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Hej alla Golfare,

Först och främst vill 
jag tacka för det 
förtroende ni visat 
genom att välja mig till 
ordförande. Jag 
hoppas att ni inte ska 
behöva ångra er! 

Årets Medlemsmöte 
ägde rum den 27 april 
på Bijou Plage i Juan 

les Pins. Sten Malmström avgick efter att ha 
varit verksam inom klubben i sex år varav tre 
som ordförande och vi tackar honom för en 
strong insats och jag hoppas kunna ha honom 
som bollplank vid behov! Vidare avgick Bi 
Gullström som har tagit damgolfen till nya 
höjder tillsammans med sin assistent Lena 
Wickberg. Yvonne Wränghede slutade som 
Klubbmästare och vi tackar henne för alla 
trevliga resor och andra evenemang hon 
ordnat. Sedan har vi Klubbens verkliga eldsjäl, 
Hans Sjöqvist, som avgick efter sex år inom 
klubbens ledning varav tre som legendarisk 
Tävlingsledare. Hans tackar vi speciellt för 
hans totala engagemang inom och för 
klubben.

Det är alltså halva styrelsen som består av 
nyinvalda ledamöter i år: Lars Westrell - Vice 
ordförande, Gunilla Huldt - Tävlingsledare, 
Gillan (Gunilla) Kock – Klubbmästare och 
Katarina Berg-Lindau – Damgolfansvarig. Jag 
tycker det är ett strålande gäng och 
tillsammans med veteranerna Bertil Hasteus – 
Skattmästare, Bengt-Olof Edelsvärd – 
Sekreterare och Odd Melin – 

Informationsansvarig är jag övertygad om att vi 
kan uträtta mycket. Och det behövs. 2013 är 
klubbens 20-års Jubileum och det ska vi fira 
på ett minnesvärt sätt. Därför måste 
planeringen börja NU. 
Vi ska betänka att även om vi bara fyller 20 år 
så tillhör vi en sport som blev förbjuden redan 
1471 i Skottland (dock tillåten igen något 
århundrade senare) så vi har en förpliktelse 
gentemot klubb och sport att fira vårt jubileum 
med värdighet. Och det ska vi göra. Jag är 
tacksam för alla förslag som vi i styrelsen 
kommer att utvärdera och ta upp om vi tycker 
att förslaget är bra. 

Så, en liten Golfhistoria:
”Hur gick golfen idag?” frågade Jack’s fru 
Tracy
”Ja, jag slår bra men jag börjar se så illa att jag 
inte ser vart bollen tar vägen!” sa Jack.
”Men du är ju trots allt 75 år”, påminde Tracy. 
”Varför tar du inte med din bror Scott?”
”Han är ju 85 och spelar inte ens golf längre”, 
invände Jack.
”Men – han har perfekt syn”, påpekade Tracy.
Nästa dag var Scott med och när Jack slagit ut 
på första tee och bollen försvunnit nerför 
fairway frågade han Scott” Såg du bollen?”
”Yap” svarade Scott glatt.
”Var är den då” frågade Jack medan han 
stirrade nerför fairway.
”Oj, det har jag glömt” svarade Scott.     
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Tisdagsgolf på Saint Donat
13 mars på Saint Donat 

Den 13 mars spelades tisdagsgolf på Saint Donat. Jag 
hade en härlig golfdag med strålande sol, välskött bana 
och glatt och trevligt sällskap. Vi – Tesi Westrell – Lennart 
Lindeberg – Leif Önneby och undertecknad startade på 
hål nummer 18. Spelet kan beskrivas som ”vin och 
vatten” .Lennart började med vatten men slog därefter ett 
lysande 3:e slag .Vi andra slog ut i ruffen. Ingen längsta 
drive i vår boll. Medan mina dåliga slag letade sig in på 
green hade mina medspelare oturen att hamna i bunkrar 
och andra otrevliga hinder. Man kan konstatera att golfen 
inte var den bästa men humöret var det inget fel på. När 
vi sedan undfägnades med pizza och vin glömde vi 
snabbt våra missade slag. Mina 32 poäng räckte till 
vinst i B-klassen.

Tack till Lars Westrell för allt arbete med att arrangera 
denna golfdag.

Golfhälsningar från 
Eva Mellstedt. 

2

Eva Mellstedt som vann B-klassen 
omgiven av tvåan Ulla Sjöqvist och 

trean Jan-Erik Norder

Per Ström vann A-klassen och 
totalt med fina 37 p

Anneth Nilsson vann C-klassen 
med Bertil Hasteus som tvåa

Eva Ström, Eva&Per Hildebrand (som båda 
vann longest drive)med Tom Ringnes 

Björn Tore Larsen och 
Niels Holst Laursen 

diskuterar bunkerslag

Iréne Holm och Anneth Nilsson

”..och då tog jag järn 5:an...”

Lars Westrell avslöjar vinnarna



Romresan
19 - 24  mars 

TACK FÖR EN FIN VECKA I ROM!
En av vårens varmaste och soligaste veckor drog 
trettio glada golfare till Rom. Vi spelade golf,var på 
trevlig sightseeing i Rom och njöt av god italiensk 
mat och dryck. Stort tack till er alla som lagt ner 
mycket tid för att få till det så bra. Er insats är 
mycket uppskattad.

Golf spelade vi i tre dagar. Banan var mycket utma-
nande.  Greener omgivna av bunkrar eller vatten 
och många långa hål. Designen på banan var 
förträfflig men skicket kunde varit bättre.

Vi startade med en runda lagspel för att värma upp 
oss. Därefter två dagar singelspel med sammantaget 
resultat i en gemensam A - och B klass och en  C-
klass. Mycket tack vare mina trevliga medspelare i 
bollarna gick det bra för mej. Att bli trea i gemensam 
A och B klass ser jag som en stor merit.

Stort tack till alla medspelare och arrangörer. 
Hoppas det blir en lika trevlig vårresa nästa år 
år. 

Majbritt Boström

3

Vanlig banarbetare. 
Nutria enl. 

pälshandlaren

Sten tackar Yvonne och Hans för väl 
planerad resa

Pristagare

Hans stöttar upp 
Colosseum

...med Palatinen i bakgrunden

Yvonne och Majbritt 
studerar sköldpaddor som 

fanns i hundratal

Utanför Colosseum



Var Golf
21 mars på Esterele 

I stålande väder och på en bana som är i mycket bättre skick än den
varit de senaste åren, hade vi den 21 mars ett samarrangemang med 
våra vänner på Esterele. Greenerna var i verkligt toppskick och 
krävde sin man/kvinna för att bemästra dem. Jag kan verkligen 
rekommendera ett besök, det är en riktigt trevlig utmaning.

Tävlingen samlade ca 25 deltagare från Svenska Golfklubben och 
ytterligare 10 st från Esterel. De lokala spelarna knep 
samtliga priser, förutom längsta drive som Lisa Nyström 
och Lasse Piitulainen vann. Det beror säkert på att det var 
deras hemmabana. De kände alla spellinjer och klubbval 
bättre än vi andra. För de är väl inte  bättre golfspelare?

Segrare i A-klassen blev Rolf Nordström med Bertil Kjellin 
på andraplats, i B-klassen tog Bernt Löf, Johnny 
Rosenbäck och Eide Segerbäck samtliga vinflaskor. C-
klassen dominerades av damer, vilket var extra roligt. 
Segrare blev Gúnilla Svanberg med Ulla Pilhage på en 
andraplats.

Dagen avslutade på ett trevligt sätt med trevlig samvaro 
med Esterel gänget då vi intog en gemensam god lunch 
på restaurangen i nyregi, som blev 
mycket uppskattad.
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Jan Wittbjer 
4:a i A-klassen

Ulla Pilhage 2:a och 
Gunilla Svanberg 1:a i 

C-klassen

Eide Segerbäck, Johnny 
Rosenbäck och Bernt Löf kom 

3:a, 2:a och 1:a i B-klassen

Rolf Nordström och Bertil 
Kjellin kom 1:a resp 2:a i 

A-klassen

Lisa Nyström

Bengt Segerbäck och Gry Jemsby Lasse Piitulainen

Lunch med Esterel-gänget



Onsdagsgolf
28 mars på S:t Donat 

Onsdagen den 28 mars, 2012. En perfekt golf-
dag! Solen skiner, nästan ingen vind, lagom varmt 
och Cöte d’Azurs bästa bana i utmärkt skick. 

Det är tid att åka till banan för att slå en hink. Men 
först trevligt mottagande av Lars och Tesi Westrell 
som idag gör sin sista dag som tävlingsledare. 
Tävlingsledningen har ordnat kanonstart. Leif 
Resén, Calle Nordheim och Jonas Roth ser till att 
den rätta harmonin infinner sig innan vi skall slå ut 
på hål nr 17.

Ändå blir starten en katastrof för både Leif och 
mig. Leif nuddar knappt bollen som dock glatt 
skuttar fram på asfaltsvägen och lägger sig strax 
innan damtee. Själv drar jag driven rakt in i 
bambubuskarna till höger och måste slå en ny boll. 

Med hjälp av goda kamrater, riktigt bra inspel  
börjar  scoren ta sig. Efter avslutad tävling  finns 
dock inte en tanke att dagens 34 poäng skall räcka 
till prisplats. I bästa fall ett hedersomnämnande.

Döm om min förvåning när Lars, efter  regel-
genomgång, säger att dagens resultat inte varit så 
imponerande. Förvånad men glad fick jag motta tre 
vinflakor av Tesi. Tack så mycket för det och tack 
för allt arbete paret Westrell har lagt ner på våra 
golftävlingar. 

Som gammal ordförande i  hcp-kommitté funderar 
jag  på dagens mediokra resultat. Trots utmärkta 
förhållandena överträffade ingen sitt handicap och 
endast en hamnade inom buffertzonen. Felslopat 
eller för låga handicap? Jag tror på det senare. Är 
det för komplicerat att gå in och justera sitt hcp i 
klubbens system? Två dagar efter tävlingen hade 
bara 10 tävlande hade höjt sina hcp . Om det som i 
Sverige funnits automatik i hcp-justeringen så 
hade det varit 39 höjningar. Något för den nya 
styrelsen och hcp-kommittén att fundera på.
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Lennart Lindeberg vann A-klassen med 
tvåan Kerstin Alpman

Calle Nordheim,  3:a i B-klassen, grattar 
Lennart Lindeberg

Bengt Åsebol, som vann klass C, pratar 
med Ene Balder och Gunilla Stattin som 

kom tvåa i klass B



Nykredit
04 april på S:t Donat 

Det var vel mange av oss som våknet på onsdag morgen og så opp på den grå 
regntunge himmelen med skuffelse.  Værmeldingen ifra Yr.no hadde ikke vært god, men man 
håper jo at de skal ta litt feil når man har en fem timers match forann seg.

Stemmningen ved innregistreringen på St. Donnat var blandet, det var fremdeles kun litt små-
regn i luften og de fleste var ved godt mot og trodde det ville bli med det.

Min flight startet på par 3 hullet nr. 16 og det er ikke mitt favoritthull å starte tidlig om morgenen 
når det er kaldt, fuktig og svingen ikke er varmet opp. Resultatet for vår flight var heller ikke det 
beste. En av damene lavet en fin par, jeg havnet i bunker og greide så vidt å redde en bogey.

Spillet gikk videre og var oki for min del de neste fire hullene, men 
så kom regnet for alvor.  Vi var på hull fire og himmelen åpnet 
seg, jeg var heldigvis på green i tre slag, men hullet og min ball lå 
under 2cm med vann. Det var ingen tørre  steder å droppe ballen 
og jeg lå ca. 2,5 meter ifra hullet. Spillet måtte gå videre og 
jeg fant ut at her var det vist bare å bruke endel ekstra krefter i 
puttningen og håpe på det beste.  Jeg gikk i hull og fikk min par.

Regnet fortsatte i et par timer og resultatene bar preg av dette, 
men for min del uten de store katastrofer. Jeg fikk samlet 
isammen 31 poeng og det viste seg og holde til å vinne. De siste 
hullene ble spilt i tørt vær og det hjalp godt på humøret og 
stemmningen i min flight. Vi kom inn til et hyggelig varmt klubbhus 
og en deilig lunch.

Jeg vil med dette få takke min flight for en hyggelig runde,
matchkomiteen for et godt arrangement og Nykredit ved Henrik og 
Lisa for at de stiller opp med sponsoratet og ikke minst for den lille
flaske med "Gammel Dansk" som ble delt ut på banen og som jeg 
tror reddet dagen for mange.

Hjertelig takk

Tom Ringnes
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Henrik och Sten Malmström

Henrik, Tom Ringnes, 
Lisa, Lars Gullström och 

Per-Julius Nyström

Henrik Grönfeldt-Sörensen, Lisa 
Bastholt, Timo Ahvenainen

Anders Häggö,Gittan 
Åkerman,Nils-Jacob Moen 

och Lisa

Lisa och Timo Ahvenainen



Cannes Mandelieu
11 april 

Tillbaka hemma i verkligheten i mitten av april vräker snön ned utanför fönstret. Termometern 
visar på fryspunkten när jag skall försöka få ned några rader om Stadsbudskontorets sponsrade 
tävling på Cannes Mandelieu den 11 april.
Jag avlöser därmed Anders Högström som i förra 
klubbladet kåserade om sin seger på öppningstävlingen i 
januari där han vann på 38 p. Bäst att hålla stilen då vi 
kommer att flytta ihop senare i sommar. Ja, det skiljer en 
vägg emellan oss men ändå. 

Old Course banan och jag verkar gå bra ihop. En lucky 
ground helt enkelt då jag för andra året i rad gjorde en 
riktig drömrunda. 69 slag nto eller 38 poäng båda 
gångerna. Men i fjol på något högre hcp. I bollen hade 
jag det bästa stöd av Heimo Mäkinen, en riktig hardhitter 
med endast fem slag, och de båda flickorna Majbritt 
Boström och Birgitta Dahlén. Inget letande och pang på 
rödbetan utan krusiduller gjorde att vi gick runt på 4 ½ 
timma. Vi hann alltså att väl smaka på alla delikatesser 
som krogen dukat upp innan det var dags för 
prisutdelning många timmar senare.
Av Lars Stattins livfulla utläggning om en hårschampo 
transport till dottern i Paris fick vi lära oss att 
Stadsbudskontoret i Ö-vik är att lita på. Och de har 
redan lovat att ställa upp som sponsor även nästa år. 
Nöjda och glada efter ännu ett lyckat arrangemang 
signerat Hans och Ulla Sjöqvist var det bara att ställa 
kosan hem till snö och elände igen. Stort tack till alla i 
klubben som ordnar så många trevliga tillställningar 
och särskilt tack till Hans som nu får vaktavlösning på 
posten som tävlingsledare efter väl utfört uppdrag.

Lidingö 2012-04-14

Gunnar Palm
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Yvonne Wränghede,Bertil Hasteus,Bengt 
Åsebol och Jonas Roth var vinnare i C-

klassen

I B-klassen vann Bengt-Olof 
Edelsvärd,Aina Tiblom, Mona Adler och 

Gunnar Palm

I A-klassen var det Lasse 
Piitulainen,AndersTiblom och Karl Lidgren 

som triumferade

Lars Stattin berättar om 
Stadsbudskontorets 

transport av hårspray till 
Paris

Marianne Ahnmé´och Mona 
Adler vid lunchbuffénVår i Provence!



Fransk Bostad
18 april på Grande Bastide 

Kom til Grande Bastide i god tid.  Valgte kortbukser selv om gradestokken viste norsk 
vårtemperatur. Vennlige Anneth Nilsson bidro til bedring av norsk familie økonomi ved å trylle 
frem en greenfeebill. til en rimelig penge. Tävlingsleder med 
stab var som vanlig på plass. Alle er effektive og snart kryr det 
av spillere på vei ut til sine respektive hull. Jeg skal starte på 
hull 16 og der finner jeg dagens medspillere; Pia Vilen, og nytt 
medlem Ann Kalborg Ek og Ulf Lundborg

Personlig har jeg blandet erfaring fra hull 16. Siste gang jeg 
spilte hullet gikk jeg i vanne mens mine partners gjorde par, 
birdie og en HIO (Per Holmvik)! Denne gangen; Ann nærmest 
pinnen, par på meg, mens Pia satte en super birdie-put på 6-7 
meter. Frem kom den "lille blanke" med norsk spesial-blanding 
(Gammel Opplands Aqavite,litt god Single Malt Whiskey, en 
anelse Calvados og toppet med et par,tre dråper Drambuie).  Pia 
smilte godt og sa: Denne gleder jeg meg til, har savnet den siden 
vi spilte sammen på St. Donat.

Spillet gikk så der. Pia var  jevn, men efter lang-putten på hull 16, 
ble det for mange "nesten i ". Ann spilte som en rutinert lav-
handicapper.  Lenge så hun ut som en vinner, men kondisjonen/
konsetrasjonen holdt ikke helt inn. Pia derimot kom sterkere - flotte 
driver, midt i banen og bedre nærspill. Norrlands store sønn Ulf 
løftet flighten opp med sitt gode humør til tross for eget  uvanlig 
variabelt spill.Selv mistet jeg litt av "piffen" efter en trippel på hull 
18, efterfulgt av en drive på hull 1 som endte i vannet bak dame 
tee!!  Fikk jeg en par, fulgte ofte en dobbel bogey. Men avslutningen med 
en dobbel, tre par og en tap in birdie på vårt siste hull (15) gjorde 
utslaget.  Så frem kom den "lille blanke" nok en gang!
En Første Premie er det lenge siden jeg har vært i nærheten av.  Når så 
Pia kom inn til Pris plass og Ulf fikk premie for å være "tilstede", tok 
flighten godt for seg.   En stor takk til mine medspillere - det var en glad 
ball med smil og latter. Takk også til Hans og Ulla for kjempe innsats i 
mange år. Sist, men ikke minst takk til Fransk Bostad v/. Lisa, Per Julius 
og Julia som sponsor. (Ja, så må kjøkkenet/kokken få noen gode ord, 
maten var mye bedre enn greenene!!)
God sommer til alle,
Bjørn Tore
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I B-klassen placerade  sig Anders 
Westerlund,Monica 

Rungård,Hans Sjöqvist,Håkan 
Bengtsson och Ene Balder

A-klassvinnarna Björn Tore 
Larsen, Lars Gullström,    Peter 
Greve, Per Ström och Pia Vilén

Christina Malmström,Karl-Adam 
Bonnier,Bengt Åsebol och 

Birgitta Bäckström fixade C-
klassen

Närmast hål kom Anneth 
Nilsson och Lars Fyke 

Generösa sponsorer Per 
Julius, Julia och Lisa. 

Tack! 

Segrarnas lön! Mingel,mingel,mingel,mingel.........



Chateau deTaulane
25 - 26 april 

Äntligen var det dags att spela 
Taulane igen! Banan var i utmärkt 
skick trots att det var i början av 
deras säsong. Banan är designad 
av sydafrikanske Gary Player som 
bla. vunnit 9 majors och designat 
300 banor i 35 länder. Han om 
någon borde veta hur man designar 
en golfbana.

Första dagen spelade Stefan W, Eric 
A och jag. Det var inte den varmaste dagen i historien. När vi gick ut 
var det ca 7 grader och det gällde att klä sig varmt. Vi hade en 
mycket trevlig runda och jag hade en del tur som man behöver i 
golf. Efter  blev det välförtjänt öl eller rosévin och vi fick möjlighet att 
berätta om våra fantastiska slag eller missade slag, för att inte tala 
om alla gånger som bollen gick runt hålet istället för att gå i. 

På kvällen var det dags för middag. Bordsplaceringen bestod i att 
herrarna tog av sig en sko som placerades i en säck. Därefter 
fick damerna välja en och hitta rätt ägare. Vi åt en mycket god 
tre rätters middag med utmärkt vin. Stämningen var god och 
alla verkade vara nöjda med dagen. 

Dag 2 började med en god frukost buffé. Sedan blev det 
shotgun start. Jag spelade med Jan-Erik N, Stig C och Mats L. 
Det var mycket varmare i luften och för mig gick bollarna nog 
lite längre men inte lika rakt som dagen innan. Vi hade en 
trevlig runda med många goda skratt och även lite seriösa 
diskussioner. 

Efter rundan var det dags för en god två rätters lunch och sedan 
prisutdelning. Eftersom det var Hans sista dag på ”jobbet”, blev 
det hans sista prisutdelning innan han avgick som tävlings-
ledare. Samma sak gällde Yvonne, som avgick som klubb-
mästare och Sten, som avgick som ordförande. Prisutdelningen 
blev inte det viktigaste, utan det var att tacka Yvonne, Sten och 
Hans för allt de gjort för klubben.  Jag är 
övertygad om att de känner att vi alla 
uppskattar det arbete de lagt ned för att 
vi alla skall få det bra och kunna njuta 
av att spela golf.

Vi ses på  Château de Taulane nästa år!

Bosse Sörensen 
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Vinnarna dag 1: Ulf Jemsby, Roger 
Carlson, Ann Karlborg Ek, Paul 

Dahlerus, Lars Gullström

Ulla Sjöqvist vann sammanlagt, 
Christina Malmström tvåa, Gunilla 

Stattin trea och Yvonne Wränghede 
fyra

Bosse Sörensen vann sammanlagt, 
Jan-Erik Norder blev tvåa, Mats 

Linde trea och Stefan Wränghede 
fyra

18-de hålet från någons fönster 

En fika innan vi går ut.

Hans dukar prisbordet

Paret Alpman och Bosse 
Sörensen tränar puttning



Onsdagstävling
2:a maj på Saint Donat 

Den här gången hade vi tur. Ösregnet kom ett par dagar tidigare, 
så när vi gick ut på trettonde hålet på onsdagen sken solen från en 
blå himmel. Man kunde svinga fritt iklädd lätta sommarkläder och 
klubban satt stadigt i handen. Vilken lycka bara det! Dessutom 
hade jag en sådan tur att jag fick spela tillsammans med Ulla 
Sjöqvist, Fredrik Engström och Bertil Hasteus. Jag tror att Ullas och 
Fredriks lugna och säkra spel smittade av sig lite grann på mig, 
liksom Bertils som vanligt glada humör. När han någon gång 
storskällde var det bara på bollen! I alla fall så fick jag till ovanligt 
många fina slag den här dagen.

Banan var fin och vacker men kanske lite tung efter allt regnet men 
som min boll flög ganska länge i luften var fairwayen inget problem. 
Det var däremot greenerna. Inspelen gick ju lite snett och när man 
treputtar hål efter hål fasar man till slut för att hålla i en putter. Och 
hur tar man sig ur en bunker som är stenhård och delvis fylld 
med vatten? Finns det någon som kan lära ut det? Den gången 
jag försökte med det konststycket blev det inga poäng. Nej, 
bunkrarna på St Donat gör man nog klokast i att undvika, och 
med lite tur gick det bra den här dagen.

Spelet flöt på i jämn takt och alltid var det någon av oss som 
glänste till och fixade poäng för laget. Vi fick ihop tillräckligt för 
komma på andra plats i lagspelet, faktiskt lika många som 
vinnarlaget, tror jag, men andra plats på grund av handicap. 
Själv blev jag lite överväldigad av att jag, trots alla dåliga puttar, 
kom upp till 36 poäng. Och det har jag till stor del mina 
lagkamrater att tacka för. Ert fina spel, den trevliga samvaron 
och alla uppmuntrande ord hjälpte mig mycket.

Sedan smakade pizzan och vinet som vi bjöds på i klubbhuset 
ovanligt gott! Fast det hörde jag flera andra säga också. Så 
småningom ställdes det upp ett stort antal vinflaskor med 
imponerande etiketter, som delades ut till pristagarna. Mycket uppskattat! Jag väckte 
ett visst uppseende när jag efteråt gick till bilen med famnen full av vinflaskor!

Ett stort tack till Gunilla för allt arbete med att 
organisera en sådan här tävling men också för 
att du sprider en sådan värme och glädje 
omkring dig! Redan när jag anmälde mig på 
morgonen fick du mig att känna mig speciellt 
välkommen, fastän du inte ens kände mig, ny 
medlem som jag är i klubben. En bra början på 
en bra dag.

Carita
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Tävlingsledningen Gunilla 
och Kristoffer Huldt

Dagens pristagare Lena Blom,Gry Jemsby,Ulla 
Sjöqvist,Bosse Sörensen,Gunilla Huldt,Klas 

Lifors,Carita Broms och Ulf Jemsby

Lag ettor

Marianne & Birgitta

Lagettorna Gunilla Stattin,Pelle Ström,Birgitta 
Bäckström och Bosse Sörensen



Våravslutning
9 :e maj på Grande Bastide 

Det var med noe tvil jeg meldte meg 0l "SEB 
Matchen" på Grand Bas0de e<er noe dårlige 
erfaringer ifra "Fransk Bostad" matchen i april 
måned. Da var greenene ny "priklete" uten 
sand og umulige for meg og pu<e på.  Men 
med gode minner ifra denne matchen 0dligere 
år og med håp om at naturen hadde hjulpet 
greenene 0l bedre stand meldte jeg meg.
 
Været var perfekt 0l en god golf dag da vi var 
klare 0l begynne kl 0900. Jeg gikk i en meget 
hyggelig flight med Vivi, Ann og Bengt og vi 
startet ut på hull 2 med friskt mot og håp om et 
godt resultat.
For min del begynte det med to bogeys, men e<er 
å ha få< 0lbake 0ltroen 0l greenene på Grand 
Bas0de som nå var mye bedre, ble det 0l et par" 
birdies" og mange nok" par" 0l at jeg fikk samlet 
isammen 37 poeng på runden. Det var nok 0l å 
vinne.
 
Dagen ble avslu<et med drinks, en velsmakende 
lunch og premieutdeling i klubbhuset. Jeg vil 
takke min flight, matchkomiteen og SEB banken 
for nok en hyggelig golf dag og en fin 
sesongavslu<ning.
Gleder meg 0l høsten med nye uQordringer.
 
Hjertlig takk
 
Tom Ringnes
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Vinnare i A klassen Tom Rignes, Per 
Julius Nyström, Renee Björkman, Lisa 

Nyström

Vinnare i B klassen Ulla Sjöqvist,CG 
Nordheim, Lena Blom, Lena Strömgren, 

Håkan Svenner

vinnare i C klassen Christina Malmström, 
Jonas Roth, Ulla Pilhage,Lars Andersson, 

Viveka Linde

Birte Ancker, SEB med Gerd Klint 
Hansson

Annmari Dirtoft och Ulf Jemsby efter god 
lunch



Damernas avslutning
18 maj på Valbonne 

Den 18 maj hade vi våravslutning på  Valbonne- 9 hål med 
lunch efteråt. Vi hade väldig tur, för bollmärket  SRIXON  
hade denna fredag en välgörenhetskampanj på Valbonne.  
För  tre gamla bollar fick vi tre nya  och Lars G hade klokt 
nog tömt en del  av sitt förråd med gamla, som han delade 
ut.

Behövde inte gå upp i ottan,  hade fått bekväm starttid kl. 
10.30. MEN  kl 10.40 började det  småregna och en stund 
senare vräkte det ner! 

Med stripigt hår och  blöta kläder  bänkade vi oss runt lunch-
borden. Rosévinet kom snabbt fram  och därefter en  härligt 
sallad. Stämningen hög och sorlet skall vi inte tala om!

Trots vädret var det  ett par riktigt bra resultat  och vinnarna fick 
med sig vackra rosenbuketter. Lena och Bi blev avtackade  med 
en vidunderlig blomsteruppsättning, som vi nu tar tillfället i akt 
att  tacka er alla för.
 
GLAD SOMMAR. VI SES I  SEPTEMBER!
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Regnet öste bla. ner på Karin 
Jarlerud och Ulla Serlow

Lena och Bi avtackas

Marianne Westlund och Ann Mari Dirtoft

Marianne Ahnmé och Ulla Häggö

Karin Jarlerud och Ulla Serlow

Bollbyte 3 gamla mot 3 nya

Blött!!



Damgolfen
I mina 0digare Bi‐drag har jag jag stolt berä<at a< inga damdagar inställts. Men nu måste jag bekänna a< en 
tävling blev annullerad i april. Så kan det bli!

I slutet av  april spelade vi på St Donat i strålande sol. Banan var alldeles förträfflig och humöret på topp. Alla var 
kanske inte så nöjda med sin score förstås.....
 
Så vill jag berä<a om Beauvallon. För andra året i rad for vi dit en 0dig fredagsmorgon‐ den 4 maj.
Väderlekstjänsterna‐ vi har ju många‐ hade varnat för regn, men återigen tog de miste. Sol,  lagom varmt, ingen 
blåst, superfin bana, generös slope. Trevliga tjejer, 27 stycken. Resultaten finns längre fram och dom är väl inte 
mycket a< skryta med, men vi hade mycket trevligt. 

Prisutdelning hemma hos Mona och Rolf Adler i deras charmiga hus i Port Grimaud. Rolf hade "lagat" massor av 
delikata sni<ar och rosévinet var perfekt tempererat. Värdparet bjöd också på en sightseeingtur  per båt, som 
blev mycket uppska<ad.

Så 0ll hotellet, Le Pe0t Prince i Ste Maxime, för lite vila och kl 8 infann sig 27 vackra och glada skandinaviskor 
( en norska, en finlandssvenska) på restaurant L'Amiral i hamnen.  Jag tror alla uppska<ade restaurantvalet,  
middagen var väldigt god och stämningen hög.

Lördag morgon  sken solen igen och eder en  härlig frukost tog vi båten över 0ll St Tropez och marknaden. Och 
då bröt shoppinghysterin ut. En lyckad uQlykt alltså.
 
Ni som inte var på årsmötet kanske inte vet a< Lena och jag blev avtackade eder  våra 3 år inom damsek0onen. 
Katarina Berg‐Lindau ederträder mig och Majbri< Boström  tar över Lenas roll. MEN ni slipper oss inte ännu! 
Först i januari 0llträder våra ederträdare. Så vi ses i höst!

Dock har vi en våravslutning den 18 maj på Valbonnes första 9 hål o så 
bjuder vi på lä< lunch ederåt. Finns  några platser kvar.
 
En rik0gt härlig sommar önskar vi er alla och välkomna 0llbaka i 
september.
 
Bi & Lena

Bi Gullström
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Damgolfen
forts

Damerna på vift till Beauvallon och dess omnejd 4:e till 5:e maj 2012!  Vilket ljuvligt väder och 
att få spela på en bana, som var i ett fantastiskt skick.

Efter vår runda blev vi inbjudna till Mona och Rolf Adler, där Rolf dukat upp antipasta och 
serverade kallt Rosévin. En del av oss fick dessutom en guidad tur längs kanalsystemet i Port 
Grimaud – tack Rolf. 

Kvällen – en god middag vid stranden.

Dag 2, båttur till marknaden i Saint Tropez. Många hjärtliga tack till fantastiska Bi, Lena, Mona 
och Rolf!!!

Ser verkligen framåt nästa damgolfutflykt!
Kerstin Alpman 

Bi Gullström

Lena & Bi
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20/4 St Donat
Klass A + B
1:a Ulla Sjöqvist   34 p    
2:a  Birgitta Jurbrant  30 p

Klass C
1:a Katarina Berg Lindau 30p
2:a Gunilla Kock   27p

Beauvallon
Klass A
1:a Kerstin Alpman  32 p    

Klass B
1:a Marianne Ahnmé  30p
2:a Ene Balder   28p
3:a Ingrid Moberg  28p

Klass C
1:a Ann Mari Dirtoft  30p
2:a Anne-Catherine Kihlberg 30p
3:a Yvonne Wränghede  29p

Tävlingsresultat
Damer
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Damernas Våravslutning 18/5 på Valbonne
9-hål
Klass A + B
1:a Ulla Serlow    17p 
2:a  Lisa Nyström    15p

Klass C
1:a Ann-Marie Dirtoft   21p
2:a Ulla Häggö    18p



Tävlingsledningen 
informerar

Nu är vårens tävlingsprogram avslutat med många lyckade golfdagar som i stort sett varit 
fulltecknade.

Avslutad är också min tid som tävlingsledare i GCS. Efter att ha varit biträdande och de senaste 
3 åren som ansvarig tävlingsledare har mitt mandat gått ut i och med årsmötet 27 april 2012.
Det har varit en rolig tid att arrangera tävlingar för alla medlemmar och med våra sponsorers 
bidrag kunnat ordna trevliga sammankomster. Alla våra resor har även bidragit till en härlig 
klubbsamhörighet. Det hade inte varit möjligt utan en fin sammanhållning i styrelsen. 
Naturligtvis har det också varit en trygghet att duktiga biträdande tävlingsledare har tagit ansvar 
för  egna tävlingar, ofta tillsammans med sina respektive.

Ett stort tack till er alla för visad uppskattning och generositet till mig och Ulla vid min sida.

Gunilla Huldt som varit biträdande TL under 2 år har nu utsetts till ansvarig för 
tävlingsverksamheten.  Vi har de senaste åren samarbetat och Gunilla håller nu på att sätta sig 
in i sin nya roll. Jag vet att Gunilla kommer att utföra sitt uppdrag med kunskap, noggrannhet 
och entusiasm till allas belåtenhet.

Hans Sjöqvist

Ett stort, stort tack till Hans för att han försett oss medlemmar med ett varierat och digert 
tävlingsprogram de senaste tre åren. Det har varit mycket trevligt att få samarbeta med Hans 
med hans härliga entusiasm och att få bli introducerad till klubbens verksamhet av honom. 

Jag ser nu fram emot mina nya arbetsuppgifter och ska utföra dem efter bästa förmåga.  Just 
nu är jag i full gång med att planera höstens tävlingar. Ni kommer att få information så snart allt 
är uppbokat och klart. Första tävlingen är planerad till den 12 September.

Jag önskar Er alla en Riktigt Skön Sommar.

Gunilla Huldt

Klubbens tävlingsledning
Tävlingsledare
Gunilla Huldt
Tel: 04 93676873
Mobil:+44 771 08 26 780
huldt1@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Hans Sjöqvist
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Gunilla Huldt

Ulf Lundborg
Tel: 04 83036841
ulf.lundborg@gmail.com

Gerd Klint Hansson
Tel: 0493682267
Mobil: 0648624529
gerd.klinthansson@globalhospital.com

Damgolfansvarig
Bi Gullström
Tel: 04 93 36 15 24
Mobil: 06 88 50 29 15
gullstrom@wanadoo.fr

Från januari Katarina Berg-Lindau

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

Från januari Majbritt Boström

Pia Vilén
Tel: 04 93745677
Mobil:+46 707 72 64 55 
pia@vilen.se  

mailto:huldt1@gmail.com
mailto:huldt1@gmail.com
mailto:ulf.lundborg@gmail.com
mailto:ulf.lundborg@gmail.com
mailto:gerd.klinthansson@globalhospitl.com
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mailto:gullstrom@wanadoo.fr
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Tisdagstävling 13/3 St Donat
Klass A
1:a Per Ström    37p 
2:a  Lars Gullström   32p
3:a Per Hildebrand   30p

Klass B
1:a Eva Mellstedt   32p
2:a Ulla Sjöqvist    32p
3:a Jan-Erik Norder   31p

Klass C
1:a Anneth Nilsson   34p
2:a Bertil Hasteus   30p
3:a Tesy Westrell   29p

Var golf   21/3
Klass A
1:a Rolf Nordström   33p 
2:a  Bertil Kjellin     28p
3:a Pia Vilén    27p

Klass B
1:a Bernt Löf    31p
2:a Johnny Rosenbäck   30p
3:a Eide Segerbäck   28p

Klass C
1:a Gunilla Svanberg   31p
2:a Ulla Pilhage    26p
3:a Bertil Hasteus   25p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Onsdagsgolf S:t Donat 28/3
Klass A
1:a Lennart Lindeberg   34p 
2:a  Kerstin Alpman   32p
3:a Lars Westrell    30p

Klass B
1:a Marianne Ahnmé   31p
2:a Gunilla Stattin   29p
3:a Carl Gustaf Nordheim  29p

Klass C
1:a Bengt Åsebol   31p
2:a Gry Jemsby    30p
3:a Jonas Roth    29p

Nykredit St Donat 4/4
Klass A
1:a Tom Ringnes    31p 
2:a  Per Julius Nyström   30p
3:a Bengt Davidsson   28p

Klass B
1:a Birgitta Åkerman   30p
2:a Nils Jakob Moen   29p
3:a Anders Häggö   27p

Klass C
1:a Bertil Hasteus   29p
2:a Christina Malmström  26p
3:a  Ann Kalborg Ek   26p
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Rom - Parco de Medici 

Dag 1 Lagtävling
1:a Bosse Sörensen   
 Anders Häggö   
 Birgitta Engström
 Anna Lidgren   

2:a Pelle Ström   
 Fredrik Engström 
 Lena Blom-Sörensen  
 Marianne Hanson

Dag 2 och 3 Sammanlagt
Klass A + B (hcp till 23.7)
1:a Ulla Sjöqvist    70p 
2:a  Bosse Sörensen   66p
3:a Majbritt Boström   63p

Dag 2 och 3 Sammanlagt
Klass B + C (hcp från 23.9)
1:a Yvonne Wränghede   69p 
2:a  Birgitta Engström   68p
3:a Sten Malmström   67p



Taulane 25-26 april Sammanlagt resultat
Herrar
1:a Bosse Sörensen   64 
2:a  Jan Erik Norder   60
3:a Mats Linde    58

Damer
1:a Ulla Sjöqvist    64
2:a Christina Malmström  62
3:a Gunilla Stattin   58Taulane 26/4

Klass A+B till 23
1:a Lars Gullström   33p 
2:a  Ulf Jemsby    32p
3:a Nils Jacob Moen   31p

Klass B från 24 och C
1:a Paul Dahlerus   35p
2:a Ann Karlborg Ek   34p
3:a Roger Carlson   34p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

forts

Onsdagsgolf 2/5 St Donat
Klass A
1:a Gunilla Huldt    35p 
2:a  Klas Lifors    34p
3:a Bosse Sörensen   31p

Klass B
1:a Ulf Jemsby    28p
2:a Lena Blom-Sörensen  28p
3:a Ulla Sjöqvist    27p

Klass C
1:a Carita Broms    36p
2:a Gry Jemsby    27p
3:a Bertil Hasteus   26p
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20/4 St Donat Damer
Klass A+B till 23
1:a Ulla Sjöqvist    34p 
2:a  Birgitta Jurbrant   30p

Klass C
1:a Katarina Berg Lindau  30p
2:a Gunilla Kock    27p

Cannes Mandelieu 11/4
Klass A
1:a Karl Lidgren    32p 
2:a  Lasse Piitulainen   30p
3:a Timo Ahvenainen   28p

Klass B
1:a Gunnar Palm    38p
2:a Bengt-Olof Edelsvärd  33p
3:a Mona Adler    32p

Klass C
1:a Bertil Hasteus   38p
2:a Bengt Åsebol   36p
3:a Jonas Roth    35p

Fransk Bostad 18/4 Grande Bastide
Klass A
1:a Björn Tore Larsen   76 
2:a  Elisabeth Nyström   78
3:a Lars Gullström   78

Klass B
1:a Anders Westlund   74
2:a Monica Rungård   74
3:a Hans Sjöqvist   75

Klass C
1:a Christina Malmström  76
2:a Karl-Adam Bonnier   77
3:a Anne-Catherine Kihlberg  79



Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

forts
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Våravslutning SEB på Grande Bastide 9/5
Klass A
1:a Tom Ringnes    37p 
2:a  Per Julius Nyström   37p
3:a Renée Björkman   36p

Klass B
1:a Lena Blom-Sörensen  35p
2:a Håkan Svenner   33p
3:a Ulla Sjöqvist    33p

Klass C
1:a Christina Malmström  36p
2:a Jonas Roth    36p
3:a Ulla Pilhage    34p

Beauvallon 4/5 Damer
Klass A
1:a Kerstin Alpman   32p 

Klass B
1:a Marianne Ahnmé   30p
2:a Ene Balder    28p
3:a Ingrid Moberg   28p

Klass C
1:a Ann Mari Dirtoft   30p
2:a Anne-Mari Kihlberg   30p
3:a Yvonne Wränghede   29p

Damernas Våravslutning 18/5 på Valbonne
9-hål
Klass A + B
1:a Ulla Serlow    17p 
2:a  Lisa Nyström    15p

Klass C
1:a Ann-Marie Dirtoft   21p
2:a Ulla Häggö    18p



Årsmötet

Årsmötet den 27 april 2012 på Bijou 
Plage i  Antbes hölls i ett strålande väder 
och var  välbesökt  med 84 klubb-
medlemmar. Revisionsberättelsen, som i 
vanliga fall brukar vara en ganska torr 
agendapunkt, blev ett uppskattat inslag i 
dagordningen. Vår revisor, Karl Lidgren, 
gav en livfull och bred bild av klubbens 
finanser. Han inledde med en påminnelse 
om att restaurangen befann sig på en 
sandstrand vid havet. Detta gav omedel-
bart en association till bunkrar och vatten-
hinder. En synnerligen väl vald plats för 
ett årsmöte i klubben alltså. 

Han hade även följt med på Klubbens resa till 
Rom för att på ort och ställe ta reda på hur 
redovisningen gjorts för ett antal vinflaskor i 
bokföringen. Han intygade att han var nöjd. Han 
hade dessutom tagit reda på att de gamla 
romarna brukade ha sina räkenskaper i god 
ordning, men om så inte var fallet och man från 
makthavarnas sida inte var nöjd med skatt-
mästarens insatser, kunde den ansvarige räkna 
med att bli huvudet kortare.  Klubbens 
skattmästare, Bertil Hastéus, såg lite orolig ut. 
Karl försäkrade dock att klubbens alla räken-
skaper var i god ordning och även att styrelsen i 
sin helhet beviljades ansvarsfrihet för sitt under 
året utförda arbete. Bertil andades ut. 

Styrelsen förnyades ordentligt. Sten 
Malmström avgick efter hela sex år i 
styrelsen, varav de tre senaste åren som 
ordförande. Hans Sjöqvist lämnade 
styrelsearbetet efter tre år som 
tävlingsledare och dessförinnan tre år som 
biträdande tävlingsledare. Yvonne 
Wränghede och Bi Gullström avgick efter 
fullgjord mandattid på tre år som 
klubbmästare respektive damgolfansvarig. 
Alla har lagt ner ett mycket stort och 
tidskrävande arbete för klubben. Tack för 
många timmars slit som gett oss alla mycket 
glädje!
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84 medlemmar äter lunch

Revisorn Karl Lidgren håller 
skattmästaren Bertil Hastéus på 

sträckbänken

Styrelsepodiet



Årsmötet 
forts

En ny styrelse valdes :

Ordförande  Ander Häggö
Vice ordförande  Lars Westrell
Sekreterare  Bengt-Olof Edelsvärd
Skattmästare  Bertil Hastéus
Information  Odd Melin
Klubbmästare  Gunilla Kock
Tävlingsledare  Gunilla Huldt
Damgolfansvarig  Katarina Berg-Lindau

Dessutom har Ulf Lundborg utsetts till biträdande tävlingsledning understödd av Gerd Klint-
Hansson och Pia Vilén och Maybritt Boström utsetts till biträdande damgolfansvarig.

En mer ingående presentation kommer i nästa klubblad.
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Tack Sten!

Tack Yvonne, Bi och Hans!



Nya Medlemmar!
Välkomna
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Ann Karlborg Ek och Leif Ek Bernt Löf

Carita Broms

Göran Flybring
Christina Nanneson



Våra Sponsorer
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