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klubb, tveka inte att ta kontakt med vår 
ordförande i valberedningen Stig Carlson. 
 

Ha en bra vårsäsong ! 
 

Pelle 
 
Mamma  hur länge sen är det som pappa flyttade 
ifrån oss? 
Han har inte flyttat lilla  du, men det är fyra  år sen 
han började spela golf. 
 
 

Tidig Vår? 
 

Kan man lita på att våren är här? Fåglarna sjunger 
och våra hemmabanor är i perfekt kondition. 
 

Vårens tävlingar har börjat och närmast på 
programmet står klubbens matchspel. Var med 
och kämpa på Era hemmabanor. Spelformen 
match är en av golfens trevligaste spelformer.   

Storslam för damer! Tre vandringspris i rad har 
vunnits av kvinnor. Först vann Gun Rosenbäck 
Törnebohms vandringspris på 35 poäng, sedan 
vann Marianne Ahnmé det Norska vandrings-
priset, skänkt av Frank Bjerholt, också på 35 
poäng och slutligen erövrade Agneta Antons-
son det Danska vandringspriset på 42 poäng.  
Stort Grattis! 
 

Vi har på nyåret fyllt upp medlemsantalet med 43 
stycken, och hälsar de  nya medlemmarna väl-
komna i vår  klubb. 
 

Våra tävlingar har i höst och hittills i år ej varit 
fulltecknade. Det finns kanske anledning, att till 
årsmötet föreslå stämman ytterligare medlems-
intagning med c:a 50 personer. Väntelistan är 
fortfarande mycket lång. Vi kommer att till 
årsmötet ta fram en statistik som bekräftar 
ovanstående. 
 

Förhandlingarna är nu avklarade med affärer och 
golfbanor. Fullständig lista på sidan 7. Nästan 
samtliga klubbar har inför säsongen 2007 höjt 
sina greenfee avgifter med mellan € 2 till € 5. 
Största höjningen står Saint Maxim för, som höjer 
med € 12.  
 

Den segdragna frågan om medlem i Svensk 
golfklubb är försäkrad på våra tävlingar i 
Frankrike, har nu äntligen bekräftats av Franska 
Golfförbundet (F.F.G.). Således behöver ej Fransk 
golflicens lösas, om man är medlem i Svensk 
Golfklubb.  
 

Valberedningen har just nu ett viktigt arbete med 
att fylla kommande vakanser inom styrelsen. Om 
du känner för att jobba med trevliga kollegor och 
vara  med om att påverka utvecklingen av vår  

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 3 MAJ 2007. 
 

Enligt stadgarna meddelar vi härmed att vår 
föreningsstämma hålls den 3 maj 2007  klockan 
11 på Grande Bastide. Efter stämman inbjuder vi 
till en subskriberad lunch inklusive drink till en 
kostnad av 20 Euros. 
 

Vi kommer att skicka ut material senast 15 dagar 
före stämman. 
 

Om ni inte kan deltaga ber vi er lämna fullmakt 
till någon annan som kan representera er. 
Detta kan göras genom att skriva ut en blankett för 
fullmakt via menyraden  
”Allmän information” på vår hemsida  
www.svenskagolfklubben.se   Man kan också gå 
in på menyraden ”Min sida” och lämna fullmakt 
direkt via hemsidan. 
 

Per Ström 
Ordförande 

ALBATROSS 
 

Vi gratulerar Niels Horst Laursen som hade en 
Albatross på hål 13 vid Saint-Donats klubb-
mästerskap den 3 mars. Efter Niels andra slag 
letade han och hans medspelare 
förgäves i fem minuter efter den 
försvunna bollen. Då gick en av 
deltagarna slutligen fram för att 
ta ut flaggan. Wow, där låg den! 
Grattis Niels! 



TÄVLINGSRESULTAT 
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St Donat 29/11 2006  
Tävlingsledare:  Håkan Johansson   

Poängbogey (37 deltagare)  
Klass A:  (21 deltagare)           Poäng  
1 Tom Rune                34 
2 Fredrik Engström           31 
3 Gérard Febvre             31 
4 Håkan Johansson            30 
 
Klass B:  (10 deltagare)           Poäng  
1 Jan Erik Norder             39 
2 Anders Tollstén            31 
3 Anders Häggö             29 
 

Klass C:  (6 deltagare)           Poäng  
1 Mary von Knorring          27 

Gde Bastide 17/1 2007  
Tävlingsledare:  Niels Holst Laursen       Poängbogey (50 deltagare)   

 
 
 

 

Gde Bastide 6/12 2006  
Tävlingsledare:  Per Julius Nyström  

Poängbogey (17 deltagare)  Regn  
Klass A:  (11 deltagare)           Poäng  
1 Tom Rune                35 
2 Lisa Nyström              27 
3 Håkan Johansson            26 
4 Per Julius Nyström           26 
 
Klass B:  (3 deltagare)           Poäng  
1 Gunnar Palm              23 
 
Klass C:  (3 deltagare)           Poäng  
1 Yvonne Wränghede          30 

St Donat 24/1 2007  
Tävlingsledare:  Håkan Johansson       Slaggolf (30 deltagare)   

 
 

 

Klass B:  (17 deltagare)           Poäng  
1 Cajsa Tillo                32 
2 Birgitta Engström           32 
3 Ene Balder                30 
4 Ewa Menckel              30 
5 Hans Thelin               30  
 
Klass C:  (5 deltagare)           Poäng  
1 Mary von Knorring          26 
2 Marianne Ahnmé            23 
3 Lena Thelin               23 

Klass A:  (28 deltagare)           Poäng  
1 Per Ström                36 
2 Christer Boman             35 
3 Erik Menkel               33 
4 Reine Rosén               32 
5 Anders Frick              31 
6 Evert Andersson            31 
7 Thomas Sjö               30 
8 Lars Gullström             29  
9 Per Julius Nyström           28 
10 Lisa Nyström              28 

Klass B:  (11 deltagare)         Slag netto  
1 Thomas Flaberg            76 
2 Torsten Palm              86 
3 Cajsa Tillo                88 
4 Jan-Erik Norder            90   
 
Klass C:  (3 deltagare)         Slag netto 
1 Mary von Knorring          80 
2 Marianne Ahnmé            82 
 

Klass A:  (16 deltagare)         Slag netto  
1 Evert Andersson            69 
2 Leif Resén                75 
3 Torbjörn Skiöld            76 
4 Stig Carlson               76 
5 Niels Holst Laursen          76 
6 Håkan Johansson            77 
7 Per Ström                78 
8 Reine Rosén               81  

KLUBBMÄSTAREN OCH TÄVLINGSLEDARNA HAR ORDET 
 

Vi vill påminna om tre intressanta arrangemang 
Carnegie Bank Cup 

 

Golf Club Suédois Côte d'Azur har tillsammans med Carnegie Bank nöjet att inbjuda till tävling över två 
dagar på Taulanes golfbana den 9-10 maj. Kanjava-script kl 11.00 den 10 maj och kl 9.00 den 11 maj. 
Närmare detaljer hittar du på klubbens hemsida.                      Fortsättning på sidan   8 
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Gde Bastide 31/1  2007  
Tävlingsledare:  Per Julius Nyström  

Slaggolf  A & B - Poängbogey C  
Klass A:                 Slag netto  
1 Per Julius Nyström          70 
2 Torbjörn Skiöld           73 
3 Bernt Bergström           73 
4 Karl Lidgren             75 
 

Klass B:                 Slag netto  
1 Thomas Flaberg           76 
2 Lars Lundström           78 
3 Agneta Sjö               79 
 

Klass C:                    Poäng  
1 Mary von Knorring         33 
2 Kerstin Ohlsson           30 

Valescure 21/2  2007  
Tävlingsledare:  Per Julius Nyström 

Poängbogey 
Klass A:                  Poäng 
1 Johnny Rosenbäck         39 
2 Ulla Sjöqvist            36 
3 Torbjörn Skiöld          35  
 

Klass B:                  Poäng 
1 Gun Rosenbäck           35 
2 Staffan Mellbourn         31 
3 Jonas Roth              30 
 

Klass C:                   Poäng 
1 Ulla Wallgren            28 
2 Lars Johnson            28 
3 Kjell Gertorp            26 

 

 

Klass A: (24 deltagare)          Poäng  
1 Stig Carlson              33 
2 Johan Klemming           33 
3 Ole Toppenberg           32 
4 Håkan Johansson           29 
5 Magnus Lindberg          28 
6 Johnny Rosenbäck          28 
7 Göran Befrits             28 

Klass B: (14 deltagare)           Poäng 
1 Gun Rosenbäck             35 
2 Lars Lundström            34 
3 Helge Alten               31 
4 Thomas Flaberg            31 
 

Klass C:  (7 deltagare)            Poäng 
1 Agneta Antonsson           33 
2 Mary von Knorring          27 

Cannes Mougins 7/2 2007 
Törnebohms Vandringspris  

Tävlingsledare:  Niels Holst Laursen  
Poängbogey  (45 deltagare) 

Vandringspriset vanns av 
Gun Rosenbäck 

 

 St Donat 14/2 2007 
Norska Vandringspriset  

Tävlingsledare:  Hans Sjöqvist  
Poängbogey  (45 deltagare) 

Klass A: (19 deltagare)          Poäng  
1 Göran Befrits             34 
2 Per Ström               32 
3 Lennart Serlow            31 
4 Eva Ström               31 
5 Klas Lifors              30 
6 Stig Carlson              29 
7 Ulla Sjöqvist             29 

Klass B/C: (16 deltagare)          Poäng  
1 Marianne Ahnmé            35 
2 Anders Tollstén            34 
3 Kristin Tollstén             33 
4 Thomas Flaberg            32 
5 Kina Alten                31 
6 Ulla Serlow               31  
 

Vandringspriset vanns av 
Marianne Ahnmé 
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Klass A: (25 deltagare)           Poäng  
1 Karl Lidgren              38 
2 Lars Gullström             36 
3 Tom Rune                36 
4 Torbjörn Skiöld            34 
5 Stig Carlson               34 
6 Gérard Febvre             33 
7 Lars Brenner              33 
8 Desirée Ameln             32  
 

Klass B: (22 deltagare)           Poäng 
1 Eva Bergh                39 
2 Britt-Marie Frick            35 
3 Jonas Roth                33 
4 Gunilla Stattin             32 
5 Gun Rosenbäck             31 
6 Hans Jonsson              31 
 

Klass C:  (11 deltagare)           Poäng 
1 Agneta Antonsson           42 
2 Bertel Ahlström            38 
3 Lene Ahlström             35 
4 Kjell Gertorp              34 

Valbonne 28/2 2007 
Danska Vandringspriset  

Tävlingsledare:  Niels Holst Laursen  
Poängbogey  (58 deltagare) 

Vandringspriset vanns av 
Agneta Antonsson 

DAMGOLF 

Valbonne 8/12 2006 
P g a regn spelades endast 9 hål             

1 Bi Gullström              18 p 
2 Ulla Sjöqvist              13 p 
3 Mary von Knorring          13 p 
4 Kerstin Ohlsson             12 p  

Valbonne 12/1 2007 
Klass A:                    Poäng  
1 Ewa Menckel              36 
2 Britt-Marie Frick            33 
3 Eva Ström                32 
 

Klass B:                     Poäng  
1 Cajsa Tillo                36 
2 Mary von Knorring           32 
3 Ann-Louise Glenmark           31   
 

Klass C:                    Poäng  
1 Katarina Berg Lindau         41 
2 Barbro Risberg             38 
3 Ann-Catherine Kihlberg        37 

Gde Bastide 23/2 2007 
Klass A/B:                   Poäng  
1 Gunwer Bergkvist            31 
2 Ulla Serlow               30 
3 Elisabeth Chaouat           30 
 
 

Klass C:                    Poäng  
1 Yvonne Wränghede          36 
2 Katarina Berg Lindau          34 
3 Ann-Catherine Kihlberg        32 
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Handicap samt några regelfrågor. 
 

Många som registrerar sitt handicap genom vår 
klubb har villigt hörsammat kallelsen att sända in 
hcp-kortet för den årliga revisionen. Vi tackar för 
detta, och ber Dig som glömt att Du nu gör detta 
till undertecknad. Bekräfta också att Du betalat 
FFG-licensen. 
 

Vi hade nyligen en knivig regelfråga på St Donat-
banan. Platsen är där det går en out-of-bounds-
gräns mellan 18:e och 1:a hålet. En av oss 
hamnade med bollen i ett ganska dåligt läge just 
innanför out-gränsen som här är markerad som en 
vit linje. För att slå bollen mot greenen måste han 
ta sin stans på den asfalterade vägen som går 
utmed men just utanför out-gränsen. Nu var 
frågan; Får han utan plikt droppa sig fri från att ta 
stans på vägen??? 
 

I normala fall får man väl fri dropp för asfalterade 
vägar, men gäller detta också vägar som ligger 
utanför banan. Vi visste inte. I klubbhuset 
hävdades att här nog finns en lokal regel, samt att 
fri dropp gäller nog enbart för asfalterade vägar, 
medan en annan hävdade väg-som-väg och 
således fri dropp. Ytterligare argument fram-
fördes som; att detta är en out-gräns som 
egentligen inte begränsar banan eftersom den 
asfalterade vägen onekligen ligger innanför banan 
då man står på 1:a hålets utslagsplats. – En 
regelexpert tillfrågades några dagar senare och vi 
fick då höra att man inte får någon lättnad (dvs 
det är inte fri dropp) för den här asfalterade 
vägen.  
 

Jag har nu glömt vilken paragraf som förklarar 
just detta fall. Däremot berättade en vän att han 
sett hur hr Vijay Singh på St Andrews berömda 
The Road hole råkade hamna så nära stenmuren, 
den ligger väl också utmed bangränsen, att han 
inte kunde svinga mot hålet. Herr Singh fick 
således  inte utan plikt droppa sig fri. Han löste 
emellertid sitt dilemma genom att på biljardvis 
brilliant slå bollen först i lämplig vinkel mot 
muren för att sen se hur den snällt rullade in på 
greenen. Kanske denna episod också förklarar 
och tröstar oss som hamnat nära staketet på Opio-
Valbonnes 13:e hål. Speciellt försmädligt är det 
ju för högerspelare och om man råkar ligga i 
jämnhöjd med ”pinnen” på två just där greenen 
ligger farligt nära out-gränsen. Där finns ju inget 
att studsa emot!  Golf är inte jämlikt!  Och skönt 
är väl det. 
 
TB Skiöld  

Handicapkommittén 
GLÖGGSLAGET …  
eller tankar från en vinnare. 
 

En gång till – Tack för att jag fick deltaga i ännu 
en välordnad och trevlig tävling Håkan 
Johansson. 
 

Så här blev min dag. Väckning kl 07.00 av hustru 
Lisa, som alltid stiger upp tidigt, för att sköta 
hundar, katt, dotter och husbonden. Startade med 
bilen från Flayosc kl 07.48 och anlände till St 
Donat ca en timme senare. Incheckning, Café 
o’Lait med pain chocolat, några bollar på 
övningsgreenen, en hink bollar på rangen. 
 

Då kommer Håkan Johansson och säger att jag 
skall starta på 15:e hålet i st f 6:e vilket betydde 
snabb promenad längst bort i hörnet på 
golfbanan, alltså ingen bra start på tävlingen. 
 

Men efter introduktion till de trevliga 
medspelarna Inger, Yvonne och Kjell samt ett bra 
utslag, schysst framspel och en bogey där jag 
hade dubbelslag och alltså fick starta med en 
trepoängare, kändes det som om det skulle kunna 
bli en hygglig dag. OCH VILKEN 
SOMMARDAG! Alla spelare i kortärmat, sol och 
lite dis då och då, 18-20 grader i luften. Det måste 
bero på antingen yndiga vädergudar eller 
synnerligen allvarlig GLOBAL WARMING. 
 

Jag skall inte trötta er med alla mina slag, 89 
totalt, men vad sägs om att putta sig ur tre stycken 
bunkrar och hamna ett klubblad från hål! Spelade 
på samma boll hela rundan! En drive som ej 
passerade damtee, och en som gick rakt upp i 
luften men ändå hamnade ca 75 m ut på fairway! 
En trädträff som studsade tillbaka in på fairway 
så att nästa slag kunde slås med en PW direkt upp 
på green! Minst tre långputtar på så där 7-8 m satt 
direkt i hål. Ja så minns jag två missar, jag 
träffade skaftet på ett upprättstående verktyg på 
18:e, och fyrputtade på 17:e, men i övrigt var det 
bara FLYT FLYT FLYT och givitvis mycket tur. 
Summa summarum 6 par + 3 bogeys på de hål 
där jag hade dubbelslag – totalt 39 p. 
 

Det blev således en fantastiskt lyckad golfdag 
med tre flaskor Haut Medoc som pris, vilket ju 
gläder en vinbonde som med mycket arbete själv 
producerar 250 flaskor rosé per år. 
 
Hälsningar  
 

Janne Norder 



Vårt nya datasystem 
 

Det nya datasystemet har sedan i slutet av januari tagits i drift. Den målsättning som sattes upp när vi 
utvecklade systemet var att det skulle ge alla medlemmar en enkel och klar information samt att det skulle 
vara ett enkelt och effektivt verktyg för våra funktionärer. Vi ville också att hemsidan skulle kunna vara ett 
effektivt verktug för de som inte är vana vid Internet, och har därför gjort hemsidan enkel och inte allt för 
komplicerad. Våra funktionärer använder systemet för att administrera medlemsregistret, fakturera och 
betalningsmarkera avisering för våra medlemmar, lotta tävlingar och skriva ut startlistor m.m., automatiskt 
uppdatera hemsidan med start- och resultatlistor, skicka e-post och brev till samtliga eller utvalda delar av 
medlemmarna och mycket annat. Klubben räknar också med att systemet väsentligen kan rationalisera 
funktionärernas arbete. 
 

Hemsidan innehåller all information om klubbens verksamhet. Menyn innehåller följande delar: 
 

- Startsida 
 

- Allmän information  som ger information om klubben styrelse, föreningsstämma m.m.   
                Här kan  man också skriva ut en fullmakt för någon att  

                 representera sig vid  föreningsstämman. 
 

- Tidning/Bilder      visar tidningar samt publikationer med bilder om tävlingar etc. 
 

-   Matrikel           där man kan söka upp adress och övriga uppgifter för medlemmar. 
 

- Tävlingsprogram    innehåller aktuellt tävlingsprogram, med uppgifter om när        
                tävlingen går,  vilken bana, när man kan anmäla sig etc. 

 

- Anmälan/avanmälan där man anmäler/avanmäler sig till tävling. Fördelen med detta är  
                att man  direkt får besked om att man är antagen till tävlingen eller  
                är registrerad som reserv. 

 

- Start/resultatlista    visar start- och resultatlistor för tävlingar.  
                 Startlistorna visar alla deltagare i tid- och alfabetisk ordning.      

                Resultatlistorna visar placering för de deltagare som spelat bäst.  
 

- Utbildning         visar gällande utbildningsprogram. 
 

- Klubbverksamhet   visar klubbens olika arrangemang med resor etc. 
 

- Länkar           visar Internet-länkar m.m till olika klubbar, affärer etc. 
 

- Min sida          här kan man själv ändra sina adressuppgifter, lämna fullmakt till   
                annan  person att representera sig vid medlemsstämman, registrera  
                sitt aktuella HCP samt titta på sin avi och om och när den är betald.  

 

Fördelarna med att använda hemsidan är att man alltid får aktuell information, man kan anmäla sig till 
tävlingar, få information om klubbens verksamhet m.m oavsett var man är (alltså även om man är i 
Sverige). 
 

Vi uppmanar alla medlemmar att gå in på hemsidan och bekanta sig med innehållet.  
Gå in på www.svenskagolfklubben.se, ange medlemsnummer och lösenord, sen finns all information där. 
 

Styrelsen 
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Norska Vandringspriset 
Ett ständigt vandrande pris 
Inteckningar: 
2000   Lennart Brenner 
2001     Bertil Liljenberg 
2002     Göran Wallgren 
2003     Eivind Urbye 
2004    Inställt 
2005     Magnus Ahnmé 
2006     Björn Tore Larsen 
2007     Marianne Ahnmé  

Stig Törnebohms Vandringspris  
Erhålles av den som först får tre inteckningar 
Inteckningar: 
2003     Renée Björkman 
2004     Christina Högström 
2005     Renée Björkman 
2006     Torsten Vieth 
2007   Gun Rosenbäck 
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Utbildningssektionen 

Regellfråga 
 

Har fått följande fråga från en medlem på St 
Donat. 
 

Han spelar hål 9, slår en boll över 9:ans green, 
bollen går över 9:ans markerade område med vita 
pinnar fortsätter över vägen in genom de vita 
pinnarna  in på 18:e hålet och lägger sig inom 
spelfältet på 18:e hålet. 
 

Frågan lyder är bollen out. 
 

Svar: Nej, bollen ligger fortfarande på banans 
spelfält även om den passerat out och sedan           
rullat/tagit sig in på banans spelfält 18:e. 
 

Hade bollen däremot gått lite till vänster mot 
klubbhuset och stannat i området framför 
klubbhuset, mellan häcken och vägen är den 
out. 
 
Förklaring: Klubben har markerat på vägen 
med ett vitt streck  mellan 9:an och 18:e  samt                    
mellan 18:e och 10:e hålet. Detta innebär att 
häcken och gräsmattan mellan klubbhuset och 
den asfalterade vägen är markerat som out. 18:e 
hålet har en vit outmarkering  bakom green. 
 

Området mellan de 2 vita målade strecken på                   
den asfalterade vägen, restaurangens häck fram-
för uteplatsen, gräsmattan, vägen bakom 18:e 
hålet är out. 
 

 

Närspelskurs på St Philippe  18 april 2007. 
 

Vi erbjuder en närspelskurs, chip, pitch och 
puttning. 
 

Plats: St Philippe 
Tid:   18 april 2007   10.00-12.00 
Kostnad:  25 euros  tag med jämna pengar. 
 

Sista anmälningsdag:  3 april 2007. 
 

Per grupp max 8 deltagare, vi bildar grupper 
allt efter anmälan men först till kvarn. 
Det är förhands bokat 2-3 grupper. Anmäl er 
så fort ni kan för vi kan öka antalet grupper 
bara vi anmäler detta till St Philippe i tid. 
 

Klubben bjuder på lunch efter avslutad 
träning. 
 

Hälsningar 
Maritha Stolpe-Mårtensson 

                     Golfbanor och butiker  
där Klubbens medlemmar  

     åtnjuter speciella förmåner för 2007          
  

Gäller endast mot uppvisande  
av giltigt medlemskort i  

Golf Club Suédois Côte d'Azur 
  
Golfklubb       Greenfee   

Opio Valbonne    € 70, häfte om 10 greenfees för  
             € 590 finns att köpa på Valbonne  
 

Grande Bastide    € 65, häfte finns att köpa på  
             Valbonne för € 590   

Saint-Donat      € 60, ingen rabatt under "Period 
                   Rouge".   

Cannes-Mandelieu  € 70, häfte om 12 greenfees  
             € 750    

Riviera Golf      € 62, alla dagar   

Claux-Amic, Grasse € 55, alla dagar   

Barbaroux       € 52   

Estérel          € 62   

Saint Baume     € 49   

Sainte Maxime    € 77, inklusive bil   

Saint Endreol     € 62   

Taulane        € 85, inkl. lunch    

Saint Philippe     € 28, 9 hål   

Victoria        € 30, 9 hål 
 
Golfbutiker      Rabatt   

'us Golf,         Specialavtal (sponsrar med 10% 
Le Cannet       vid köp  till våra tävlingar)   

Golf Distribution,  
Antibes 1        10%  exkl. reavaror   

Golf Plus,  
Le Cannet       10%  exkl. reavaror  
Go Sport,  
Le Cannet       10%  exkl. reavaror 
  
Övriga         Rabatt   

Hotel Park Inn    P arkering i deras garage 
(beläget vid flyg-    7 dagar för  € 38:50. 
platsens långtids-    Carte Grise samt bevis på bil- 
parkering P8)      försäkring skall visas vid an -   
             komst.    
             Betalning sker vid hämtning av  
             bil. 
             Boka 24 tim. före avresa till tel. 
             06 08 50 00 94  
             (Dir. Stephane Destaing) 
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TÖRNEBOHMS VANDRINGSPRIS 
 

De första solstrålarna bröt igenom och letade sig fram 
genom vårt sovrumsfönster. Det var en kristallklar 
februarimorgon med bett i luften häruppe på 400 meters 
höjd nära bergen i Seillans. Idag var det dags att ge sig 
iväg ner till kusten sydost mot Cannes och den fina 
banan nära Mougins. En bana som är en av mina 
favoriter. Med en tävling om Törnebohmska 
vandringspriset så var detta prioriterat långt före allt 
annat denna dag. 
 

Efter ett antal rundor på Estérelbanan, som jag betraktar 
som min hemmabana, med skiftande resultat hade jag 
inga förhoppningar. Men vad gör det? 
 

Nu skulle vi spela i Mougins i en annan miljö och träffa 
en mängd gamla bekanta från golfklubben. 
Vi anlände för en gångs skull någorlunda tidigt och 
eftersom maken gick ut ett antal bollar före så fick jag 
tid att ställa in puttingarmen. Det var inte bara 
extratiden utan även den frambrytande solen, lysande 
och värmande på övningsgreenen, som lockade. 
 

Väl ute på banan kunde jag konstatera att långspelet 
fungerade ganska väl men nu gällde det att få närspelet 
att matcha. Mitt och många andras problem. Till min 
stora förvåning började både den ena och den andra 
putten gå i direkt. Var det den extra övningen innan 
eller var det miljöombytet och nya perspektiv som 
gjorde det? Kanske bådadera men jag fick i alla fall 
uppleva att poängen sakta ackumulerade sig och så 
småningom, till viss häpnad och naturligtvis glädje så 
landade rundan på 35 p.  
 

Vilken dag det blev med buckla, champagne, vin och 
golfvännernas uppskattning! Jag tackar mina 
medspelare för en fin runda, tävlingsledningen för en 
välordnad tävlingsdag och naturligtvis Törne-bohm för  
det instiftade vandringspriset. Nu får jag ”imponera” på 
släkt och vänner i ett år tills det är dags för nästa 
omgång. 
 

Gun Rosenbäck 

DANSKA VANDRINGSPRISET 
 

En sån härlig dag! Sol, varmt och trevliga 
människor. Inte undra på att golfen gick bra. 
 

Tack för vin och den fina vandringspokalen, som 
jag skall vårda med stolthet. 
 

Tack kära Golfklubben och dess arrangörer och 
ett stort Tack till mina medspelare, Lene, Ingrid 
och Hans, som alla peppade mig med glada 
tillrop och ”Gott att dricka” 
 

Hälsningar från en jättelycklig 
 

Agneta. 
 
 

Danska Vandringpriset instiftades förra 
århundradet (1997) av ett antal danskar som var 
(är) medlemmar i Svenska Golfklubben för att 
tacka sina svenska vänner. 
 

Den förste innehavaren var Lars Gullström och 
den ende som vunnit två gångar är Solbritt 
Febvre. 

 

Ett ständigt vandrande pris 
Inteckningar: 
1997  Lars Gullström 
1998   Torunn Løberg 
1999  Solbritt Febvre 
2000   Inställt  
2001   Solbritt Febvre 
2002   Bertil Kjellander 
2003  Lene Ahlström 
2004  Stellan Ekefalk 
2005   Inställt 
2006   Erik Quistgaard 
2007   Agneta Antonsson  

Forts. från sidan 2 
 
 

Barbaroux  
Den 22 mars anordnas en golftävling på Barbaroux. 
Greenfee är € 52. 40 platser och ett antal golfbilar är 
förbokade. Första start är kl 10.00. Anmälan enligt 
normla rutiner på hemsidan med fredag den 16 mars 
som sista dag. 
Extra dag på Barbaroux 
I samband med att den planerade resan till Fregate blev 
inställd av ett antal olika anledningar, har önskemål 
framförts från en del medlemmar att ordna en annan 
resa i vår.  Nu kan klubben erbjuda följande prisvärda 
alternativ som tillägg till den ordinarie tävlingen. Enligt 
följande:  

Spel: onsdag den 21 mars med första start 12.00 - 12.50 
alltså plats för 20 personer. Greenfee € 52. 

 

Boende i anslutning till huvudbyggnaden: 
Enkelrum € 96,  Dubbelrum €132. Totalpris inkl. 
frukost, 3 rättersmiddag för 1 resp. 2 pers. Drycker 
tillkommer. Middagen intages gemensamt i sam-
band med den dagens tävling och prisutdelning. 
 

Anmälan till Extra dagen görs med mail 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr  eller telefon 04 93 34 
61 95 senast den 16 mars. Betalningar sker direkt 
till Golf Club Barbaroux.  
 

Evian 
Svenska Klubben i Schweiz inviterar 
till  mellanårsgolftävling i Evian den 29 maj - 1 
juni. Tävlingen sponsras av UBS Wealth 
Management. Inkvartering på Hotel Hermitage. 
Golfbanan i Evian är välkänd. Varje år i slutet av 
juli spelas Evian Master, Europas största damgolf-
tävling.Vill du veta mera, gå till Hemsidan. 



Gde Bastide 17/1 2007 

St Donat  14/2 2007                                       Norska Vandringspriset 

A-klassen 
Reine Rosén, Erik Menkel, Per Ström och 

Christer Boman 

B-klassen 
Cajsa Tillo, Birgitta Engström och  

Ene Balder 

C-klassen 
Marianne Ahnmé och  
Mary von Knorring 

T.v. 
Göran Befrits och 
Marianne Ahnmé 
 
 
T.h. 
Kristin Tollstén och 
Lennart Serlow 

Anders Tollsten och 
Per Ström 

Frank Bjerholt överlämnar « pokalen » till 
Marianne Ahnmé 

Thomas Flaberg 
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Damgolf på Gde Bastide 23/2 2007 
Nedan fr.v. Elisabeth Chaouat, Gunwer Bergkvist, Yvonne Wränghede, Katarina Berg Lindau  och Ulla Serlow 

28/2 2007 Valbonne                             Danska Vandringspriset 
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A-klassen 
Lars Gullström, Tom Rune, Karl Lidgren och  

Torbjörn Skiöld 

C-klassen 
Bertel Ahlström och Agneta Antonsson 

T.v. B-klassen 
Eva Bergh, Jonas Roth och Britt-Marie Frick 
 

Nedan:  
Nya medlemmarna Desirée och Carl Ameln 

Agneta tackar 


