsen. Förra året bodde några på ett annat hotell men det var en nöd-
lösning som gällde endast förra året. 
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Säsongstart, St Donat 19 januari.   
Klass A 
1:a Leif Dahl   31p 
2:a Per Ström   29p 
3:a Jan Billing   28p 
Klass B 
1:a Mads Andie   31p 
2:a Lennart Lindeberg  29p 
3:a Jan-Erik Norder  26p 
Klass C 
1:a Christina Malmström 30p 
2:a Sten Malmström  25p 

Onsdagsgolf St. Donat 9 februri 
Scramble 
1:a Fredrik Engström 
 Kristoffer Huldt 
 Ingrid Moberg 
 Christina Malmström  63,2 
2:a Lars Westrell 
 Lennart Rouqet 
 Claes Andersson 
 Magnus Ahnmé   63,9 
3:a Bosse Sörensen 
 Leif Önneby 
 Marianne Ahnmé 
 Maritha Stolpe-Mårtensson 64,5 

Allmänna tävlingar 

Mimosagolf, Grande Bastide 26 januari 
Bästboll 
1:a Klas Lifors/Kerstin Olsson  43p 
2:a Lars Lundström/”Juanita”  39p 
3:a Yvonne Wränghede/Sten Moberg 39p 
 
 

Kalasgolf, Valbonne  2 februari  
Klass A 
1:a Lars Gullström    35p 
2:a Gunilla Huldt    35p 
3:a Marianne Phalén-Dahlqvist  34p 
Klass B 
1:a Lars Andersson   34p 
2:a Kristoffer Huldt   31p 
3:a Stefan Wränghede   27p 
Klass C 
1:a Lis Brasen    31p 
2:a Birgitta Bäckström   27p 
3:a Bertil Hastéus   25p 
 
 

Onsdagsgolf Grande Bastide 16 februari 
 
Inställt p.g.a. regn 

Törnebohms pris Cannes Mougins 24 februa-
ri 
Klass A 
1:a Lars Björk    73slag 
2a Per Holmvik    79slag 
3:a Torsten Vieth   79slag 
Klass B 
1a Ulf jemsby    76slag 
2:a Ulla Sjöqvist   79slag 
3:a Lena Blom-Sörensen  79slag 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus   77slag 
2:a Yvonne Wränghede  80slag 
3:a Sten Malmström   80slag 

Onsdagsgolf Valbonne 23 februari 
Klass A 
1:a Marianne Phalén-Dahlquist  36p 
2:a Gunilla Huldt    35p 
3:a Lars Björk     33p 
Klass B 
1:a Eva Ströby     31p 
2:a Peter Dymling    30p 
3:a Birgitta Billing    30p 
Klass C 
1:a Yvonne Wränghede   29p 
2:a Margareta Sellö    27p 
3:a Charlotte Lundqvist   26p 
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 Fransk Bostad 30 mars på Gr Bastide. Ny 
Kredit på St Donat  6 april. Cannes  Mandeli-
ue Old Course 13 april. Det rullar alltså på 
hela tiden se hela tävlingsprogrammet på 
hemsidan och i klubbladet.  
 
Hans Sjöqvist 

Centre Commercial de Tournamy, 
Mougins 
Följande butiker alla belägna i Centre Com-
mercial de Tournamy ger 
våra medlemmar minst 10% rabatt vid uppvi-
sandet av medlemskort 
B Shop, herrkläder och skor 
Coeur des Sens, skönhetsinstitut 
Colombine, inredning 
Donna Bella, damkläder 
L’Ecrin de Mougins. Smycken och klockor 
L’Enfant Roi, barnkläder och skor upptill 14 
år 
Fer Play, herrkläder, sport och fritid 
Fleur de Vigne, vinhandlare 
Florence, damskor och lädervaror 
Norma Joy, damkläder 
Optic 2000, optiker 
Pharmacie de Tournamy, kosmetika (inte 
läkemedel) 
Pour Elle, underkläder (lingerie) 
Pressing Tournamy, kemtvätt 
Tout le monde en parle, restaurant 

Alla talar om vädret, men ingen gör nå-
got åt det, inte ens GCS. Vi har inlett jan-
feb med 6 tävlingar på våra tre hemmaba-
nor med ett 40 tal deltagare/gång. Gr Bast-
ide den 16 feb fick vi ställa in med anled-
ning av regn och ospelbar bana. 
Ofta är det banorna som är ospelbara eller 
stängda men vädret är hyggligt. Nu håller 
våra banor på med stora förbättringsarbe-
ten. Gr Bastide bygger radikalt om alla 
sina bunkrar. Valbonne bygger om några 
hål och försöker förbättra de blötaste hå-
len. St Donat har gjort dräneringsinsatser 
under de senaste åren, som hjälpt men inte 
tillräckligt. De gör nu stora arbeten genom 
att borra hål och fylla på sand. Det gäller 
på samtliga fairways. Hål 1 fylls t.ex med 
24 ton sand. Arbetena tar ca 1 mån, sker 
etappvis med ett  hål åt gången och banan 
stängs inte av. 
Nu kommer vi in i en mer aktiv period 
som började med Törnebohms Vand-
ringspris och Wretmans Estate som spon-
sor. Cannes Mougins tog emot oss med en 
bana, som inte heller var i helt perfekt 
skick ,men än dock bra. Slaggolf i separata 
klasser som uppskattades. Nu hade anmäl-
ningarna nästan fördubblats, det blev 75 st. 
Fram till tävlingsdagen hade det reduce-
rats, vi fick en extra tid och de flesta på 
reservplats kunde komma med. Därför, när 
ni vid anmälningar får en bock i rutan re-
servplats, låt det stå kvar. Mycket händer 
fram till tävlingsdagen och vi försöker all-
tid få med så många deltagare som möjligt. 
Det som händer närmast är, Kavaljersgol-
fen 9 mars med 70 talet deltagare, Daf-
gårds som sponsor . Tävlingen har växt så 
att den måste komma in under de allmänna 
tävlingarna, dock med Damsektionen som 
ansvarig. Turkiet resan 12-17 mars, men 
även golf den 15 mars på St Donat. Var 
golf Esterel 23 mars. 
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Datum Tävling Bana Tävl.led Övrigt 

          
19-jan Säsongstart St Donat LW   
26-jan Mimosagolf Gde Bastide HS Bästboll pb 
28-jan Damgolf Gr Bastide Bi/Lena   
02-feb Kalasgolf Valbonne GH   
09-feb Onsdagsgolf St Donat LS Scramble 
11-feb Damgolf St Donat Bi/Lena   
16-feb Onsdagsgolf Gde Bastide LS   
23-feb Onsdagsgolf Valbonne GKH   
25-feb Damgolf Valbonne Bi/Lena   
02-mar Törnebohms Vpris Cannes Mougin HS/GKH Wretmans Estate 
09-mar Kavaljersgolf Gr Bastide Bi/Lena Dafgård 
12-mar Långresa  12-17 mars  Turkiet HS   
15-mar Tisdagsgolf St Donat LW   
23-mar Var golf Esterel LS   
30-mar Fransk Bostad Gr bastide HS Franskbostad 
01-apr Damgolf St Donat Bi/Lena   
06-apr Nykredit St Donat LW Nykredit 
13-apr Cannes Mandelieu Old Course HS   
15-apr Damgolf Valbonne Bi/Lena   
20-apr Påskgolf  GAN Valbonne GH GAN 

27-28apr Carnegie Cup Taulane HS/GKH/GH Carnegie 
03-maj Medlemsmöte Gr Bastide     
04-maj Reservdag Ej bestämd     
06-maj Damgolf Avslutning Beauvallon Bi/Lena   

11-maj 
Våravslutningsgolf 
SEB Gr Bastide GKH SEB 

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

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. 
 
 

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 

Bitr. tävlingsledare 
Gerd Klint Hansson 
tel 0493682267 
Mobil: 0648624529 
gerd.klinthansson@globalhospitl.com 
 
Gunilla Huldt 
Tel: 0493676873 
huldt1@gmail.com 
 
Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: 00 46 709 744 606 
lars@westrell.se 
 

        26-29maj    Utlandssvenskarnas  Golf   Bad Griesbach        Leif Resén    Tyskland 


