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GOLF CLUB SUÉDOIS
COTE D'AZUR

Golf Club Suedois hade sitt årsmöte den 3 maj  
på Grande Bastide. Drygt 60 medlemmar del-
tog och bjöds efter mötet på sedvanlig lunch. 
De fastställda punkterna på agendan gicks 
igenom och det konstaterades bland annat att 
klubben fortfarande har en god ekonomi. 
Anders Häggö berättade om de aktiviteter som 
genomförts under det gångna året och vad 
som planeras under hösten. Klubben fyller i år 
20 år och det kommer att firas med en 
jubileumsgolftävling den 26 september och en 
jubileumsfest dagen efter den 27 september. 
Drygt 150 medlemmar har föranmält sitt 
intresse, men den formella  inbjudan skickas 
ut i slutet av maj.   

Anders Häggö berättade också att styrelsen 
arbetar med att ta fram en hemsida som skall 
komplettera klubbens nuvarande hemsida. 
Syftet är dels att skapa förutsättningar för en 
bättre och mer aktuell kommunikation med 
klubbens medlemmar, dels att marknadsföra 
klubben mot golfare som ännu inte är medlem-
mar i klubben och slutligen kunna erbjuda våra 
sponsorer en plats att marknadsföra sig och 
sina produkter/tjänster.

Styrelsen föreslog för stämman att Hans 
Sjöqvist skulle utses till hedersmedlem som ett  
tack för all den tid och engagemang som Hans 
har lagt ner i sitt arbete för klubben. Styrelsens 
förslag antogs av en enig stämma. Hans 
kommer även fortsättningsvis att stå till 
klubbens förfogande och vara behjälplig med 
diverse frågor, framförallt IT- frågor.

Anders Häggö informerade årsmötet att han 
inte står till förfogande för omval som 
styrelseordförande i klubben. Eftersom han 
meddelat Valberedningen sitt beslut efter det 

att kallelsen till årsmötet skickats ut gick det 
inte att under mötet välja en ny ordförande. 
Detta måste således ske vid ett extra 
medlemsmöte i höst. Fram till dess kommer 
klubbens vice ordförande, Lars Westrell, att 
fungera som tillförordnad ordförande.
Anders avtackades med blommor och 
champagne.

Marianne Ahnme har fullgjort sin tid som 
ledamot av Valberedningen och ersätts av Bi 
Gullström. Gerd Klint Hansson slutar även hon 
efter 3 år som biträdande tävlingsledare.
Stort tack till Anders, Gerd och Marianne som 
alla har lagt mycket tid och arbete för klubben.

Sten Malmström, i sin egenskap av Valbered-
ningens ordförande, uppmanade alla som är 
intresserade av, eller känner någon som är 
lämplig, att ta över ordförandeskapet i klubben, 
att höra av sig till honom.

Val av ny ordförande kommer preliminärt att 
ske vid ett extra medlemsmöte den 2 oktober 
2013 i samband med golftävling på Saint 
Donat.

Efter årsmötet har också Gillan Kock meddelat 
att hon avgår som Klubbmästare. Katarina 
Berg-Lindau kommer att ansvara för 
planeringen av Jubileumsfesten och övriga 
frågor avseende klubbmästeriet kommer att 
skötas av styrelsen tills dess att en ny 
Klubbmästare kan väljas.

Stort tack till Anders, Marianne, Gerd och 
Gillan som alla lagt ner mycket tid och arbete 
för klubben!

Styrelsen
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Bilder från årsmötet

Styrelsen

Anders Häggö avtackades
Hans Sjöqvist utnämdes 

till hedersledamot

Lisa vann finalen i KM matchspel 
på 38:e hålet över Gunilla

Marianne Ahnmé avtackades



Nykredit
20 mars på Saint Donat 
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Vid en snabbvisit i Stockholm sken solen och blankisen i Skärgården 
lockade entusiastiska skridskoåkare. Mottagandet på Rivieran 
kunde dock inte bli bättre: sol och blå himmel och snön på Bergen!

Tävlingsdagen var annorlunda. Imponerande många hade dock 
samlats i regnet . Det beslöts att spela nio hål och därefter lunch. 
Mht väderförhållandena fick vi generösa regler vad gällde placering 
av bollar på och utanför fairway. Jag startade på hål nr 11 tillsam-
mans med Ann Karlborg-Ek, Stig Carlsson och Björn Tore Larsen. 

Jag lyckades börja med två par och därefter en birdie på nr 13. 
Jag kan rekommendera en sådan start. Det blir lite lugnare att 
spela efteråt. Att få spela i en boll med stöttande och vänliga 
medspelare gör det hela ännu bättre. Jonas Roth som åkte runt 
på banan bidrog också till att jag kunde hålla ångan uppe genom 
sina glada tillrop.

När man har flyt och spelet fungerar störs man mindre av 
regnet. Med allt vatten på banan fick man ju ingen rull 
precis men regnet hindrade ju bollen från att hamna i 
bunkrar och greenerna var inte lika snabba som vanligt så 
man slapp 4-puttar.

Det var länge sedan jag presterade bättre än handicap, så 
trots lättnader på banan är jag väldigt nöjd och glad över 
framgången. När jag på 10:e hålet kunde avsluta med 
ytterligare ett par och få mina 20 poäng kändes beslutet 
att spela golf denna dag utmärkt.

Den väldigt goda lunchen, som vi bjöds på av Nykredit 
utgjorde en fin avslutning på en trevlig golfdag i regn, 
men ändå en solskenssaga för mig. Stort tack till 
tävlingsledningen som fick oss att spela denna dag.

Monica Rungård

Björn Berner,Anders Wahlström,Michael 
Bärnsten,Ulla Sjöqvist,Hans 

Sjöqvist,Monica Rungård,Göran 
Wadsten,Lars AnderssonGreen hål 8

Svårputtat

Samling

Jesper och Lisa från 
Nykredit



Wretman Estate Cup
27 mars på Cannes Mougin

Efter en ovanligt regnrik mars, blev det plötsligt uppehåll i 
regnandet. Rekordmånga golfare trängdes för att få spela 
på Cannes-Mougins. Klockan 09.00 startade informationen 
med välkomsttal av vice klubbdirektören Claudie Valle, följt 
av tävlingsledaren Gunilla Huldts tydliga och välregis-
serade information om tävlingen. Sedan var det hög tid att 
bege sig ut till respektive hål för kanonstart utan kanon.

Banan var bitvis mycket blöt och visst fanns det någon 
bunker med litet vatten. Fri placering inom ett scorekort på 
den finklippta delen av banan gjorde att man kunde 
rengöra bollen. Spelet flöt relativt bra. Banan är mycket vacker 
och blommorna lyste. På några hål var det betydligt fler 
gråtrutar än spelare. Fiskarna i vattenhindren stördes inte alltför 
mycket av felslagna bollar. 

Efter avslutat spel samlades alla i det trevliga klubbhuset och 
kunde njuta av dryck och snittar, som Wretman Estate frikostigt 
bjöd på. När tävlingsledningen räknat färdigt var det dags för 
Johan Wretman att ta till orda. Han berättade hur hans 
mäklarföretag utvecklats med nya verksamheter. Gunilla Huldt 
passade på att avkräva Johan ett löfte om sponsring även 
nästa år. Sedan förrättades prisutdelning till de lyckligt lottade, 
som lyckats hålla ihop sitt spel. Segerpokalen, som donerats 
av Stig Törnebohm, kommer att spelas om även nästa år, då 
ingen ännu lyckats ta sin tredje inteckning. Renée Björkman 
har vunnit 2 gånger och efter min egen riktigt framgångsrika 
runda har nu även jag två inteckningar i denna prestigefyllda 
pokal. 

Ett stort tack till tävlingsledningen! Dessutom vill jag tacka mina trevliga och uppmuntrande 
bollkamrater. 

Anders Tollstén 

Magnus Ahnmé och Renee 
Björkman framför klubbhuset

Gunilla Stattin, Bo Cnatingius 
och Nils Jakob Moen

Hans Sjöqvist och Calle 
Nordheim värmer upp

Glada pristagare i Wretman Estate Cup med 
tvåfaldige vinnaren Anders TollsténMingel innan start
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GAN
3 april på Claux Amic 
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Skulle våren endelig komme til Provence?  Negative utsikter for dagen fra YR.NO hadde 
tydligvis ikke skremt et femtitall av klubbens medlemmer som stilte til start under ledelse av 
dagens tävlingsleder; Ulf Lundborg, godt assistert av sin morgenblide hustru Kerstin.  
Forventningene var store etter over 2 års ventetid på gjenåpning av Claux-Amic (tidligere 
Grasse Country Club). Personlig savner jeg det gamle klubbhus med resepsjonen og proshop´n 
og trappen opp til den romslige, lyse restauranten med baren og den store terrassen.  
"Rasering av verdikapital" sa Bertil H.  Tiltredes!

Jeg hadde, i likhet med flere, ankommet tidlig for å myke opp aldrende ledd og lemmer på 
drivingrangen.  Sorry, den blir først klar om noen uker, puttinggreenen muligens noe tidligere.  
Det ble mye kaffe før vi startet på hull 12!! Vi, det var Lena Wickberg, Lis Brasen og ventelistet 
(norsk) gjestespiller Bjørn Ustad. Stor optimisme hos alle før start, som normalt.  Samlet poeng-
sum for alle fire etter første spilte hull:  1 (ett) poeng!  Alle løftet seg etter det, bortsett fra 
undertegnede som hadde 3 (tre) poeng etter fire spilte hull.  Men 14 hull gjenstod!

Etter å ha gått i søle på regntunge baner i lavlandet (Mandelieu og Grande Bastide) var Claux-
Amic absolutt spillbar.  Men det er trangt og det var mange stener - store og små - i roughen og 
i skogen.  Men så kom solen - og litt (bare litt) varme.  Da snudde det!  Greenene ble truffet og 
hullene "flyttet" seg og oppsøkte ballen/puttene.  Mye varme og latter fra støttende medspillere 
hjalp.  Lena er bestandig en ønskepartner å gå i ball med; positiv, oppmuntrende og blid.  Lis - 
nytt bekjentskap, full av entusiasme, med imponerende slag og mye regelkunnskap, samt min 
ukjente landsmann Bjørn bidro alle til at plutselig var jeg notert med flere par på score-kortet.  
Særlig var jeg fornøyd med avslutningen:  par på hull 9 og 11 og totalt 32 poeng.  Jo, det er 
lettere i B-klassen, men det er også morsomt å spille i nærheten av sitt handicap samt hente sin 
pris.  Takk kjære medspillere for hyggelig tur.  (Gratulerer med din pris Lis!).

Til slutt takk fra oss alle til Ulf og Kerstin for vel gjennomført arrangement og ikke minst takk til 
vår sponsor GAN Assurances (som forøvrige er både konkurransedyktige og meget 
hjelpsomme!).

Bjørn Tore

Fabrice, Nana, 
Christian från GAN

Fabrice delar ut pris till A-klass, 
Gunilla Huldt, Lars Westrell och 

Timo Ahvenainen

Jonas Roth vann C-
klassen före Lis Brasen 

och Ulla Pilhage

Björn-Tore Larsen vann B-
klassen före Ulf Brasen och 

Per-Åke Blom 



Golfresa Peralada
8 - 12 april 
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Ett stort antal golfare kom till Hotel Peralada för att tävla 
under tre dagar. Tävlingsledningen hade som vanligt ordnat 
ett väl arrangerat program. Vi hade individuella tävlingar 
varje dag samt en tävling som gick över alla tre dagarna. 
Lars Björk i A klassen segrade överlägset. Gerd Klint 
Hansson i B klassen och Christina Malmström i C klassen.

Vi bodde väldigt bra. Omgivningen var fantastiskt vacker 
med de snöklädda Pyrenéerna i bakgrunden. Vi hade 
tillgång till ett vin spa med gym och bastu dit många begav 
sig efter tävlingarna. Det var inte så varmt att vi kunde 
utnyttja utomhuspoolen men däremot sken solen varje dag. 

En dag ordnades ett vinbesök i staden Peralada för de som 
var intresserade. Vinet från trakten gjordes framförallt av 
merlotdruvan. Ett av de röda vinerna, Peralada Finca 
Malaveina, hade fått pris som ett av världens bästa i sin 
klass. Det vinet fick alla smaka av avslutningskvällen.

Restaurangen serverade väldigt god gourmetmat och 
goda viner. Vi fick också fantastisk underhållning av 
gästerna.  Lena  Blom-Sörensen och Gunnar Calais 
sjöng och spelade, liksom Ukeleleorkestern med Håkan 
Kihlberg, Magnus Ahmné, Bengt-Olof Edelsvärd, Gry 
och Ulf Jemsby, Carl Nordheim och Stefan Wränghede.

Klubbmästeriet tackar alla medverkande för att ni gjorde 
resan så trevlig! Vi har hört att många vill resa tillbaka.

Uppvärming på drivingrange

Gerd Torbjörn & Mary

Stilig herrboll

Fotboll

Vårt hotell



Golfresa Peralada
forts
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Wild goose chase!

Birgitta, Fredrik  Gillan & Hans

Hans & Yvonne

Gunnar & Kalle

Gerd, Lars & Christina
vann 3-dagarstävlingens 

respektive klasser

Gunilla & Mats 
vinnare av dold 
partner dag 1

Hans & Charlotte

Inger,  Kerstin & Marianne

Lars & Ulf pristagare dag 3 Magnus på 18 hålet, kommer han över?

Fredrik, Ingela, Birgitta & 
Bosse bridge vinnare



Fransk Bostad
17 april på Grande Bastide 

8

Äntligen värme och torra fairways. Men ack så tjocka och sugande 
ruffar som gav mig, Britt-Marie, Sten och Gudmund rikliga tillfällen till 
bolletning. Greenerna var för säkerhets skull nydressade för att göra 
spelet extra spännande. Bollarna studsade lite hit och dit, men med lite 
tur gick mina till slut i.

Tack bollen för trevlig runda. Tack Pia för väl arrangerad tävling.
Och Stort Tack till Fransk Bostad för ett fantastiskt prisbord.
Vin förgås lätt, men en tavla består! Jag har alltid önskat mig en Per 
Julius tavla, och nu har jag en!

Marianne Ahnmé

Gunilla med dagens lunch

Per Julius o Jan

Vår sponsor för dagen Per Julius

Christer får pris...

och Jan...

och Björn Tore...för att inte tala om Eeva

Sponsorn



Fransk Bostad
forts
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Alla förstapristagarna som 
fick varsin fin tavla

Fler pristagare: Hans...

och Ann Katrin...

och Christina



Onsdagstävling
24 april på Saint Donat 
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Tävlingsledare Göran Wadsten kunde denna strålande morgon välkomna ett 40 - tal spelare. 
Att vi inte var fler berodde på att Rivieraklubben hade sitt årsmöte samma dag.

Efter vintern och vårens ihärdiga regnande, då man för att spara banan ofta haft den stängd, 
visade den sig nu vara i ypperligt skick med fina fairways och perfekta greener.

I min boll gick Birgitta Engström som vann C - Klassen, Charlotte Lundqvist och Christina 
Oltander och vi inspirerade varandra till bra spel, stort tack till dem och tävlingsledningen.
I väntan på prisutdelningen njöt vi i solskenet på terassen av ett "glas" och pizza som klubben 
bjöd på. Då hade vi det så gott som vi alla förtjänade.

Golfhälsningar från Ulla Sjöqvist

Pristagare i alla klasser

Tävlingsledningen kramar  
Birgitta som vann C-klassen

Hans och Göran kollar scorekorten

Lagprisvinnare
Tävlingsledare Göran 
Wadsten ger dagens 

instruktionerKlara på 13:e green



Herrdag
26 april på Taulane 
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På förekommen anledning nåddes jag av följande anmaning;
"Som segrare tillkommer äran att skriva ihop ett spänstigt referat från rubr. tävling." (Citat; Ulf 
Lundborg, Tävlingsledning)
Med "rubr. tävling" avses Herrgolfen på Taulane den 26:e april som gick av stapeln under, 
minst sagt, vanskliga väderförhållanden.

Jaha, så var det då dags igen. Trodde jag lagt allt skrivande bakom mig. Speciellt som jag 
inte känner mig det minsta spänstig. Nu råkade jag gå å sta' och vinna A-klassen, återigen en 
minst sagt oväntad utveckling. Dessutom i slaggolf. Därför den inledande anmaningen till mig 
från tävlingsledningen som verkligen är på alerten i sådana sammanhang. Jag undrar dock 
ifall denna uppgift alternativt inte skulle kunna falla på vinnarna i B- respektive C-klassen 
ibland. De är ju också med och vinner och kan till och med vara spänstigare. Jag vill 
naturligtvis inte starta en klasskamp men det kan ju vara ett förslag värt för redaktionen att 
begrunda.

Det blev en härlig golfdag på en, som de flesta vet, mycket trevlig bana och med endast en 
minuts regn! Detta trots minst sagt bistra väderutsikter. Inte illa arrangerat av 
tävlingsledningen som dessutom bestod oss med en god lunch och frikostigt med vin och 
andra drycker.

Avslutningsvis går en varmt tack till mina medspelare, Peter, Stig och Claes. Tack för trevligt 
sällskap.

Mandelieu (där det regnat mer än en minut, faktiskt mest hela tiden)
Jan Källenius
  

Pristagare Leif Resén och Lasse 
Piitulainen med tävlingsledaren 

Jonas Roth skålar för sin 
vinst av C-klassen

Ulf Jemsby  vann B klassen 
följd av  Ulf Lundborg



Stadsbudskontoret
30 april på Grande Bastide 
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Tävlingen ägde rum och behövde inte " flyttas" trots att det varit regn och rusk dagarna innan 
och banan var blöt. Generöse sponsor Patrik bjöd både på härligt solsken och sista april 
stämmnig med braslukt från grillen där det serverades goda hamburgare med nyttiga tillbehör 
som kunde avnjutas på terrassen. Vi var ca 60 tävlande som försökte komma in med bra 
resultat , det var lite blött här och där men undertecknad lyckades med trevligt sällskap av 
Malou Östlind och Ulf Jemsby  i bollen skrapa ihop poäng så 
att det räckte för seger i tävlingen, tyckte förstås inte hustru 
Lisa som blev 2a. 
Det var ju förstås  lite extra sporrande att spela bra denna dag 
då vi ville visa ett bra resultat då även Patrik är en riktig 
Öviksbo !
Stort tack !

Per Julius Nyström

Tillfälligt vatten

Sponsorer vid ölet

På prispallen + Stadsbudskontoret

Kent Östling & Katja Elväng

Närmast pin

Tävlingsledningen



KM
7 - 9 maj månad på Saint Donat & Grande Bastide 
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Väckarklockan ringer kl 06.30. Idag skall spelas KM. Jag kommer fram till St Donat i god tid. 
Per Holmvik, Per Strom och Tom Rignes är mina medspelare och som vanligt ar stämningen 
på topp.

Efter nio hål är jag och Tom lika på 39 slag och de andra några få slag efter. Själv tycker jag 
att de sista nio hålen är svårare än de första nio, men jag lyckas hålla ihop spelet och 
kommer in på 80 slag  tätt följd av Tom och Per Ström på 87 och Per Holmvik på 88.

Efter en vilodag träffas vi igen på Grand Bastide. Medspelare denna morgon är Per Ström, 
Tom och Niels Holst Laursen. Min taktik inför andra dagen är att gå ut och ha en trevlig runda. 
Jag hade ju en ganska god ledning.

Dagen börjar bra och efter ha sänkt en chip for birdie på 2an kände jag att det här kan hålla 
hela vägen in. Vi spelade med blandat resultat, mycket på grund av en väldigt fet ruff som 
formligen åt bollar. Jag spelade bra och det enda hål jag gör bort mig på är hål 13 med en 
fyrputt från 4 meter. På 18:e slår jag ut en rescue som är lite for mycket till höger. För att gå 
på green måste jag slå över ett stort träd. Är du man eller mus Michael? jag valde att vara 
man och slog en super järn sjua ca 3 meter från flagg och blir Klubbmästare 2013. Extra kul 
då det är jubileumsår.

Jag önskar alla en härlig sommar och att vi syns till hösten

Michael Bärnsten 

KM Mästarna, Lisa Nyström & Micke 
Bärnsten KM Senior mästare Eva Ström & Niels 

Holst Laursen



KM
forts
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Anders Häggö, Kristoffer Huldt 
& Ulf Lundborg på första tee

Gunilla Stattin & Eva Ström

Ledarbollen damer Lisa 
Nyström, Gerd Klint Hanson & 

Gunilla Huldt
Ledarbollen herrar Micke 

Bärnsten, Pelle Ström, Tom 
Ringnes & Niels Holst Laursen

Pelle puttar

Stattins och Lisa
Viveka Linde, Birgitta Engström 

och Nina Adlercreutz

Hela gänget pristagare



När jag anlände till St Donat  fick jag höra att det var 40 % risk för 
regn. Efter 3 timmars sömn och jetlag, undrade jag om det verkligen 
var värt att ens försöka spela. Jag hade tur och blev lottad med 
duktiga och trevliga kamrater, Bo Strömgren, Calle Nordheim och 
Fredrik Kock. Vi trodde att runt 88 poäng var nödvändigt för vinst. 
Klarade vi det? Jag kände att mina bidrag åtminstone på de första 
hålen skulle bli noll. Mycket riktigt blev det noll, men Bosse, Fredrik 
och Calle spelade strålande. På ettans tee (det var shotgun och vi 
började på 15) skämdes jag lite för vad jag åstadkommit fram till 
dess, men med lagkamraternas uppmuntran kom jag igång och 
började bidraga jag med. Dessutom kom inget regn så det var 
ganska bra rull och det behöver mina korta slag.

Tack lagkamrater för en trevlig 
runda och LAGVINST! Tack 
också sponsorena, EDUCATA och 
BALLOGRAF för fina priser, god 
lunch och ett trevligt startpaket. 

Jonas Roth

Educata & Ballograf
15 maj på Saint Donat 

Ettorna i A, B, och C-klasserna
  Lars, Ingela och Jonas

Tommy Kvist från 
Ballograf

Sebastian från Educata 
framför deras fantastiska 

prisbord
det gjorde  Gunilla 

också

Gry vann damernas 
”Närmast Flagg”

Tom vann herrarnas 
”Longest Drive” 

Lagtävlingen vanns av Bo, 
Calle, Jonas o Fredrik (ej med 

på bilden)

Kristoffer vann pris
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Tävlingsledningen 
informerar

16

Gunilla Huldt

Äntligen har solen infunnit sig och därmed också torra banor, något vi verkligen längtat efter. 
Då känns det konstigt att säsongen är slut och det är dags att åka härifrån. Men naturligtvis 
härligt att ha detta att se fram emot efter sommaruppehållet.

Sedan förra klubbladet har vi haft lite mer tur med vädergudarna och vi toppade 
deltagarantalet den 27 mars på Cannes Mougins, när vi var 80 deltagare. Anders Tollsten var 
den skicklige vinnaren av  Wretman Estate Cup. 

Det var trevligt att få komma tillbaka och spela på  Claux Amic och se deras nya klubbhus. 
GAN sponsrade en god lasagne.

Därefter bar det av till Spanien, där vi hade ett mycket lyckat arrangemang under fyra dagar. 
Vi var 52 personer som kämpade i skönt väder på en vacker men lite klurig golfbana.

Tillbaka till Frankrike och tävling på Grande Bastide med som alltid ett fantastiskt prisbord när 
Fransk Bostad sponsrar. När Per Julius inte säljer hus och våningar eller spelar golf hinnar 
han med att måla vackra tavlor.

Ulf Lundborg fick återigen en utmaning när han hade hand om herrdagen på Taulane, han 
bilade upp i regn och undrade naturligtvis om han skulle bli ensam på sin shotgun start. Så 
blev det inte, när det var dags för start var (nästan) alla där, solen kom fram och herrarna fick 
en härlig dag. Ni kan redan nu se fram emot den traditionsenliga herrdagen fredag den 1 
november på Terre Blanche.

Valborgsgolf spelade vi på Grande Bastide, återigen lite duggregn när vi kom upp vilket gjorde 
att vissa kom och åkte hem. Vi som stannade kvar fick en härlig dag, visserligen lite blöt bana, 
men solen var framme och det var varmt och skönt. Stadsbudskontoret sponsrade en god 
grillad hamburgare på terassen.

KM match spel är klart och Lisa Nyström vann på 38e hålet över en kämpande Gunilla Huldt. 

Årets vinnare av KM var Lisa Nyström och Micke Bärnsten. Vinnare av GCS nya troffeer i KM 
senior var Eva Ström och Niels Holst Laursen. Stort grattis till dessa för utmärkt spel i 36 hål.

Säsongens sista tävling var den av Educata International och Ballograf sponsrade tävlingen 
på St Donat. Det blev en perfekt golfdag på många sätt, underbart golfväder, en härlig 
uppslutning av glada golfare och sponsorer. Som förra gången fick alla ett trevligt välkomst 
pack när vi kom och en god lunch väntade efter spel innan vi tog del av det generöst 
sponsrade prisbordet.
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Gunilla Huldt

Jag tackar Gerd Klint Hansson som biträdande tävlingsledare, tre år har gått fort.

Höstens tävlingsprogram är i stort sätt klart och kommer att finnas på hemsidan i juni. Första 
tävlingen är den 11 september, jubileumsgolf den 26 september och höstens resa planeras till 
veckan som börjar 14 oktober.

Jag avslutar med några talande citat:

 “You must work very hard to become a natural golfer. - Gary Player
” “You don't hit anything on the backswing, so why rush it?”
 - Doug Ford

Hoppas ni får en härlig sommar  

Gunilla Huldt

Forts

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 
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mailto:goran.wadsten@yahoo.se
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Katarina Berg-
Lindau

Den här våren går väl till historien som en av de sämsta rent vädermässigt sett. Detta har 
medfört att vi haft ett mindre deltagarantal på ”damgolfen” än tidigare.  Med regn o kyla så 
har vi tyvärr fått ställa in tävlingar. 

Vi nya tävlingsledare – Katarina o Majbritt – har försökt att hitta nya sätt att locka till oss både 
”gamla” och ”nya” damer. Vi har haft lite nya lagtävlingar och puttningstävlingar som vi 
upplever har blivit väl mottagna. Tävlingen på 9-hålsbanan på Old Course (Mandelieu) med 
påföljande buffé i solskenet var omtyckt. Att de som ville, kunde fortsätta på 18-hålsbanan 
efter kl 15.00 var också en bonus.   

Den 19 april prövade vi 18 hål på Biot och inledde med en trevlig lunch. En bana som hade 
mycket bra greener men saknade lite ”finish” i övrigt. Trots det hade vi en kul dag med 
lagtävling och flera damer som inte varit med så mycket tidigare var med o spelade.

Vi var 15 damer som åkte på vår vår-resa till Beauvallon. Regnet hängde i luften men vi hade 
turen på vår sida och klarade oss utan regn hela dagen. Mona o Rolf Adler ställde som 
vanligt upp mycket generöst med både prisbord och cocktail. Vi förstod att ”Loffe” stod för de 
urläckra små canapéerna..Tack för dom Loffe!  Efter en liten vilostund, var alla damerna 
vackert klädda och vi strosade iväg till vår restaurang vid hamnen i St.Maxime. Vi uppvaktade 
Yvonne Wränghede på plats då vi hade hört att hon fyllt år. Tina Arnesson hade skänkt oss 
spelkort från St Andrews vilka vi förärade Yvonne. Kanske det blir annat spel än bara golf i 
familjen?

Lördagen var inte kul.. Bara regn och mörka moln. Vi beslutade att skrinlägga marknaden i St 
Tropez.

Avslut för vårterminen hade vi på Grand Bastide där vi lyckats få damernas ”måndags-tariff” 
dvs, två damer spelar för kostnaden av en green-fee. Vi hade dessutom strålande väder och 
avslutade med en lätt lunch.

Nu väntar vi på höstterminen som börjar den 20 
september på Valbonne!  Det ska bli spännande att spela 
på den nya banan!  Vi hoppas att den är i gott skick när vi 
kommer. Jag hoppas att få se riktigt många av er damer!

Till dess, ha en riktigt 
trevlig sommar,

Katarina Yvonne Wränghede uppvaktas

Fin dag på Mandelieu!
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Katarina Berg-
Lindau

Mandelieu

Beauvallon och Mona Adler i knivig 
situation som hon klarade bra

Närmast hål med vatten i bakgrunden...

Kerstin på promenad på blomsterängen 
i Biot



Damgolf 19/4
Klass A+B
1:a Lena Wickberg  30p
2:a Majbritt Boström  29 p    

Klass C
1:a Anne-Catherine Kihlberg 34p
2:a Birgitta Kågström  30p
3:a  Kerstin Lundborg  25p

Tävlingsresultat
Damer

Beauvallon 26/4
Klass A 
1:a Pia Vilén   29p

Klass B    
1:a  Kristin Tollstén  30p
3:a Majbritt Boström  29p
4:a Marianne Ahnmé  28p

Klass C
1:a Ann Mari Dirtoft  36p
2:a Katja Elväng   34p
3:a Christina Malmström 32p

Grande Bastide 13/5
Klass A 
1:a Pia Vilén   25p    

Klass B
1:a Marianne Ahnmé  29p

Klass C
1:a Christina Klemming          34p
2:a Anne-Catherine Kihlberg 30p
3:a Christina Malmström 29p
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Nykredit 20/3
Klass A
1:a Michael Bärnsten   19p 
2:a  Björn Berner    13p
3:a Gunilla Huldt    13p

Klass B
1:a Göran Wadsten   16p
2:a Anders Wahlström   15p
3:a Hans Sjöqvist   14p

Klass C
1:a Monica Rungård   20p
2:a Lars Andersson   14p
3:a Yvonne Wränghede   13p

Wretman Estate Cup 27/3
Klass A
1:a Lars Gullström   78 
2:a  Niels Holst Laursen   78
3:a Per Ström    79

Klass B
1:a Anders Tollstén   74
2:a Ulf Brasen    77
3:a Jan Hammarlund   77

Klass C
1:a Ulf Hörberg    75
2:a Carita Broms    78
3:a Viveka Linde    78

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

GAN 13/4
Klass A
1:a Gunilla Huldt    32p 
2:a  Lars Westrell    31p
3:a Timo Ahvenainen   30p

Klass B
1:a Björn Tore Larsen   32p
2:a Ulf Brasen    30p
3:a Per Åke Blom   29p

Klass C
1:a Jonas Roth    33p
2:a Lis Brasen    28p
3:a Ulla Pilhage    27p

Peralada 8 - 12 /4
Klass A
1:a Lars Björk    100p 
2:a  Bosse Sörensen   91p
3:a Lars Gullström   86p

Klass B
1:a Gerd Klint Hansson   88p
2:a Ulla Sjöqvist    85p
3:a Kristin Tollstén   84p

Klass C
1:a Christina Malmström  92p
2:a Sten Malmström   88p
3:a Mats Linde    78p

Fransk Bostad 17/4
Klass A
1:a Tom Ringnes    77 
2:a  Christer Boman   77
3:a Per Julius Nyström   77

Klass B
1:a Marianne Ahnmé   73
2:a Lasse Piitulainen   75
3:a Ulf Lundborg    76

Klass C
1:a Yvonne Wränghede   74
2:a Carita Broms    75
3:a Jonas Roth    78

Onsdagsgolf 24/4
Klass A
1:a Bosse Sörensen   33p 
2:a  Tom Ringnes    30p
3:a Carita Kortesniemi   27p

Klass B
1:a Ulla Sjöqvist    34p
2:a Göran Elväng   33p
3:a Lena Blom-Sörensen  31p

Klass C
1:a Birgitta Engström   30p
2:a Carita Broms    27p
3:a Bertil Hasteus   27p
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Taulane 26/4
Klass A
1:a Jan Källenius   72 
2:a  Lars Gullström   76
3:a Stig Carlson    76

Klass B
1:a Ulf Jemsby    74
2:a Ulf Lundborg    76
3:a Lasse Piitulainen   79

Klass C
1:a Jonas Roth    74
2:a Ulf Jarlerud    77
3:a Bertil Hasteus   79

Stadsbudskontoret 30/4
Klass A
1:a Per Julius Nyström   35p 
2:a  Elisabeth Nyström   34p
3:a Lars Gullström   31p

Klass B
1:a Lars Lundström   32p
2:a Kristoffer Huldt   31p
3:a Bengt-Olof Edelsvärd  29p

Klass C
1:a Carita Broms    29p
2:a Ulf Jarlerud    27p
3:a Bertil Hasteus   27p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

KM 7 - 9/5 Bruttoresultat Herrar
Klass A+B+C
1:a Mikael Bärnsten   160 
2:a  Per Holmvik    171
3:a Per Julius Nyström   176

KM 7 - 9/5 Nettoresultat Herrar
Klass A+B+C
1:a Per Julius Nyström   151
2:a Mikael Bärnsten   153
3:a Niels Holst Laursen   154

KM Seniorer 7 - 9/5
Klass A+B+C
1:a Niels Holst Laursen   180
2:a Per Ström    180
3:a Klas Lifors    187

KM 7 - 9/5 Bruttoresultat Damer
Klass A+B+C
1:a Elisabet Nyström   174 
2:a  Gunilla Huldt    187
3:a Gerd Klint Hansson   190

KM 7 - 9/5 Nettoresultat Damer
Klass A+B+C
1:a Elisabet Nyström   150
2:a Birgitta Engström   150
3:a Gerd Klint Hansson   158

KM Seniorer 7 - 9/5
Klass A+B+C
1:a Eva Ström    208
2:a Birgitta Engström   210
3:a Gunilla Stattin   212

Educata & Ballograf 15/15
Klass A
1:a Lasse Westrell   34p 
2:a  Gunilla Huldt     33p
3:a Carita Kortsniemi   32p

Klass B
1:a Ingela Roos    37p 
2:a  Bengt Olsson     33p
3:a Hans Sjöqvist   33p

22

Educata & Ballograf 15/15
Klass C
1:a Jonas Roth    38p 
2:a  Yvonne Wränghede   34p
3:a Birgitta Engström   32p



Våra Sponsorer
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