
  

2. Vid ett större antal medlemmar kan klubben inte erbjuda 

medlemmarna tillräckliga spelmöjligheter. 

Detta argument framstår, återigen för mig personligen, som 

motsägelsefullt då vår klubb saknar egen bana. Våra med-

lemmar är alltid hänvisade till andra klubbar för golfspel. 

Vän av ordning säger då förmodligen att det gäller våra 

egna tävlingar. Detta är emellertid en sanning med modifi-

kation. För ett år sedan gjordes en undersökning som visa-

de att vid icke sponsrade tävlingar deltog i snitt 50-55 med-

lemmar. Vid sponsrade tävlingar, lunch och vin, var antalet 

dock betydligt högre. Det är kanske inte förvånansvärt men 

kan konstateras att då är även 500 medlemmar för många 

eftersom endast 80-90 deltagare kan pressas in på en täv-

ling. Frågan att kunna få delta i sponsrade tävlingar torde 

emellertid kunna lösas med hjälp av datasystemet så att det 

blir ett ”rättvist” deltagande. 

 

Konsekvensen av beslutet ”högst 500 medlemmar” är att 

de på väntelistan inte får ta del av våra rabatter på golf-

klubbar och golfbutiker m.m. Det innebär att deras golfspel 

fördyras. Representerar man en större grupp kan man även 

normalt få bättre rabatter. Beslutet underlättar inte heller 

deras möjligheter att lära känna medlemmarna i klubben. 

Är det så vi vill ha det?  

 

En ytterligare konsekvens av beslutet ”högst 500 medlem-

mar” är att klubben i framtiden endast kan ta in så många 

nya medlemmar som svarar mot de som lämnat klubben då 

klubben nu har 493 medlemmar. I år synes endast ett fåtal 

lämna klubben. Det leder till att väntetiderna ytterligare 

förlängs. Man torde kunna förutse att, när 40-talisterna nu 

går i pension, många av dem söker sig till vår region och 

då vill bli medlemmar i klubben. Risk föreligger då, om 

väntetiderna blir för långa, att man bildar ännu en golf-

klubb. Sådana tankar har redan funnits. Hur ska vi hantera 

detta? 

 

Vore, som sagt, tacksam för synpunkter på ovanstående. 

 

KEEP SWINGING 

 

TOM RUNE 

Ordförande 

KLUBBLAD NR 6 

December 2007                                         
  

GOLF CLUB SUEDOIS 

COTE D'AZUR 

TOMS SPALT 
 
Julen står för dörren vilket 

innebär att många medlemmar 

lämnar Cote d´Azur för att 

fira de förestående helgerna 

på annan plats. Jag önskar 

således alla medlemmar en 

riktigt GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR. 

 

Höstens tävlingssäsong är snart över. Vi har varit 

lyckligt lottade i år då vi för det mesta haft fint vä-

der. Tävlingen på Terre Blanche, novemberslaget, 

var mycket uppskattad av det stora antalet deltagare. 

EFG Bank var, som alltid, en mycket generös spon-

sor. 

 

Tänkte ta upp en fråga till diskussion och det vore 

intressant att få medlemmarnas synpunkter på den. 

Som alla torde veta har klubben en väntelista på de 

som vill bli medlemmar i klubben. Antalet på denna 

lista är cirka 105 stycken. Vissa av dessa har väntat 

på medlemskap i några år, en rätt lång tid för den 

som väntar. 

 

På det ordinarie medlemsmötet den 3 maj i år kom 

frågan om antalet medlemmar i klubben upp till dis-

kussion i samband med fastställande av inträdes- 

och medlemsavgifter för 2008. Frågan om antalet 

medlemmar i klubben var således inte på agendan. 

Efter förslag och, som jag minns, utan ingående dis-

kussion beslutades att antalet medlemmar i klubben 

inte skall överstiga 500. Grunderna för detta beslut 

är dock för mig ”grumliga” och svårförståeliga. Vad 

gäller den administrativa sidan torde kunna konstate-

ras att det med vårt datasystem inte är några problem 

att hantera ett större antal medlemmar. De skäl som 

har anförts för att begränsa antalet medlemmar har 

jag i huvudsak uppfattat enligt följande: 

 

1. Vår klubb får inte bli en brevlådeklubb. 

Bärkraften i det argumentet kan, enligt min uppfatt-

ning, ifrågasättas då våra stadgar kräver för medlem-

skap att man skall ha bostad i regionen Provence 

Alpes Maritimes Cote d`Azur. Få torde skaffa sig 

bostad i regionen endast för att få medlemskap i 

klubben. 
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Vintertidsgolf på S:t Endreol spelades i en härlig höstsol. Banan 

är ju minst sagt spektakulär och svår men humöret var på topp. 

Resultaten blev ändå relativt bra med hänsyn till att ingen av 

oss har S:t Endreol som hemmabana. 

 

Här syns första- och andrapristagarna i klass A Gerard Febvre 

och Ulla Sjöqvist ta emot priser. Ulla får också en välförtjänt 

kram av sin make och tillika tävlingsledare Hans. 

Per Rignes uppvaktades i 

samband med tävlingen  på sin 

89-årsdag. STORT GRATTIS 

PER!!!! 

Takk for oppmerksomheten! 
  

Etter turneringen på St. Endreol den 

31.okt. overrasket Hans Sjøqvist meg 

med vennlige ord i anledning en nær 

forestående fødselsdag. Fluidum fulgte 

også med.  Det var veldig hyggelig, 

skulle bare ønsket at årstallet jeg skulle 

runde, ikke var så høyt.  Når dere også 

satte i med "Han skal leva. han skal 

leva til han blir 100 år" så føltes det 

godt å være sammen med dere.  

 

Jeg vil benytte anledningen til å si at 

for Torunn og meg betyr samværet med 

dere og golfarrangementene i Club Sue-

dois`regi veldig mye. Mange fine golf-

turneringer på forskjellige baner og 

morsomme utflukter har vi vært med 

på. Hver vår og høst når jeg kommer ned 

hit gleder det meg å se de kjente ansikte-

ne igjen, noen har jeg kjent i over tyve 

år. 

Tusen takk igjen for oppmerksomheten. 

Per Ringnes 

 Klass A Kl ass B + C 

1 Gerard Febvre Bertil Hasteus 

2 Ulla Sjöqvist Ulf Hörberg 

3 Tom Rune Bo Sörenson 

4 Johnny Rosenbäck Ulla Serlow 

5 Torbjörn Skiöld Kjell Gertorp 

P. 

32 

32 

29 

29 

28 

P. 

34 

28 

27 

27 

27 



3 

 

Sponsrad av SEB Sponsrad av SEB Sponsrad av SEB    

SE Bankens tävling Ärtor och Punsch eller S:t 

Bernhardshunden och Bulldogen var som vanligt 

en välbesökt och uppskattad tävling med över 90 

deltagare.  

 

Vinnare av S:t Bernhardshunden blev Eva Bergh, 

som vi tyvärr inte har något fotografi på. Bertel 

Ahlström vann Bulldogen. Grattis till Eva och 

Bertel! 

Bulldogen & St. Bernhardshunden 
 
Så snart uppgiften om att man kunde 
anmäla sig, blev det rusning till da-
torn,- för vem ville missa ÄRTER & 
PUNCH tävlingen? Sedan 2002 har SEB 
banken i London och Genève generöst – 
och mycket roligt- arrangerat detta 
trevliga evenemang. I år råkade det 
dessutom vara en av de sista vackra 
höstdagar,- så det var ca. 90 glada och 
förväntansfulla spelare som samlades på 
Valbonne-banan och hälsades välkom-
na först av Torbjörn och sedan av SEB 
Hugo af Petersens. 
 
Det var kanonstart, och mina trevliga 
medspelare har vanan inne med sånt,- 
själv är jag höghandicappare och lite 
upp i åren,--men,-  ivrigt och påhejad 
råkade jag spela en av mina bästa run-
dor denna säsong,-- det var ”kiva”  som 
vi säger i Finland,---verkligen kiva! 
Tack för all uppmuntran snälla Gunnar, 
Ann-Louise, och Ulla. 
 
Senare i restauranten var stämningen i 
topp och många hade gjort fina resultat. 
Ärtsoppan var bättre än någonsin tack 
till 2 nya duktiga kockar från klubben. 
 
SEB banken hade åter i år ett digert 
prisbord, som snälla Boel och Anita de-
lade ut  till  många tacksamma spelare. 
Spänningen steg, och blodet susade 
i min trötta finska kropp, för mitt resul-
tat var ju denna dag riktigt fint! MEN, 
trött och upprymd som jag var efter spe-
let, hade jag glömt att lämna in score-
kortet! Skandal! Därför fick snälla Eva 
Bergh, som vann St. Bernhardshunden, 
vänta lite på Bulldogen som fick rusa ut 
till baggen och gräva fram kortet. 
Bulldogen,- modig och med vilt utseen-
de, vill gärna tacka arrangörerna,- och 
till SEB banken ett stort varmt TACK för 
ett förstklassigt golfarrangemang! 
                 Bertel Ahlström 

Ovan tar Bertel emot Bulldogen av Anita Ahlström. 

Till höger tredjepristagarna Johnny Rosenbäck,  Mar-

gareta Sellö och Kerstin Ohlsson. 

 

Nedan andrapristagarna Lisa Nyström (A), Per Rig-

nes och Hans Jonsson (B). 

Kockarna 

Dick, Anders 

och Berndt 
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Två härligt stormiga dagar i Fregaté 

 

Vi var 30 entusiastiska golfare som samlades 10.30 

på Golf de Fregaté för att under Hans och Ulla Sjö-

qvists ledning få information om de två dagarnas 

program. 

 

Vinden tjöt och flaggorna på greenerna svajade 

friskt. De flesta av oss letade efter extra tröjor eller 

vindjackor i vår packning. 40 m/sek och havet ne-

danför fyllt med vita gäss. Jag själv som äkta 

skånska tyckte nog att det var helt ok. Nog tog det 

tid att fara runt denna bana, upp och ner. Det var 

trots allt helt riktigt att ha bil här. Strax innan 

mörkret föll kom sista bollen in, vi var alla ordent-

ligt nedkylda. 

 

Efter upptining i bastun, dusch eller bad samlades 

vi 19.30 för drink, därefter god måltid med goda 

viner från Frégate. Eftersom alla golfare är otroligt 

spänstiga, inte så konstigt med all motion, avsluta-

de vi kvällen med dans.  

 

Nästa dag hade vinden lagt sig något, men blåste 

det friskt ändå. Nu skulle vår tävling avslutas. Bäg-

ge dagarna hade vi lagspel. Dag1 sponsrades av oss 

alla. Dag2 var det våra ”Matroser” (flottans män) 

som stod för sponsringen. Dessutom hade vi en 

eclectic-tävling som utspann sig över de två dagar-

na. Med god vind i ryggen och med alla vita gässen 

på havet var det jag, skånskan, som under dessa två 

dagar lyckades bäst. 

Stort tack till alla som var med och gjorde dessa två 

dagar så sköna. Ett extra tack till Cajsa Tillo, Ulla 

och Hans Sjöqvist. 

 

Kerstin Alpman 

Den 10:e och 11:e novemberDen 10:e och 11:e novemberDen 10:e och 11:e november   

Här ovan är pristagarna efter två dagars 

eclectic. Kerstin Alpman, Yvonne 

Wränghede, Stig Carlson, Lena Blom 

och Anki Kihlberg tillsammans med 

tävlingsledaren Hans. 

Ovan: Lars Brenner, Anki Kihlberg, Lena 

Blom och Hans Sjöqvist. Lena Blom, Anki, 

Gerd Klint Hansson och Hans. Torsten Vi-

eth, Ulla, Yvonne och Gerd. Till vänster 

Hans och Kerstin Alpman. 
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Hösten börjar närma sig sitt slut och de varma 

dagarna har ersatts av kyla och regn. Något vi 

fick erfara när vår damtävling på Saint Donat 

den 23/11 blev annullerad på grund av allt 

regnande. Ett nytt försök görs den 30/11. 

 

Sedan förra klubbladet har vi dock hunnit med 

en Flaggtävling på Valbonne den 9/11. Till min 

stora glädje var deltagarantalet lika stort även 

denna gång, hela 26 damer kom till start. Alla 

fick en svensk flagga med sig i bagen med in-

struktioner om att när slagen var slut anteckna 

namn och var man befann sig på flaggan innan 

den sattes i marken. Tyvärr fick många 

”bakläxa”! De flesta hade fått dit sitt namn, men 

ej var de befann sig och en flagga var helt ano-

nym. Flaggans ägare gav sig slutligen tillkänna 

och fick även sitt välförtjänta pris. Endast en 

dam hade nått hela vägen fram till kopp på hål 

18 och det var en dam som alltid håller sig i tä-

ten, nämligen Anne-Catherine Kihlberg i c-

klassen. I A-B klassen segrade Ulla Sjöqvist och 

även hon var inte långt från hål på 18:e. Jag hop-

pas och tror att de flesta var nöjda med dagen! 

 

Lisa Nyström 

Damgolf  Saint  Donat    30/11-2007 

 

Äntligen!!! Efter att ha inställt förra fredagens 

tävling då regnet öste ner fick vi idag spela 

under en klarblå himmel. Antalet damer hade 

dessutom ökat från 12 till 16, vilket var bra 

med tanke på att många redan gett sig av till 

Sverige och många tycker Saint Donat är för 

svår. Vi spelade bästboll med två damer per 

lag. Vinnare idag blev Marianne Ahnmé och 

Yvonne Wränghede med hela 39 poäng. Det 

var lyckat att vi fick byta dag och alla var ense 

om att vi hade en trevlig "runda" på en mycket 

bra och välskött bana.  

 

Grattis Marianne och Yvonne! 

                                                                           

Lisa Nyström 

Valbonne 9/11 – 26 deltagare 
 

Klass A + B   

1. Ulla Sjöqvist        3 meter från hål på 18:e 

2. Bi Gullström    i bunkern på 18:e 

3. Torunn Löberg   100 meter från green på !8:e 

4. Cajsa Tillo 

5. Eva Lundblad 

 

Klass C 

1.  Anne-Chatherine Kihlberg  i hål på 18:e 

2. Yvonne Wränghede              i bunker på hål 18 

3. Boel Pettersson     135 meter från green på 18:e 

4. Gunilla Eckerstein 

5. Charlotte Lundqvist 

S:t Donat 30/11—16 deltagare 
 

Klass A + B      Klass C 

1 M. Ahnmé - Y. Wränhede         39p 

2. U. Sjöqvist - A-C. Kihlberg         37p 

3. C. Oltander - A-K. Nöbbelin       36p 

4. K. Berg Lindau - M. Stolpe Mårtensson  36p 

Resultat 

Här tar Marianne Ahnmé och 

Yvonne Wränghede emot 

första pris av Lisa Nyström 
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Den 7:e november Sponsrad av Hästens SängarDen 7:e november Sponsrad av Hästens SängarDen 7:e november Sponsrad av Hästens Sängar   

OMTAG FAMNTAG  KLAPP ELLER KYSS PÅ 

ÄKTA MAKE 
 

Onsdagen den 7:e november gjordes ett nytt försök att 

spela KM Äkta Makar. Omtaget gick av stapeln på St Do-

nats fina  bana. 

 

Första svårigheten för oss var att hinna i tid till tävlingen

( det har hänt förr att tiden varit knapp). Järnvägsbommar-

na i Mouans Sartoux  gick ned precis framför huven på vår 

bil. Tio minuters försening. På första tee stod våra medtäv-

lande i bollen Susan och Anders Carlson, tålmodigt vän-

tande. Inga provsvingar, inga provputtar fanns det tid till, 

men vi skulle ju bara slå vartannat slag och vi hade ju 

hemmabana. Formulan var foursome och utslagsordningen 

hade vi bestämt i förväg. Alltså snabbt i väg, en kanonstart. 

Det började ganska bra för båda paren, lika resultat efter 

6 hål. 

 

KM Äkta Makar har vi ju spelat ett antal gånger genom 

åren och nu lärt oss att man skall ge sin partner full fri-

het på banan. Inte försöka hjälpa till med puttlinjer eller 

kommentera några eventuella virkningstendenser, etc. 

 

Vi fortsatte nu att spela riktigt bra , några birdies och 

par, millimetrarna var på vår sida, fram till 15 hålet. Där 

tog det stopp. Tredje slaget upp på green, såg ok ut, men 

tyvärr, bollen hamnade i ena bunkern. Dubbelbogey på 

detta hålet och tyvärr även samma resultat på de tre åter-

stående  hålen. Nu var det kört naturligtvis. Ingen chans att 

hamna på prisplats. 

 

En stunds vila på den soldränkta terassen, ett glas svalt i 

handen. Belöningen var mödan värd. Lite eftersnack med 

både äkta ock oäkta . Det spelades ju en mixed greensome 

samtidigt med KM ÄM. Trevligt att så många ställde upp 

denna ljuvliga höstdag. 

 

Snart blev det prisutdelning. Till vår stora förvåning höll 

vårt resultat till en första plats. Det åtråvärda Vandringspri-

set skänkt av Madeleine och Leif Resen, får vi stor glädje 

av hela året. Champagneglädjen dock något kortvarigare. 

Sponsorns 1:a pris ( påslakan), borgar för en god sömn i 

många år. Aldrig har det väl utdelats så fina priser i en 

ÄM tävling. 

 

Tusen Tack till Lotta Gadelius och Hästens Sängar för en 

ovanligt generös sponsring. Stort Tack till Tävlingsled-

ningen med Torbjörn i spetsen (en eloge också till foto-

grafen). Ett mycket lyckat arrangemang! 

 

Vilken glädje att som pensionär få spela här nere på kus-

ten, tillsammans med alla trevliga  vänner i vår Kära 

Klubb. 

 

 

Eva o Pelle 

Klubbmästarna i KM äkta makar Eva och Per Ström 

Susan och Anders 

Carlson (ovan) tog 

andra pris i KM 

äkta makar och 

Hans och Ulla blev 

3:a. 

 

Anders och Kristin 

Tollstén (nedan) 

vann greesome 

mixed. 
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EFG Bank golf på Terre Blanche 
 

Så fick jag då äntligen komma dit. Många gånger har jag ridit runt 

och förbi detta vackra och spännande område. När man sitter på 

hästryggen och rider kring och på en golfbana, som man inte tidigare 

spelat, så undrar man förstås hur banan är. Man blir väldigt sugen på 

att spela också. Så fick vi då äntligen komma dit för att spela golf. 

EFG Bank var generösa sponsorer för en poängbogeytävling över 18 

hål. Det var den 14 november och en strålande dag. 

Man hade pratat om vind, men det var inte så farligt, 

däremot blev det lite kallt på eftermiddagen. Rundan 

tog 5,5 timmar vilket ju är för mycket. Shotgunstart, 

och en lagtävling vid sidan av den individuella täv-

lingen. Jag trodde banan skulle påminna om Taula-

ne, men se där hade jag fel. Terre Blanche är mycket 

mer teknisk och svårare. Vi spelade på Château vil-

ket är den ena av två 18-håls banor. Vackra vyer runt 

banan mot byarna Fayence, Tourrettes, Montauroux 

och Callian. Jag hade tur som fick spela med trevliga 

lagkamrater, vi kom dessutom bland de 5 bästa i lag-

tävlingen. Efter golfen och en varm dusch bjöd vår 

sponsor på ett fint prisbord och en fin supé väl i 

paritet med det eleganta hotellet och det fina 

klubbhuset. Tävlingsledningen hade som vanligt 

gjort ett bra jobb med arrangemanget som helhet, 

det var också tidigt fullsatt förstod jag. Slutligen 

vill jag säga att jag är glad att jag fick vara med, 

jag stod först som reserv, och att det blev så väl-

digt trevligt och minnesrikt. 

 

Susan Carlson 

 

 

 

Den 14:e november Sponsrad av EFG BankDen 14:e november Sponsrad av EFG BankDen 14:e november Sponsrad av EFG Bank   

Vid inbjudan till en så-

dan fantastisk bana som 

Terre Blanche så kom-

mer naturligtvis många. 

Vi var c:a 90 personer 

som fick anta denna 

utmaning. 

 

Här nedan syns idel gla-

da miner bland några 

deltagare. 

Jonas Roth firade sin 65-

årsdag med att vinna  B-

klassen på 39 poäng. 

Stort GRATTIS!! 
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Handelsbankens final i San Remo 

  

Den 25 okt, var det dags för finalspel i San Remo efter vårens två kval på Esterel och Grande Bastide. 

Det var inte lätt att hitta rätt på den smala, slingrande vägen som leder till golfbanan i San Remo. När 

vi  väl var där uppe fick vi lön för mödan. Utsikten över staden med det glittrande medelhavet i bak-

grunden är fantastisk. Kanske var det här Evert Taube satt, när han inspirerades till alla visor om vår 

kära kust. 

 

Dagens första starttid var kl. 11 och till dess hade alla hittat rätt och fått förmiddagsfika. Vi hälsades 

välkomna av Peter Massaro och Jan Olofsson från banken och fick information om dagens tävling. Den 

skulle avgöras i slagspelsform. 

 

Tyvärr hade vi inte vädrets makter med oss denna dag. Ösregn och blåsigt så pass att bilar inte tilläts. 

Vår "ålderman" Per Ringnäs fick gå, vilket han klarade med bravur. Många av oss andra tyckte det var 

besvärligt och en av mina medspelare undrade om det var en överlevnadstest vi utsattes för. Banan är 

mycket kuperad och var dessutom "slipprig" i regnet. Ronden tog 5½ tim, med avbrott för varm dryck 

och baguett. Väl tillbaka i klubbhuset var det skönt att ta en varm dusch, få ett glas champagne med 

tilltugg och sen sätta sej ner till en härlig italiensk middag med goda viner. Först då kunde vi lägga 

dagens rond bakom oss och skratta åt eländet. Vid middagen fick vi också information om Handelsban-

kens omorganisation och nya tjänster. 

  

Stort TACK till Handelsbanken, Peter och Jan från alla deltagare 

 

Ulla Sjöqvist 

Resultaten blev inte så lysande, men det berodde 

så klart på omständigheterna. 

  

1:a  Michael Bärnsten     75 slag 

2;a  Lars Andersson        76 slag 

3:a  Ulla Sjöqvist             80 slag 

  

Närmast hål Lars Andersson 

Längsta drive damer Krístin Tollsten 

Längsta drive herrar Michael Bärnsten 
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HÖSTENS GOLFUTBILDNING 

 

Under 3 kurstillfällen hade klubbens ut-

bildningsansvariga, Maritha Stolpe Mår-

tensson ordnat gruppundervisning för 3 

grupper med 8 personer vardera varje 

gång. Lärare var fd. Saint Philippe-banas 

lärare, de utmärkta pedagogerna  John 

Norsworthy och Thierry Tronquart samt 

unge Stephan. John berättade att banan i 

september 2007 blivit såld till en förmögen 

engelsman, Cyril Dennis,  som även äger 

det sedan 40 år övergivna lyxhotellet Le 

Provencale i Juan les Pins. Hotellet skall 

renoveras till lyx-lyx lägenheter om mer än 

200 m2. Golfbanan skall heta Le Proven-

cale Golf. 

 

Första kurstillfället i oktober omfattade 

bunkerslag, lång- och kortputtar (75% av 

alla långputtar som slutar mer än 1,5 m 

från hålet kommer inte att bli 2-puttar). 

Och vilken undervisning!! Drygt 2 veckor 

efter kursen på KM äkta makar stod 

min  käre äkta make med förvåningens 

finger i häpnadens mun och betraktade hur 

hans hustru satte långputtar, eller slog dem 

så han bara hade 10-20 cm kvar till kop-

pen. 

Samma lärare tog sig an oss vid det andra 

kurstillfället, och försökte då lära oss lobba 

över bunker, samt slå olika typer av närspels-

slag. Här gavs det dock något för många vari-

anter, åtminstone en del av oss kommer att ty 

oss till invanda chipknep. 

 

I skrivande stund har det tredje kurstillfället 

ännu inte hållits. Det skall omfatta längre slag, 

bl.a. slag med driver. 

 

Sedan är det bara för Jultomten att förse oss 

flitiga kursdeltagare med föreskriven 56 gra-

ders sand- eller lobb-wedge, driver eller ny 

putter. 

 

Hoppas vi nästa år får återknyta bekantskapen 

på Le Provencale Golfs nyinvigda klubbhus. 

 

Mary von Knorring 
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Hej alla golfvänner 
Hösten träningskurser har nu avslutats och detta 

med gott resultat för golfarna hoppas jag. Jag 

mötte 24 st golfare fulla av träningsiver på St 

Philippe torsdagen den 25 oktober samt lika 

många vid träningstillfället den 8 november. Jag 

bad om en liten utvärdering från er och det fick 

jag, vilket gjorde mig mycket glad. Samtliga har 

tyckt att kursutbudet har varit bra, vi har tränat 

puttning, chip-, pitch- och sandbunker-slag. Öns-

kemål om long drive försökte vi med den 15 

november, men vädret var inte med oss utan vi 

fick ställa in. John Norsworthy underhöll oss 

dock en timma med en hel del matnyttigt. Nu 

planerar de flesta av oss julfirandet, en del här 

nere och kanske några åker till Sverige.  

 

Önskar er alla en God Jul och Önskar er alla en God Jul och Önskar er alla en God Jul och 
Gott Nytt År !Gott Nytt År !Gott Nytt År !   
   
MarithaMarithaMaritha   

Program våren 2008 - på S:t Philippe 

   
 Datum    Aktivitet                        Tid 

—————————————————————————————————- 

 

 24/1     Våra vanligaste regler samt ”Vett och etikett”   10.00 - 12.30 

 

 21/2     Long drive och det långa spelet             

        Grupp 1 (max 8 personer)               09.00 - 10.00 

        Grupp 2                          10.30 - 11.30 

        Grupp 3                          11.30 - 12.30 

 

 6/3      Närspel med pitch och chip               

        Grupp 1 (max 8 personer)               09.00 - 11.00 

        Grupp 2                          11.00 - 13.00 

        Grupp 3                          14.00 - 16.00 

 

 20/3     Närspel, puttning och sandbunker      

        Grupp 1 (max 8 personer)               09.00 - 11.00 

        Grupp 2                          11.00 - 13.00 

        Grupp 3                          14.00 - 16.00 
   

Observera! Ovanstående datum är preliminära. Jag skickar mail när vi närmar oss.  
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SPARA LÖSENORD PÅ HEMSIDAN 

 

Om man har Internet Explorer version 6 eller 7 

kan man låta datorn spara lösenordet till golf-

klubbens hemsida.  

 

Denna inställning gäller för alla hemsidor som 

kräver inloggning, inte bara Svenska Golfklub-

ben. Inställningen gör att Internet Explorer 

kommer att fråga om lösenordet ska sparas. Av 

säkerhetsskäl rekommenderar många hemsidor 

att man inte sparar lösenord. När det gäller 

Svenska Golfklubben så är det inga problem att 

spara lösenordet.  

 

Vill Du spara lösenordet gör så här:  

Starta Internet Explorer och välj Verktyg i me-

nyn. Därefter väljer Du Internetalternativ och 

fliken Innehåll.  

 

Det skiljer sig lite mellan Internet Explorer 

version 6 och 7. 

 

För version 6 gäller följande: 

Under fliken Innehåll finns en sektion som he-

ter Personlig information, och där en knapp 

Komplettera automatiskt, klicka på den knap-

pen. Nu visas fönstret Inställningar för 

Komplettera automatiskt, kryssa i alla rutor, 

även Fråga om jag vill spara lösenord. Tryck 

därefter OK. 

 

För version 7 gäller följande: 

Under fliken Innehåll finns en sektion som he-

ter Komplettera automatiskt, klicka på knappen 

Inställningar i den sektionen. Nu visas fönstret 

Inställningar för Komplettera automatiskt, 

kryssa i alla rutor, även Fråga om jag vill spara 

lösenord. Tryck därefter OK. 

 

Lycka till! 

Vill Du hjälpa till att göra Klubbladet?  

Vill Du hjälpa till med att göra klubbladet? 

Du kanske vill skriva eller redigera? Vi lär 

Dig använda programmen. Kontakta då vår 

sekreterare Bertil Deurell  

bertil.deurell@tele2.se. 

 

Välkommen! 
Redaktionen består av Bertil Deurell, Mary von Knorr-

ring och Gunnar Calais 

GOLF CLUB SUEDOIS 

Här får Du 10% rabatt när Du handlar! 

Gäller dock ej champange. 
 

Le Savour Club 

Cave d’Antibes 

1336 Chemin de Combes 

Antibes 

Tänk, om man börjat i tid,  

           …då hade det kanske gått bättre! 

Uppdatera Ditt HCP 

Om Du har HCP-kort via golfklubben så glöm inte att 

uppdatera Ditt HCP via hemsidan. Gå in på Min sida 

och registrera Ditt aktuella HCP.  

Vi skickar ut nya HCP-kort i mitten av januari 2008. 
 
Lennart Lindeberg 
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Vintertidsgolf S:t Endreol  31/10 

41 deltagare 

 

Klass A 

Gerard Febvre        32p 

Ulla Sjöqvist        32p 

Tom Rune         29p 

Johnny Rosenbäck     29p 

 

Klass B + C 

Bertil Hasteus       34p 

Ulf Hörberg        28p 

Bo Sörenson        27p 

Ulla Serlow         27p 

 

 

Damer vs Herrar Valbonne 21/11 

20 deltagare 

 

Bästboll 

Ulla Sjöqvist / Torunn Löberg   42p 

Evert Andersson / Hans Sjöqvist  40p 

Björn Tore Larsen / Ulf Jemsby   37p 

 

Singel PB 

Karl Adam Bonnier         36p 

Lars Gullström           35p 

Thomas Flaberg          32p 

     

Äkta Makar, Mixed greensome S:t Donat 7/11 

33 deltagande par 

 

Äkta makar 

Per o Eva Ström           85 slag 

Anders o Susan Carlson        90 slag 

Hans o Ulla Sjöqvist         91 slag 

Carl o Désirée Ameln         92 slag 

Torbjörn Skiöld Mary v Knorring   96 slag 

 

Mixed greensome 

Anders o Kristin Tollstén      38p 

Karl o Anna Lidgren        36p 

Göran o Ulla Wallgren       36p 

Mats o Viveka Linde        35p 

 

Allmänna tävlingar 

 

Novemberslaget Terre Blanche 14/11 

84 deltagare 

 

Klass A 

Susan Carlson      36 p 

Kai Weslien       34p 

Désirée Ameln      34p 

Per Hildebrand      33p 

 

Klass B 

Jonas Roth        39p 

Jan Hedenby       35p 

Kristin Tollstén     33p 

 

Klass C 

Mats Linde       40p 

Tesi Westrell       35p 

Christina Malmström   33p 

 

     

Novembergolf Grand Bastide 28/11 

50 deltagare 

 

Klass A 

Leif Resén        75 slag 

Christer Boman      77 slag 

Elisabet Nyström     77 slag 

Hans Lidgren       79 slag 

 

Klass B 

Sten Moberg       33p 

Christina Oltander    31p 

Per-Åke Blom      30p 
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Repetition om Årets Golfare  
Som vi informerade om i förra numret av 

klubbtidningen skall vi även i år ha en 

tävling-i-tävlingarna. Denna omfattar 

både höstens och vårens tävlingar. Alla 

medlemmar i klubben är kvalificerade att 

deltaga och vinnare utses för både damer 

och herrar i A, B- och C- klasserna. Täv-

lingar som ingår är de allmänna  individu-

ella tävlingarna, förutom KM, som anord-

nas av klubben under säsongen, hösten 

2007 och våren  2008. De resultat som 

räknas är de sammanlagt 3 bästa placer-

ingarna under höstsäsongen och de 4 bäs-

ta under vårsäsongen.  

 

Nu är det bara några få tävlingar kvar un-

der höstsäsongen så passa på och skaffa 

lite ”vinnarpoäng”. 

 

Nuvarande ställning i Årets Golfare 

framgår av resultatlistan på nästa sida. 

 Anmälan till tävling är "bindande"  

 

Våra tävlingar 

under vintern 

kan ju ibland 

innebära att vi 

inte har förmå-

nen att spela i 

strålande sol och 

värme. Det är 

ändå viktigt att Du ställer upp på tävlingen 

när Du är anmäld, även om vädret inte är 

perfekt. Avanmälan är naturligtvis OK om 

Du avanmäler Dig senast dagen för lott-

ning (står på hemsidan under spelpro-

gram) eller om Du är sjuk. Ett lätt regn är 

faktiskt inte nog anledning att hoppa av - 

ni vet - "det finns inget dåligt väder bara 

dålig klädsel". När vi bokar tävlingar un-

der vintersäsongen så föranmäler vi 50-60 

deltagare jämfört med 70 - 80 under höst 

och vårsäsongen. Tre till fyra dagar innan 

tävlingen lottar vi startlistan och meddelar 

golfbanan hur många vi blir varvid de bo-

kar tid för hela startfältet. Om det då är 

ex.vis 44 personer anmälda och det sen 

bara blir 20 som deltar så uppstår mycket 

"strul" för tävlingsledningen. I bland mås-

te tävlingsform ändras, de som vill spela 

blir besvikna på mindre startfält samtidigt 

som golfbanan med all rätt blir missnöjda 

med att de bokat upp för många platser åt 

oss. Om vädret blir mycket miserabelt av-

lyser tävlingsledningen tävlingen. Därför, 

kom om Du är anmäld eller avboka Dig i 

tid!  

 

Kom även ihåg att trycka på spara när 

Du anmäler/avanmäler Dig, en del mis-

sar det och det innebär att vi inte blir in-

formerade.  

 

KM i matchplay lottas och seedas den 

13:e januari. Spelplatser är Valbonne 

(GC) Grande Bastide (EN), S:t Donat 

(TS) och Cannes Mougins där Renée 

Björkman är kontakt. Matcherna  spelas 

under januari till april 2008, som utslags-

tävling med 3/4 handicapskillnad från röd 

respektive gul tee. Kvalmatcherna är fär-

diga veckan efter påsk, därefter kvartsfi-

nal med ny lottning. Klubben står sedan 

för greenfee på icke hemmabana. Kom 

överens om spel i god tid. Spelare med 

lägst handicap bokar bana. Andra om-

gången bör vara klar 15:e februari. Täv-

lingsledningen (GC) kan tvingas lotta re-

sultat samt avgöra banfördelning. 

 

Lycka till! 
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Två tävlingar återstår den 5:e och 12:e december. De tre bästa resultaten under hösten räknas (bästa placer-

ing). Första plats ger 1 poäng, andra plats 2 poäng etc. Under vårsäsongen räknas de 3 bästa resultaten. 

Årets golfare blir den spelare med lägsta platssiffra i respektive klass. Nedan visas de bästa resultaten. 

  

Klass 

  

Herrar 

 

Antal 

tävlingar 

 

Resultat 

placering 

  

 

Damer 

 

Antal 

tävlingar 

 

Resultat 

placering 

A Jonny Rosenbäck 3 7 Elisabet Nyström 3 3 

  Christer Boman 3 9 Ulla Sjöqvist 3 5 

  Torbjörn Skiöld 3 11 Reneé Björkman 3 9 

  Fredrik Engström 3 19 Eva Ström 3 10 

  Kai Weslien 3 20 Gunilla Huldt 2 3 

  Michael Bärnsten 2 4 Désirée Ameln 2 7 

  Anders Frick 2 7       

  Gerard Febvre 2 8       

  Gunnar Calais 2 8       

  Stig Carlson 2 9       

  Pelle Ström 2 11       

  Mats Nilsson 2 11       

              

B Thomas Flaberg 3 10 Britt-Marie Frick 3 8 

  Kjell Gertorp 3 15 Torunn Löberg 3 9 

  Stefan Wränghede 3 17 Wivi Mikkelsen 3 9 

  Aksel Mikkelsen 3 17 Gerd Klint-Hansson 3 12 

  Lars Stattin 2 3 Ulla Serlow 3 13 

  Ulf Hörberg 2 9 Ene Balder 2 8 

  Jonas Roth 2 9 Eva Bergh 2 8 

        Gun Rosenbäck 2 8 

              

C Per Ringnes 3 3 Mary von Knorring 3 5 

  Håkan Kihlberg 3 8 Agneta Antonsson 3 9 

  Bertil Hasteus 2 3 Anki Kihlberg 3 9 

        Birgitta Engström 3 13 

        Marianne Ahnmé 2 3 

        Lena Drouin 2 4 

        Christina Malmström 2 5 

        Yvonne Wränghede 2 12 

        Eva Bergström 2 13 
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Datum Benämning Bana Tävl. ledare Spelform Övrigt 

080111 Damgolf 11/1 Grande Bastide E Nyström Poängb.  

080116 Istidsgolf S:t Donat NH Laursen Poängb. Start 1:an och 10:an 

080123 Entusiastgolf Valbonne H Sjöqvist Poängb. Start 1:an och 10:an 

080125 Damgolf 25/1 S:t Donat E Nyström Pb + lag  

080130 Mimosagolf Grande Bastide NH Laursen Poängb. Start 1:an och 10:an 

080206 Kalasgolf Grande Bastide G Calais Poängb. Start 1:an och 10:an 

080213 Februarigolf S:t Donat NH Laursen Slaggolf Start 1:an och 10:an 

080215 Damgolf 15/2 Valbonne E Nyström Bästboll Kavaljersgolf 

080220 Norska V-priset Valbonne T Skiöld Poängb. Start 1:an och 10:an 

080222 Damgolf 22/2 Grande Bastide E Nyström Slaggolf  

080227 Danska V-priset S:t Donat NH Laursen Slaggolf Shotgun 

080228 Utflykt dag 1 Ev Garlenda T Skiöld Poängb. 2 tävlingsdagar. Detaljer 

080229 Utflykt dag 2  T Skiöld Poängb. senare 

080305 Marsgolf Esterel Latitudes H Sjöqvist Slaggolf Shotgun 

080307 Damgolf 7/3 S:t Donat E Nyström Poängb. Ev. 9-hålsbanan 

080312 Kronprinsessgolf Ev. S:t Endreol T Skiöld Slaggolf Gubbgolf 

080319 Påskgolf Grande Bastide NH Laursen Slaggolf Start 1:an och 10:an 

080326 Onsdagsgolf S:t Donat T Skiöld Poängb. Shotgun 

080402 Vårgolf Claux Amic H Sjöqvist Slaggolf  

080409 Italiengolf dag 1 Turin / Milano T Skiöld Poängb. 2 tävlingsdagar. Detaljer 

080410 Italiengolf dag 2 Carolina/Pomela T Skiöld Poängb. senare 

080415 Tisdagsgolf Grande Bastide H Sjöqvist Slaggolf  

080417 Jubelgolf Royal Mougins T Skiöld Poängb. Jubileumstävling m fest 

080423 Aprilgolf Valbonne H Sjöqvist Slaggolf Start 1:an och 10:an 

080425 Damgolf 25/4 Claux Amic E Nyström Poängb. Ev. Esterel 

080430 Valborgsgolf S:t Donat NH Laursen Poängb. Shotgun 

080502 Damgolf 2/5 Grande Bastide E Nyström Slaggolf Avslutning 

080507 Carnegie dag 1 Taulane H Sjöqvist Poängb.  

080508 Carnegie dag 2 Taulane T Skiöld Poängb.  

080514 SEB Private Bank Valbonne H Sjöqvist Poängb. Start 1:an och 10:an 

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


