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De första månaderna 
av 2013 har varit 
händelserika i största 
allmänhet med hästar i 
maten och en påve 
som avgår. I många 
länder äter man hästar 
så det är väl i första 
hand en fråga om att 
deklarera vad som 
finns i burken man 
köper!  Däremot är det 
ju högst remarkabelt 

att en påve avgår. Huruvida det är negativt 
eller positivt får väl framtiden visa.

Positivt är dock att Golfåret 2013 har börjat 
och det ser ut att bli ett intressant år för 
klubben. Jubileumsår som alla vet och det kan 
ju föra med sig en hel del. Idel överraskningar!

Ett område som jag ägnat en hel del tid åt den 
senaste tiden är greenfee avgifterna för 2013.  
Vi har väl alla den meningen att priserna har 
stigit utan att produkten s.a.s. har förbättrats. 
Detta gäller naturligtvis inte enbart Frankrike. 
Även i Sverige känner många golfklubbar av 
finanskrisen med vikande medlemssiffror. 

Ett resonemang som jag mött ett antal gånger 
är att man vill försöka knyta greenfee-spelare 
till sig genom att erbjuda förmånliga priser vid 
köp av häften.  Det är en synpunkt som jag 
kan förstå, under förutsättning att priset är 
rimligt.   Därför blir rabatten framförallt på 
häften. 

Vi förhandlar löpande olika rabatter också i 
golfaffärer och även andra affärer.  Det är 
möjligt att vi kan utöka rabattsystemet till 
andra områden. Rabatter kommer i 
fortsättningen att stå på hemsidan eftersom 

det är en fortlöpande och dynamisk aktivitet. 
På så vis är det hela tiden aktuella uppgifter 
som står uppsatta.

Jubileet som jag nämnde ovan närmar sig 
sakta men säkert. Jag ska väl inte avslöja för 
mycket men så mycket kan jag säga att det 
kommer att bli ett rejält kalas – och det tycker 
jag att vi är värda. Det har varit en fantastisk 
utveckling och jag hoppas att den kommer att 
fortsätta.

Med anledning av de mediokra resultaten på 
tävlingarna som jag nämnde i förra numret har 
jag nedan satt in ett förslag som jag hittat i en 
engelsk text:

Förslag till nya Seniorregler. 
(fritt översatt från engelska originalet)

Regel 1.  En boll, som med slice eller hook 
hamnar i ruffen, skall lyftas och placeras, utan 
plikt, på fairway vid en punkt som är lika med 
distansen där bollen hittades. Seniorgolfaren 
skall inte straffas för att green keepern inte 
klippt gräset.
Regel 2.    En boll som träffar ett träd skall 
anses inte ha träffat trädet. Det är helt enkelt 
otur och tur eller otur har inget berättigande i 
en vetenskaplig sport. Seniorgolfaren  skall 
därför uppskatta distansen bollen skulle ha 
färdats om inte trädet stått i vägen och spela 
bollen från den punkten, utan plikt.
Regel 3.   Förlorad boll existerar inte. Den 
saknade bollen är på eller i närheten av banan 
och kommer förmodligen  att hittas av någon 
som stoppar den i fickan. Det blir då en stulen 
boll.  Seniorgolfaren  skall inte aggravera 
brottet genom att ge sig själv en plikt.

PS Glöm inte Årsmötet 3/5!
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Säsongsstart
16 januari på Grande Bastide 
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Sten Malmström spelade 
hem  2:a pris i C-klassen

Segrare i C-klassen  Ulf Hörberg

B-klassen vanns av en 
glad Bengt-Olof 

Edelsvärd

A-klasssegrare blev Svante 
Bursie

Stämmningen var inte så tryckt som 
det verkar på bilden...

Frostig morgon. Obs:Bilden 
är inte i svart/vitt!

2 pris klass B Bengt Olsson

2 pris i klass A vanns av 
Per Julius Nyström

Rullen var begränsad



Cannes Mandelieu
30 januari 

Efter ett skönt jul uppehåll hemma i London var det fantastiskt att få återkomma till ljuset och 
golfen och vännerna på Rivieran.

Att få gå i samma boll som Elizabeth Andersson, Björn 
Tore Larsen och Finn Melby gjorde att rundan blev 
mycket trevlig och inspirerande. Att starta i motljus var 
inte enkelt så det blev noll poäng på första hålet. 
Elizabeth slog ut först på hål två och la sig ”pin high”. Då 
gällde det att inte vara så mycket sämre, jag tillhör ju 
ändå A klassen.... Jag lyckades inte med birdie som 
Elizabeth men det blev ändå par. Sen, flöt spelet på 
som önskat.

Lunch i solen, härligt! Vi var några stycken som blev 
kvar till sena eftermiddagstimmen.

Stort tack till Göran 
Wadsten, tävlingsledare för 
dagen, för en trevlig dag.

Gunilla Huldt
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Göran Wadsten, premiär 
som tävlingsledare

Lunch i solskenet

Mingel i solskenet

Peter Vilen, snart på 
prisplats

Vinnare av närmast pin 
herrar Keijo Väkiparta

Johnny Rosenbäck 
vinnare i B klassen

Nya medlemmar Keijo 
Väkiparta, Göran och Katja 
Elväng, Björn och Elizabeth 

Andersson samt Allan Karlsson

Är det här verkligen boeuf 
bourguignon

Erik Ager vinnare i C 
klassen



Grande Bastide
6 februari 
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När jag klev ur bilen på Grande Bastide denna onsdag var det 
full storm. Jag har aldrig varit med om liknande vind. Jag,Lisa 
Nyström,gick ut bland de sista bollarna tillsammans med Gry 
Jemsby, Leif Dahl och Jan Källenius.Vi spelade poängbogey 
singel samt bildade ett lag.

Efter att ha slagit ut på första hålet bestämdes bollens bana av 
vinden. När den så äntligen träffade greenen, tog vinden tag i 
den och plötsligt var den dubbelt så långt från hålet. Detta 
bidrog till livlig diskussion i bollen. Fick man lägga tillbaka bollen 
till det ursprungliga läget eller ej?Vi slog våra kloka huvuden 
ihop och kom fram till att bollen måste spelas på den plats dit 
vinden fört den. För säkerhets skull frågade vi även bollen 
framför och vi hade gjort rätt enligt regelboken. Inte nog med 
detta,även våra vagnar välte ett antal gånger och mössa var ett 
måste.

Trots allt detta hade vi en mycket trevlig dag. Resultaten blev 
inte de bästa,men med mina 30p vann jag A-klassen tätt följd av 
Gunilla Huldt, som också var dagens tävlingsledare.Min boll vann 
även lagspelet och det mycket beroende på att vi kompletterade 
varandra där det behövdes.

Vi bjöds även på vin och tilltugg efter avslutat spel och vi gick 
trots alla missöden hem, nöjda efter denna golfdag.
Tack Gunilla!
Lisa Nyström

Klass A: 2:a Gunilla & 1:a Lisa

Leif Dahl vann B-klassen 
följd  av Christina Nannesson

Nya medlemmar Karina & 
Peter Schulz

Kallt & Blåsigt tycker 
Tommy, Karina & Claes

Vinnarlaget Leif, Lisa, 
Jan & Gry

Klass C :s pristagare: 
2:a Ulf Jarlerud, 3:a Eric 
Ager och 1:a Peter Vilén



Kalasgolf
20 februari på Grande Bastide
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Efter en vecka då jag varken mådde eller lyckats träffa bollen, var 
jag nära att annulera mitt deltagande. Min tanke var dock att man 
behöver komma ut och få frisk luft och tänka på annat. Vid 
ankomsten delades det som vanligt ut Ahlgrens bilgodispåsar samt 
dryck. Sponsoren själv var dock inte på plats ,men vi sänder 
Gunnar Calais ett stort Tack från oss alla!

Då var det dags att ge sig ut på banan, denna gång med Tom 
Ringnäs,Peter Dymling och Eva Bergström. Det blev en mycket 
lyckad dag, jag hade ju inga förväntningar alls. Klubban 
svingades lugnt, huvudet hölls på plats, bollen gick rakt och 
puttarna gick i, vad mer kunde jag önska! Slutade rundan med 
39p!

Innan prisutdelningen serverades vin och tilltugg som klubben 
generöst sponsrade. Ett stort tack även till dagens 
tävlingsledare ,Pia Vilen!
Lisa Nyström

Bengt- Olof var näst 
bäst i B-klassen

Anne Cathrine 1a 
i C-klassen

Stilstudie: Björn Tore och Fredrik tappar 
hakan över Calles utslag

Bertil vann 2:a pris i 
C-klassen

Per Julius blev slagen av frun 
och kom 2a

Eva, Stig, Per Julius och Jörgen 
efter dagens vedermödor

Anders glad pristagare



Kalasgolf
forts
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Bi och Sten letar vattenboll
Lisa Nyström glad 

vinnare av A-klassen

Frostig morgon innan start

Marta 1:a i B-klassen  Marianne, Ladies Longest Driver! 

Den bästa golfbilden



Golf de Barbossi
27 februari
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Det är inte ofta Golfklubben ordnar tävlingar på Riviera 
Golf de Barbossi, men onsdagen den 27 februari hände 
det. Vädret var fantastiskt och perfekt för golfspel, men 
banan var väldigt mjuk och blöt efter allt regnande. 
Antalet pluggade bollar var högt och man skulle ibland 
ha behövt en spade för att gräva fram bollen. Vi var bara 
33 deltagare och man kan undra varför. Jo, green fee är 
något högre än på våra vanliga banor. Banan är ca 500 
meter kortare än La Grande Bastide, vilket innebär att 
slopvärdet  är 5 punkter lägre, vilket i sin tur innebär att 
man får färre slag. Banan är ganska svår och det är inte 
lätt att spela på sitt hcp. Resultaten blev därefter, med 
ett undantag. Vår nyblivne finske medlem Keijo 
Väkiparta hade 73 slag netto, endast två över sitt hcp. 
Grattis! Däremot var det betydligt sämre i B- och C-
klassen. Själv lyckades jag vinna C-klassen på endast 
23 poäng, men jag hade i alla fall 17 på front nine. Det 
var inget bra resultat, men jag tackade inte nej till två 
flaskor vin från Château Arnaude. Det gjorde inte heller 
Bengt-Olof Edelsvärd som vann B-klassen på  25 poäng. 

Ska Klubben ordna fler tävlingar på Riviera Golf? Mitt 
svar är ja!  Banan är omväxlande, intressant och roligare 
än t.ex. Old Course. Dessutom är personalen mycket 
tillmötesgående. Jag kommer gärna tillbaka, men helst till 
en torr bana.

Sten Malmström

Charlotte Lundqvist 2:a och Sten 
Malmström 1:a i Cklassen

Bengt-Olof Edelsvärd 1:a och Claes 
Andersson 2:a  i B klassen

Bosse Sörensen och 
Lars Gullström vid 2a 

utslaget

Claes Hagerström, Christer och 
Ann Larsson välkomnas 

som nya medlemmar

Gunilla i baksvingen

Svante Bursie 2:a och Keijo 
Väkiparta 1:a i A klassen

Erik Ager och Sten 
Malmström får ett 

välförtjänt glas vin och 
goda tilltugg



Kavaljersgolfen
8 mars på Grande Bastide
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INSTÄLLD

”...men vi hade en väldigt 
trevlig middag.”



Kavaljersgolf med förhinder
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Fredagskvällen den 8 mars träffades drygt hundra personer i restaurangen på Grand Bastide. 
Alla glada och utvilade eftersom golftävlingen blivit inställd. Regn och rusk gjorde att banan 
stängdes. Vi hoppas kunna ordna en ny tävling till hösten med hjälp av vår sponsor Dafgårds.

Kvällen var lyckad. God stämning och full med musik  och sång.Det är inte bara golf klubbens 
medlemmar kan spela!
Stort tack till alla som medverkade och ett extra  tack till Håkan Svenner som lotsade oss 
genom allsång och höll ihop  underhållningen.
 
Damansvariga
Katarina Berg-Lindau o Majbritt Boström

litet bilder blev det i alla fall...



Foyer International
13 mars på Grande Bastide 
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Äntligen, 
En lyckad tävling: Jag fick 
spela med Anki, Viveka och 
Kristoffer; det regnade inte 
och vi åt goA. Och jag 
vann!!!
Väderutsikterna hade spåA regn, som vanligt, men vädret 
höll sig. Och även om det var litet blöA så gick det bra aA 
spela ‐ tycker i alla fall jag själv.
EA varmt tack Kll sponsorerna som hade fixat allt deAa ‐ 
Tony, Fredrik (Foyer) och Sven (Gutzwiller & cie). Har man 
sådan tumme med vädergudarna, så skall man fortsäAa aA 
sponsra för evigt, tycker
Lars Gullström

Eeva Piitulainen vinnare i 
B klassen

Keijo vinnare av NP 
och LD

Fredrik och Tony från Foyer

Eva och Torbjörn på terassen

Ann Kalborg glad pristagare

Björn Tore och Göran perfekta 
assistenter

Lars Gullström vinnare i 
A klassen med 34 poäng!



Foyer International
forts
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Per Julius glad pristagare

Skön stund i solen

Stefan och Håkan

Viveka Linde Vinnare i 
C klassen

Viveka, Bi och Anki i den 
efterläntade solen

Sten Moberg glad 
pristagare

Leif Ek får pris

Lars Andersson vinnare av 3e 
pris C klass

Sponsorerna hälsas välkomna

Mona Adler  glad 
pristagare



  

Damgolfen

Lena & Bi
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Den första Damtävlingen för säsongen spelades 25:e januari på Grande Bastide.

Den andra tävlingen som gick av stapeln på St Donat bjöd på både sol och hyfsat 
väder de första hålen men de sista höll vi på att frysa ihjäl så det blev inga bilder!  

Charlotte Lundqvist chippade bollen 
direkt i koppen!

Eva Bergh, Lena Wickberg och Bi 
Gullström förbereder sig

Första pris lagtävling gick till Birgitta 
Tobisson,Majbritt Boström och Lisa Nyström

Individuella pristagare: f.v. Britt-Marie Frick 
(B-klass) Lisa Nyströn (A-klass) och 

Charlotte Lundqvist (C-klass)

Katarina Berg-
Lindau



Tävlingsledningen 
informerar
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Gunilla Huldt

Vi golfare är mycket beroende av vädret, och året har börjat precis så. Fyra tävlingar, 
inklusive kavaljersgolfen  inställda, på grund av blöta banor, tyvärr är det inte mycket vi kan 
göra åt det. Jag hoppas det är många av er som fått tillfälle att istället njuta av den 
underbara snö som finns i backarna i år. 

Vi har dock lyckats genomföra tävlingar på Old Course i ljuvligt solsken. Kalasgolfen, 
sponsrad med godispåsar och dryck av Gunnar Calais, drog 60 glada golfare på Grande 
Bastide. Vi har också arrangerat en tävling på Riviera Barbossi, i strålande solsken, det var 
första gången för mig och av resultaten att döma kan vi gott komma tillbaka, det var ingen 
lek, trots att den är kort. Riviera Barbossi var mycket glada att se medlemmar från GCS 
tillbaka på deras bana och vi var mycket välkomna.  

Vi har nu resten av våren att se fram emot, alla tävlingar är sponsrade under våren, vilket vi 
är mycket tacksamma för. Claux Amic’s klubbhus är färdigbyggt, banan i god form så vi ser 
fram emot att spela där den 3 april med GAN som sponsor. 

Som jag skrev om i december kommer  KM singel att gå av stapeln tisdag den  7 maj på St 
Donat och torsdag 9 maj på Grande Bastide.Styrelsen har beslutat intoducera två nya 
trofeer, KM seniorer, dam och herr. De som är kvalificerade att delta är de som fyller eller har 
fyllt 70 år under 2013. Vid en analys av medlemsregistret visar det sig att ca 200 av våra 
500 medlemmar kvalificerar att spela om denna trofe.

KM matchspel har flutit på och alla matcher har spelats inom utsatt tid. Som ni ser i bifogade 
tabell kommer Gunilla Huldt och Lisa Nyström att mötas i finalen som går över 36 hål, 
hemma och borta.

Något som dyker upp som ett samtalsämne efter i stort sett varje tävling är hur lång tid det 
tar att spela 18 hål. Ingen verkar förstå hur det kan komma sig att det är långsamt, alltså 
måste vi alla försöka öka tempot. I förra numret skrev vi om sätt att göra detta. I detta 
nummer finner ni en fördjupning i ämnet. Det intressanta är att Royal and Ancient tar upp 
problemet med långsamt spel i sin senaste utgåva. Vi har alla ansvar för att öka tempot på 
banan. 



Tävlingsledningen 
informerar
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Gunilla Huldt

Håll alltid ett öga på tävlingsprogrammet då vi ibland måste boka om banor och 
tävlingsdagar, i vår är vissa onsdagar helgdagar och då har vi fått välja annan tävlingsdag 
den veckan.

En regelfråga som kom upp vid senaste tävlingen: Får man när man vill förklara sin boll 
ospelbar. Ni finner svaret i följande länk.

Ball Unplayable
http://golf.about.com/cs/rulesofgolf/a/rfaq_unplayable.htm?r=et

Träning
Liksom tidigare har Svenska Golfklubben ett specialpris hos John Norsworthy på Golf
Plus i Le Cannet. Vill du boka en lektion för dig själv eller tillsammans med en eller flera 
vänner beställ tid på 06 80 74 42 86.

Lektionskostnaden € 60 för 60 minuter eller € 30 per halvtimme, minus rabatten, betalas till 
John. Golf klubben rabatterar sedan med € 15 per halvtimme.

John tillhör den klassiska skolan. Han är född i Guildford i England och blev young assistant 
pro när han var 18 år. Han har också arbetat i USA och kom till Frankrike 1973. Han har 
alltså en lång och gedigen erfarenhet från att ge lektioner. På Golf Plus har han dessutom 
tillgång till all teknisk utrustning som behövs för att kunna ge  lektioner på ett modernt sätt.

Tävlingsledningen
Gunilla Huldt

Klubbens tävlingsledning
Tävlingsledare
Gunilla Huldt
Tel: 04 93 67 68 73
Mobil:+44 771 08 26 780
huldt1@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Ulf Lundborg
Tel: 04 83 03 68 41
ulf.lundborg@gmail.com

Gerd Klint Hansson
Tel: 04 93 68 22 67
Mobil: 0648624529
gerd.klinthansson@globalhospital.com

Damgolfansvarig
Katarina Berg-Lindau
Tel: 04 93 45 91 12
Mobil: 06 08 72 83 65
berglindau@gmail.com

Bitr. damgolfansvarig
Majbritt Boström
Tel: 04 93 94 37 46
Mobil: +46 705 97 12 81
majbritt.bostroem@telia.com

Pia Vilén
Tel: 04 93 20 74 11
Mobil:+46 707 72 64 55 
pia@vilen.se  

Göran Wadsten
Mobil: 06 50 19 20 45 
goran.wadsten@yahoo.se 

http://golf.about.com/cs/rulesofgolf/a/rfaq_unplayable.htm?r=et
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Grande Bastide 25/1
Klass A
1:a Elisabeth Nyström  27p    

Klass B
1:a Britt-Marie Frick  24p

Klass C
1:a Charlotte Lundqvist  27p

S:t Donat 8/2
Klass A+B
1:a Eeva Piitulainen  27p
2:a Christina Nanneson    27p   
3:a  Ulla Sjöqvist   26p

Klass C
1:a Viveka Linde   29p
2:a Birgitta Engström  25p

Tävlingsresultat
Damer
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Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Säsongsstart 16/1 Grande Bastide
Klass A
1:a Svante Bursie   33p 
2:a  Per Julius Nyström   30p
3:a Christer Boman   28p

Klass B
1:a Bengt-Olof Edelsvärd  27p
2:a Bengt Olsson   24p
3:a Carl Gustaf Nordheim  99p

Klass C
1:a Ulf Hörberg    35p
2:a Sten Malmström   34p
3:a Gudmund Nanneson  29p

Onsdagsgolf 30/1 Old Course
Klass A
1:a Gunilla Huldt    35p 
2:a  Svante Bursie   30p
3:a Keijo Väkiparta   26p

Klass B
1:a Johnny Rosenbäck   34p
2:a Lasse Piitulainen   30p
3:a Björn Tore Larsen   30p

Klass C
1:a Eric Ager    33p
2:a Peter Vilén    32p
3:a Christina Högström   30p

S:t Donat 23 januari
Inställd

Old Course 22 februari
Inställd

Kavaljersgolfen 8 mars
Inställd



Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Onsdagsgolf 6/2 Grande Bastide
Klass A
1:a Elisabeth Nyström   30p 
2:a  Gunilla Huldt    29p
3:a Christer Boman   27p

Klass B
1:a Leif Dahl    24p
2:a Christina Nanneson   24p
3:a Marta Hultgren   23p

Klass C
1:a Peter Vilén    25p
2:a Ulf Jarlerud    24p
3:a Eric Ager    24p

Kalasgolf 20/2 Grande Bastide
Klass A
1:a Elisabeth Nyström   39p 
2:a  Per Julius Nyström   36p
3:a Jan Källenius   32p

Klass B
1:a Marta Hultgren   31p
2:a Bengt-Olof Edelsvärd  30p
3:a Anders Häggö   29p

Klass C
1:a Anne-Catherine Kihlberg  34p
2:a Bertil Hasteus   33p
3:a  Monica Rungård   31p

Onsdagsgolf 27/2 Riviera Golf de Barbossi
Klass A
1:a Keijo Väkiparta   34p 
2:a  Svante Bursie   25p
3:a Lars Gullström   25p

Klass B
1:a Bengt-Olof Edelsvärd  25p
2:a Claes Andersson   25p
3:a Lasse Piitulainen   24p

Klass C
1:a Sten Malmström   23p
2:a Charlotte Lundqvist   23p
3:a Lars Andersson   19p

Foyer International 13/3
Klass A
1:a Lars Gullström   34p 
2:a  Per Julius Nyström   32p
3:a Keijo Väkiparta   31p

Klass B
1:a Eva Piitulainen   30p
2:a Leif Ek                 30p
3:a Mona Adler                       28p

Klass C
1:a Viveka Linde    33p
2:a Ann Kalborg Ek   31p
3:a Lars Andersson   30p
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S:t Donat 13 februari
Inställd

S:t Donat 6 mars
Inställd



Ställning i KM i matchspel
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KM Match 2012/13

1a omgången
spelas senast
11 nov 2012

2a omgången
spelas senast
13 jan 2013

Kvartsfinal
spelas senast 
17 februari  2013

Semifinal
spelas senast
17 mars 2013

Final (36 hål)
spelas senast
21 april 2013

Lars Hildebrand       

Hans Sjöqvist Lars Hildebrand

Per ström Per Ström

Anders Häggö Gunilla Huldt

Leif Resen Anders Häggö
Gunilla Huldt Gunilla Huldt

SCg 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Klubbmästeriet

VÅRRESAN TILL SPANIEN

Vi är väldigt glada att så många ville följa med på vår resa till La Peralada. 

Det blir tävlingar under tre dagar. Vi kommer till hotellet den 8 april och avslutar den 12 april. 
Vi återkommer efter resan med närmare detaljer om hur det gick.

Klubbmästeriet
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Gunilla Kock
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Anders och Gunilla ser ljuset!

Långsamt spel har kommit att bli ett problem för golfen. Rundor på 4.5 till 5 timmar innebär att 
med transporter, förberedelser etc en stor del av dagen går åt. Detta är ett av skälen till att allt 
fler väljer bort golfen för en annan sport. Golf tar för lång tid, längre än tennis! Royal & Ancient 
(R&A), som internationellt samordnar och ger ut regler och etikett, skriver i sin senaste utgåva:

“Twoball rounds should take no more than 3 hours 10 minutes; threeballs should take no 
more than 3 hours 30 minutes, and fourballs no more than 3 hours 50 minutes.”

Det är ungefär vad en normal runda tog förr i tiden. Idag kan man ofta lägga till en timme.

I USA har utvecklats en ”etikett” som kallas ”Ready Golf”. Den grundläggande principen är att 
du alltid skall vara färdig att spela när det är din tur. Begrepp som ”honör” och ”längst från hål 
spelar först” är inte heller styrande. Ready Golfs principer är:

På Tee
• Den med bäst resultat på hålet innan skall först vara färdig  att slå ut. Är han inte det, slår 

den som är färdig först. Honör är inget heligt.
• Om man väntar på bollen framför men någon kan slå därför att han/hon slår kortare, spelar 

denne ut.
• Förbered dig medan de andra slår
• Ha alltid med en extra boll

På Fairway
• Den som först är färdig eller inte når framförvarande slår först även om någon annan är 

längre från hål. OBS! OM DET ÄR SÄKERT
• Spela din boll innan du börjar leta efter en medspelares boll
• Förbered dig medan de andra slår
• Om du behöver leta, släpp igenom! Om det inte är sannolikt att bollen kommer att hittas sluta 

leta. Leta aldrig i onödan.

Långsamt spel



Långsamt spel
forts
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På Green  
Hur man snabbar upp spelet på green skrev vi om i förra klubbladet.

För säkerhets skull, bestäm med dina partners innan ni börjar att ni skall spela ”Ready Golf” så 
blir det inga missförstånd. Många är mycket känsliga för sin ”honör”.

Att släppa igenom minskar rondtider och irritation. Förr var det naturligt att släppa igenom,
• när man spelar långsammare än partiet bakom 
• om man har ett tomt hål framför sig 
• när man letar efter boll och inte hittar den med 

detsamma 
• när man blir upphunnen av en 2-boll (om man är 

en tre- eller fyrboll). Ofta är  argumentet mot att 
släppa igenom att, "vi väntar själva på 4-bollen 
framför". Men 2-bollen kan ju gå igenom den 
också. Bara den kommer igenom er boll. Var 
generös. 

Flytande genomgång är att rekommendera för att spelet 
skall flyta så smidigt som möjligt: När man kommit upp 
på green vinkar man att bakomvarande ska spela in. 
Under tiden de går fram efter att ha slagit, puttar man 
själva ut. När man sedan slagit ut på nästa hål stannar 
man och låter partiet bakom slå ut och samtidigt 
passera. 

Dessutom;
• Ta alltid upp bollen när slagen är slut!
• Aldrig mer än en provsving!

Fundera över hur du själv är på banan och hur du och dina medspelare kan få rondtider som 
R&A förespråkar och korta spelet med 30 minuter? Med 45 minuter?  Märk att det är R&A:s  
speltakt ni bör ha. Andras långsamma spel kan du tyvärr inte göra något åt.

En först reaktion är ofta att ”jag spelar så fort det går. Det är inte jag som är långsam, det är 
mina partners/bollen framför”. Ovanor smyger sig på en utan att man märker det. Ungefär 
som en golfsnigel...
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