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TOMS  SPALT 
 
Vintervädret har ställt till det 
mer än vanligt här på kusten 
för oss golfare. Golfbanorna 
har på grund av allt regn pe-
riodvis varit stängda vilket 
varit ett problem för tävlings-
sidan. Dessutom har det varit 

kallare än normalt vilket inte gjort saken bättre. 
På sistone har emellertid solen börjat lysa på oss. 
Vi kan därför hoppas på att allt snart är vid det 
normala och att alla tävlingar kan genomföras 
utan störningar. Det nya vad gäller tävlingar i 
vår är att programmet kompletterats med två 
niohålstävlingar, den ena på St Donat den 11 
mars och den andra på Victoria den 7 april. 
Den enkät som skickades ut i januari besvarades 
av c:a 250, således av halva antalet medlemmar. 
Jag tackar alla som tagit sig tid och svarat på 
frågorna. Glädjande är att notera att det stora 
flertalet synes nöjda med det sätt styrelsen sköter 
verksamheten. Jag får också tacka för många bra 
synpunkter. Mer om enkäten på annan plats i 
bladet. 
Som jag tidigare berört är styrelsen bekymrad 
över att antalet på den s.k. väntelistan inte mins-
kar. Styrelsen diskuterar olika möjligheter och 
planerar att presentera ett förslag för det ordina-
rie medlemsmötet i maj. 
Finanskrisen har inneburit att en del sponsorer 
hoppat av. Styrelsen har därför tillsatt en sär-
skild grupp för att arbeta med dessa frågor. 
Gruppen har varit framgångsrik och lyckats få 
ett antal nya sponsorer vilket är glädjande. 
Som alla säkert märkt höjer golfklubbarna avgif-
ten för greenfee varje år. Det är också särskilt 
märkbart för den som ska växla svenska kronor 
mot euro. De rabatter som vi får på de olika ba-
norna är dåliga. Därför har styrelsen  

utsett en grupp som fått i uppdrag att förhand-
la med golfklubbarna om bättre rabatter. Re-
sultatet av förhandlingarna får vi återkomma 
till. 
Klubbmästeriet arrangerar en utflykt till Pie-
monte i Italien under dagarna 31/3-2/4. Priset 
för golf, hotell m.m. är mycket förmånligt vil-
ket gör arrangemanget extra intressant. Senare 
i vår kommer även den sedvanliga tävlingen i 
Taulane. 
Maritha Mårtensson har som framgår av klub-
bens hemsida lagt upp ett bra utbildningspro-
gram. Den 19 och 20 mars arrangeras en re-
gelkurs på Stillegården. Kursen leds av för-
bundsdomaren Marie Louise Månsson. Jag 
rekommenderar alla att delta i kursen då det 
torde finnas ett stort behov av att bättra på 
regelkunskaperna hos de flesta medlemmar. 
Vidare är det viktigt att alla justerar sin handi-
cap löpande. 
Avslutningsvis önskar jag alla en härlig golf-
vår. 
 
KEEP SWINGING 
 
TOM 

Läs om damgolfen på sid. 5 
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Så äntligen dags för årets första tävling på 
Grande Bastide 
 
Oerhört taggade samlades vi fyra herrar på 
17:e tee för att börja kampen. Det var Stig 
Carlson som med emfas påstod att han hade 
rätt att slå ut från gul tee, trots att han hade 
rosa peggar. 
Jean Pierre Drouin som lämnat snön på hög 
nivå i Valberg för att få uppleva golf på låg 
nivå istället. Vidare Anders Högström, alias 
Pinjedödaren, med sin eleganta ungdoms-
draw. Tyvärr finns det inga dog-leg vänster på 
den här banan...... Och inte minst jag själv 
stabilt ojämn. 
Det började ganska bra de första hålen. Men 
sen blev det mest som vanligt med lite tå, 
klack och duff. Eftersom våra bollar blev täm-
ligen utmattade av alla slag passade vi på att 
svalka dom i något närliggande vattenhinder 
så ofta vi kunde. Jean Pierre, denne luttrade 
idrotts-pedagog, som led med oss andra tryck-
te ned kepsen ytterligare i pannan och bet 
ihop. Vi utbytte dock en hel del artighetsfraser 
på olika språk. När Jean Pierre slog sa vi 
andra Bon Ball! unisont, och när vi slog sa 
han Braa! Så där höll vi på timme efter tim-
me. Rundan tog 5 ½ timme. För att travestera 
Churchill: Aldrig har så få slagit så många
(slag) under så lång tid. 
Nu undrar de flesta hur fasiken det kom sig att 
jag kunde få pris på endast 23 poäng. Kära 
vänner, jag kan avslöja att det varken har med 
klubbval, swing eller koordination att göra.   

Grande Bastide 28 Januari 2009 

Så ha förtröstan! Det är ren taktik, kallas även 
aktiv väntan. Man inväntar helt enkelt rätt 
ögonblick när tävlingsledningen är som sårba-
rast. Med tre inställda tävlingar i följd och ett 
jättelikt ackumulerat prisbord måste man till 
slut lätta på lagret. Något så ovanligt i dessa 
tider som en extra utdelning helt enkelt. 
När dessa rader skrivs har ytterligare en täv-
ling ställts in. Det börjar kanske bli dags att slå 
till igen! 
 
Magnus Ahnmé 

Bästa lag 

Pristagare i Klass C 

De bästa i klass B  
Författaren t.v.           

Christer Boman segrade i A-
klassen när vi äntligen kunde tävla 
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Valbonne 11 februari 2009 

   
Efter flera veckors kallt och regnigt väder fick vi 25 glada golfare som startade i tävlingen 
en härlig golfdag med sol och värme. 
För många av oss var det säsongspremiär och ringrosten var klart märkbar. 
Banan var trots den senaste tidens myckna regn i förvånansvärt bra skick. 
Vi spelade slaggolf och det är kanske lite tufft i en säsongspremiär men resultaten var 
genomgående bra och särskilt i B-klassen där det blev en tuff kamp om första platsen mel-
lan  Anki och Håkan Kihlberg. 
 
Tävlingsledningen                                             TYVÄRR FINNS INGA BILDER 
 
Lennart Serlow 

MEDLEMSENKÄTEN 
Hälften av klubbens medlemmar besvarade medlemsenkäten, vilket vi i styrelsen uppfat-
tar som mycket positivt. Nu gäller det för oss att dra slutsatserna av svaren och förbättra 
verksamheten där så behövs. 
En stor majoritet är positiva till i princip allt och har utryckt sin uppskattning för att vara 
medlem i klubben. Vi tackar för allt stöd! Men det finns ändå en hel del tips och idéer 
om hur klubben kan utvecklas. Här följer några förslag: 

erbjud 9-hålstävlingar 
öppna delar av hemsidan för medlemskön 
komplettera hemsidan med historik 
presentera nya medlemmar i klubbladet 
månadens prestation 
mer regelfrågor i klubbladet 
info om (andra) golfbanor 

Hela enkäten finner Du på klubbens hemsida under Tidning/Bilder/GCSenkät2009. 
Vi tackar Er alla som besvarat enkäten och gratulerar Klas Lifors, Anders Tollstén, Niels 
Holst Laursen,Lars Gullström, Lennart Brenner, Per Ström, Gerard Febvre, Katarina 
Berg-Lindau, Bertil Liljenberg och Christer Svensson som vann var sin greenfee till  
Claux-Amic. 
 
Bertil Deurell och Lennart Lindeberg 
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Grande Bastide 18 februari 2009 

KALASGOLF på GRANDE BASTIDE 
  
Det blev ett riktigt KALAS!  En "smaskig" godispåse innan start och 
sedan kalasbra spel, men inga kalasbyxor!!!! En solig start med frost 
för några, men inte för oss som startade på hål nr 1. Jag gick i den 
bästa kalasbollen, alla var "taggade" och  tog 4 platser inom topp 10 
av de 30 startande i A-klassen. Klubben sponsrade dryck och pizza-
bitar som avslutning på en Kalasbra dag. Tack för en trevligt arran-
gerad dag!    P.Julius  

Pristagare i Klass A 
Kai, Per Julius och 
Håkan 

Klass C 
Karl Adam, Marianne 
och Claes 

Klass B 
Per Åke, Stefan och Bosse 
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    Grande Bastide  16 jan. 2009 
  
Det nya golfåret inleddes med en fantastiskt solig 
januaridag på Grande Bastide. Efter allt regnande var 
det befriande att vandra runt i solskenet, även om 
inte golfspelet var på "topp" och banan på några stäl-
len fortfarande var våt. Trots att många ännu inte 
kommit åter från julfirandet i Sverige var vi hela 20 
damer i två klasser. Segrade i A+B klassen gjorde 
Gittan Pedersen med hela 36 poäng, och i C klassen 
Lena Drouin med 32 poäng. Bruttopriset vanns av 
Kerstin Richer med 19 poäng ,som för dagen var 
gäst. Närmast hål på nr 16 kom Anne-Cathrine Kihl-
berg. Tack alla för en trevlig dag. 
                                                         Lisa Nyström 
 

     Saint Donat  30 januari 
 
Resultat 
 
Klass A  Ulla Sjöqvist  20p 
 
Klass B Kristin Tollstén  27p 
  Helena Berglund  25p 
 
Klass C Christina Malmström 23p 
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Eva Bergh  (EB) 
 

Tel.:  04 93 83 33 84 
Mobil: 06 78 11 48 05 

E-post: evabergh12@orange.fr 

Lisa Nyström  (EN) 
 

Tel.:  04 93 20 93 40 
Mobil: 06 79 91 09 37  

E-post: info@franskbostad.com  

Ansvariga 

PROGRAM 
VÅREN 2009 

D A M G O L F  

Tävlingarna är öppna för alla damer med officiellt hcp (max 
36) 
Startavgift 5 € 
Anmälan:    Senast tisdag kl 17:00 via hemsidan   
      
 www.svenskagolfklubben.se 
Startlista:   Finns på hemsidan fr o m onsdag kl 20:00 

TÄVLING I TÄVLINGARNA  ÖVER SÄSONGEN 2008-2009 
         

  
   
   
   

Vid varje tävling utgår ett BRUTTOPRIS 
Vid poängbogey räknas bruttopoängen ut enl. 
nedan 
 3 poäng  =  birdie 
 2 poäng  =  par 
 1 poäng  =  bogey 
Vid slaggolf är det det lägsta bruttoresultatet 
som räknas 
 

OBS!   spelform kan ev. ändras beroende av antal startande i varje serie. 

Trevlig Golfsäsong! 

  Första       
Datum    

    Ansvarig start  Bana                Spelform  Kommentar 
16/1 EN / EB 09:57  Gde Bastide  PB + lag   
30/1 EB / EN 10:00  St Donat  PB   
13/2 EN / EB 09:33  Valbonne  Slaggolf   
27/2 EB / EN 09:57  Gde Bastide  Flaggolf   
13/3 EN / EB 09:33  Valbonne  4-boll bästboll Kavaljersgolf 
27/3 EN / EB 10:00  St Donat  PB + lag   
17/4 EB / EN   *)  Estérel  PB  Utflykt 
24/4 EN / EB 09:03  Gde Bastide  Slaggolf   
15/5 EB / EN   *)  St Donat  PB  9 hål eclectic 

Poäng utdelas vid varje  
damtävling med :  
10 poäng för vinnare  
8   poäng för tvåan  
6   poäng för trean 
4   poäng till övriga 
     som deltagit 

 

Glöm inte  - 
man  behöver inte  vara 

bäst. 
I poängjakten har alla en 

« chans ». 
Det gäller bara att delta  

så ofta som möjligt. 
 

Alla får poäng. 

Poängjakten fortsätter! 

Efter fyra tävlingar,  där 50 damer deltagit,  är ställningen 

NYSTRÖM Elisabet 42 Utom tävlan 

TOLLSTÈN Kristin 34  
KRUGER Gerd 34  
SJÖQVIST Ulla 32  
MALMSTRÖM Christina 32  

BERGH Eva 26 Utom tävlan 

WICKBERG Lena 24  
BERG LINDAU Katarina 24  
WRÄNGHEDE Yvonne 24  
KIHLBERG Ann-Catherine 24  

TILLO Cajsa 22  

*)  ännu ej bestämd starttid 
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Preliminärt program Våren 2009 
 
Datum Verksamhet   Plats 
 
05 febr  Långa spelet   Easy Golf 
Tränare: John Norsworthy  €15 inkl. bollar 
                                      
19 febr Närspel; Pitchning - Chipning St Donat 
Tränare: Eric Poujeol  €15 inkl. bollar 
 
26 febr Närspel; Trouble shots   Easy Golf 
Tränare: Thierry Tronquart €15 inkl. bollar 
 
19 mars Regelkurs: Genomgång av den nya  re-
  gelboken.  Stillegården 
     €5 inkl. lunch                                          
 
20 mars Regelkurs: Genomgång av den nya re-
  gelboken.  Stillegården 
                         €5 inkl. lunch   
                   
26 mars Närspel; Puttning - Bunker   St Donat 
Tränare: Eric Poujeol  €15 inkl. bollar 
 

Ambitiösa golfare: Lennart Lindeberg,Anders Häggö, 
Ulla Häggö, Kjell Gertorp samt instuktören Eric Pou-
jeol. 

 
Banor 
 
Under hösten och våren har vädrets makter inte ståt oss 
bi, det har regnat en hel del som ni alla säkert har upp-
märksammat. Många av våra banor har varit avstängda. 
Har noterat lite kommentarer från våra medlemmar, 
men vi får inte glömma att Golfklubben  förlorar intäk-
ter samt att banorna tar enorm skada om spel tillåtes på 
banan under dessa blöta förhållanden. 
Man stänger inte av utan anledning (förlorade greenfee 
intäkter), vi vill ju ha fina banor nu i vår. 
Vi får hoppas att våren kommer med mycket sol och 
värme så att vi kan spela golf på fina banor. 
 
Golfkurser 
 
På vår hemsida finns kursprogrammet  och kurserna är i 
full gång. Intresset för våra kurser är ganska bra, men 
på grund av vädret så är man naturligtvis inte sugen på 
att vara ute och träna. 
En kurs 5 februari på Golf de Villneuve Loubet, John 
Norsworthy, Long Drive som var under tak tack och lov 
genomfördes till deltagarnas belåtenhet. 
Ytterligare kurser under våren är närspelskurser och 
anmälningar för deltagande är bra. 
Glöm inte att notera den 19-20 mars då vi håller regel-
kurs på Stillegården ett ypperligt tillfälle att testa sina 
regelkunskaper, vilket vi alla behöver. 
Som kanske inte alla vet så subventionerar Golf Club 
Suédois €10:- per person och deltagartillfälle, normal 
kursavgift är €25:-. 
När det gäller regelkurserna 19-20 mars så tar vi ett 
krafttag och kursavgiften är €5:- och då ingår en lätt 
lunch, oslagbart. 

Utbildning 
 
Här kommer lite information om Le Provencale, 
Sophia Antipolis. 
Jag har under hösten och våren varit uppe och tittat 
på hur byggnationen fortgår. I dagsläget är klubbhu-
set klart, men får inte öppna på grund av att man inte 
har handicapanpassat toaletterna. Franska myndighe-
ter har sagt att detta måste göras innan man får öppna 
klubbhuset, övriga lokaler, servering mm är klart. 
Möbler och inventarier är i stort på plats. Beträffande 
träningsområden så är det mesta klart. Även Acade-
my som ligger lite längre bort på andra sidan 
vägen är i gång. Drivingrange och närspelområden 
ser klara ut det är bara lite planteringar samt iord-
ningställande framför klubbhuset som återstår. 
När jag var där 29 januari pratade jag med Richard 
Sorrell och han meddelade att anläggningen beräknas 
vara klar 1 mars 2009. Vår tidigare tränare Sebastian 
Lonchamp och jag diskuterade möjligheten att under 
hösten 2009 skall lägga en del närspelsträning på Le 
Provencale. Som jag påpekat tidigare har jag inte 
hittat någon bana som kan konkurrera med Le Pro-
vencale när det gäller träning för närspel. 
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Regelfråga: 
 
När jag slog mitt slag hamnade bollen i ett 
träd, bollen blev kvar uppe i trädet. 
Kan jag klättra upp i trädet och slå bollen 
som den ligger? 
Bollen ramlar ner under tiden jag klättrar 
upp för att försöka slå den. 
Vad händer då? 
 
Jovisst kan jag klättra upp och slå bollen 
som den ligger, men ramlar bollen ner 
under tiden som jag klättrar, får jag ett slags 
plikt och bollen skall återplaceras. 
 
Jag ådrar mig ett slags plikt om jag skakar 
trädet, kastar upp ett föremål, eller på annat 
sätt försöker få ner bollen. Ramlar bollen ner 
skall bollen återplaceras. 

Medlemsenkäten gav vid handen att regelfrågor är något som många medlemmar är intresse-
rade av. 
Redaktionen bad Maritha om hjälp och nedan ser ni resultatet av vår förfrågan. 
En relevant situation som inträffar ofta på Grande Bastide bl.a. 

Regel 18-2. Boll i vila rubbad 
 
Om jag påverkar så att bollen ramlar ner enligt 
ovan, och jag inte återplacerar bollen, utan 
slår den där den ramlat ner på marken ger det-
ta mig 2 slags plikt = regelbrott 
 
Vad gör jag? 
Under förutsättning att jag inte gjort något en-
ligt texten ovan kan jag förklara bollen 
ospelbar. Det vill säga bollen ligger kvar uppe 
i trädet. 
 
Regel 28 Ospelbar boll 
 
Med ett slags plikt för jag göra något av alter-
nativen 28-a, b eller c (se i regelboken) 
Bollen ligger ju kvar uppe i trädet så regel 28-
a är den regel som är tillämplig i detta fallet. 
Droppa en boll enligt 28-b eller c går ju inte 

då man har 
svårt att 
fästställa 
punkten 
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                                  Piemonte                    31 mars - 2 april 
 
 

Äntligen en resa till det vackra Piemonte. Resan dit tar enl. Google map ca. 3 
tim. från Antibes, men räkna gärna 3,5 tim. 
Dag 1:   Vi samlas på hotellet Al Castello di Novello kl. 12.00. Därifrån kan vi 
     åka gemensamt till Golf Club delle Langhe i Monforte d´Alba som är en  

9 hålsbana. På kvällen blir det middag på hotellet. 
Dag2:   Frukost. Sedan bär det av till Golf club Cherasco, inte långt från      
                 hotellet. Där spelar vi 18 hål. Första start ca. 10.00. Efter golfen ges  
            tillfälle att besöka en pastafabrik och göra ett besök på en vingård 
för  
            vinprovning. Om någon orkar hinner man kanske med ytterligare en 
            vingård. På kvällen äter vi middag på Trattoria della Posta i Monforte  
            d´Alba. 
Dag3:   Frukost. Därefter ytterligare  en 18-håls runda på Golf Club Cherasco. 
            Första start som dag 2. Efter spel samling, prisutdelning och hemfärd 
 
Hotellet och golfbanorna samt färdbeskrivning finns på nätet röda/ under-
strukna 
 
Pris för allt detta €300:-. På hotellet finns dubbelrum och sviter. Sviterna är 
€40:- dyrare. De består av två rum och ett badrum och om några är nära kom-
pisar kan man bo 4st i sviten. Då är priset/person samma som för dubbelrum. 
Det som inte ingår är lunch/macka på dagarna då vi spelar golf. 
 

Klubbmästeriet   / Yvonne Wränghede          Tävlingsledningen / Hans Sjöqvist 
Anmälan görs på hemsidan från den 1 mars och är bindande, begränsat antal 
platser. När betalning i form av check, som skickas till Golf Club Suèdois, BP 
13, 06560 VALBONNE-VILLAGE, kommit klubben tillhanda är du garanterad 
plats. 
OBS om Du/Ni kommer på väntelista, avvakta.  Information kommer. 
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Säsongstart, St Donat 21 jan.  51 anmälda 
INSTÄLLD PGA REGN 
 
 

Onsdagsgolf Valbonne 11 febr. 25  anmälda 
Klass A  
1:a Kai Weslien   77slag 
2:a Lars Gullström  81 
3:a Gerard Febvre  83  
4:a Eva Bergh   89 
Klass B  
1:a Kjell Gertorp   75slag 
2:a Nina Adlercreutz  82 
3:a Björn Berner   84 
Klass C  
1:a Håkan Kihlberg  72slag 
2:a Ann-Catherin Kihlberg 73 
3:a Claes Andersson  79 

Allmänna tävlingar 

Mimosagolf, Grande Bastide 28 jan 48 anmälda  
Klass A 
Christer Boman  35p 
Per Ström   33p 
Per Julius Nyström  32p 
Eva Bergh   30p 
Klass B 
Per Åke Blom  31p 
Kjell Gertorp   29p 
Magnus Ahnmé  23p 
Klass C 
Christina Malmström 30p 
Elisabeth Dymling  30p 
Gerd Kruger   26p 

Februarigolf, St. Donat  4 febr. 37 anmälda  
INSTÄLLD PGA REGN 

Kalasgolf Grande Bastide 18 febr. 56 anmälda 
Klass A 
1:a Per Julius Nyström  38p 
2:a Håkan Johansson  35 
3:a Kai Weslien   35 
4:a Christer Boman  33 
Klass B 
1:a Stefan Wränghede  33p 
2:a Bo Sörensen   32 
3:a Per Åke Blom  32 
Klass C 
1:a Marianne Ahnmé  32p 
2:a Claes Andersson  29 
3:a Karl Adam Bonnier  27 

Vid samlingen inför Kalasgolfen togs denna vinter-
bild, men vid starten kl. 09.30  var banan grön och 
solen strålade. 
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SVENSKA KLUBBEN GOLF 
 
i Spanien bjuder in till golfäventyr 
den 30 april till 3 maj 2009. 
 
Så var det dags igen för nästa golfäventyr, 
den här gången i Spanien 
Det blev inte riktigt som vi informerade om i 
Birmingham utan vi valde i slutändan Hotel 
Almenara som ligger på Solkusten nära 
Sotogrande och Valderama. Hotellet ligger 
ca 9 mil sydväst om Malaga  och ca 2 mil 
norr om  Gibraltar.  
Hotellet har 3st 9 hålsrundor och är om inte 
fullt femstjärningt så i vart fall fyra plus. 
Golfen går av stapeln med början på 
morgonen den 30 april och avslutas den 2 
maj med galamiddag på kvällen. 
Avgiften är 560€/410€ för medföljande non-
player. I priset ingår greenfee inkl buggy i 3 
dagar, 3 luncher, 2 middagar samt 
galamiddag inkl vin och öl, etc.   
Då många kommer att bo olika länge på 
hotellet så skall ni själva boka hotelrummen. 
Via internet är det info@sotogrande.com 
och via telefon skall ni ringa 0034902 
181836 och i båda fallen ange Swedish 
Golf.  
Priset är samma för enkel som för 
dubbelrum och vi har prel bokat 60 rum. 
Priset är €125 plus vat om 7%. 
Hotelrummen betalas individuellt och 
önskar ni fler nätter så får var och en lösa 
detta direkt med hotellet. Ni får samma pris 
per natt oberoende av längd.  
Vill ni boka golf tidigare i veckan så får ni 
betala €50 extra för detta men även detta 
måste bokas separat.  
Vi tänker inte ordna transport från 
flygplatsen utan föreslår att alla hyr bil. Jag 
har offert från Nordiqcar som möter på 
flygplatsen i Malaga. Ev kan de även ordna 
från Gibraltar men ta det i så fall direkt med 
Nordiqcar. Det går även att flyga till Sevilla 
och Cadiz.  
 
 

Priset är för 4 dagar 
Gr B    Clio/Corsa 5dörrars 
fullutrustad                                    €105 
Gr C    Focus/
Megane                                                     € 135  
Gr D    Focus/likn. Kombi 
modell                                               €165  
Gr F     Minibuss 7 sits Renault Scenic/
liknande                           €270  
 
Priset är inkl fria mil, försäkring och 
extraförare. Önskar Ni fler dagar så får ni 
betala lite ytterligare. De möter vid ankomst 
och bilen levereras direkt på flygplatsen där de 
möter upp vid avfärden. Önskar ni deras 
tjänster så boka på info@nordiqcar.com eller 
tel.  0034667460784. Även här får ni ange 
Swedish Golf. 
 
För anmälan se bifogad blankett. Denna bör 
insändas senast den 1 mars och med en 
insättning om €140:-  per person som avser ca 
25 % av kostnaderna för golf, måltider och 
dryck (se konto nedan). Anmälningsblanketten 
skickas till Pernilla Nilsson via varje lands 
kapten. Rummen betalas som sagt direkt. 
Kvarvarande belopp skall betalas innan 
ankomsten. 
 
Uppgifter för inbetalning 
Kontohavare: Johan Claesson för Svensk Golf 
IBAN nr: SE64 6000 0000 0000 4455 8279 
SWIFT: HANDSESS 
Bank : Handelsbanken Kalmar, Box 706, 391 
27 Kalmar, Sverige. 
Har Ni frågor så tar vi de helst per mail till 
susannefolkebo@hotmail.com 
Johan.Claesson@ca-fastigheter.se 
Eller Pernilla Nilsson som kommer att hjälpa 
till med diverse adminitrativa frågor 
(pernilla.nilsson@ca-fastigheter.se). Fax nr till 
Pernilla är 0046-480 20279.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Johan Claesson 
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Klubbens nya sponsor hälsar välkommen 
till Rabiega Classic 2009 på Saint Endréol 
den 26-29 mars  
 
Samling på Les Domaines de Saint Endréol  
Route de Bagnols en Forêt , 83920 La Motte 
en Provence på förmiddagen fredagen den 
27 mars och spelar 18 hål. Förplägnad på 
banan. Därefter samlas vi på Domaine Rabi-
ega i Draguignan och checkar in på våra 
rum. Vi gör en rundvandring på anläggning-
en, där vi i källaren får bekanta oss med Do-
maine Rabiegas nya viner. 
 
Vi samlas för en drink vid poolen innan vi 
tillsammans intar middagen på egendomen. 
Efter frukosten lördagen den 28 mars tar vi 
oss till Saint Endréol för en ny 18-hålsrunda 
med förplägnad på banan. När vi återvänt till 
Domaine Rabiega samlas vi så småningom 
åter för en drink och intar sedan middag till-
sammans, varvid även prisutdelning sker. 
Övernattning och frukost på söndagsmorgo-
nen. 
 
Pris för detta arrangemang, exklusive green-
fee, är €220 per person vid övernattning i 
dubbelrum. 
Saint Endréol bjuder som bekant rolig och 
utmanande golf i vacker natur. Den svenske 
golfjournalisten Johan Dahlqvist skrev nyli-
gen så här i tidningen Världens Viner: 
”Varje hål har sin egen karaktär och det mest 
intressanta och kanske vackraste hålet är det 
13:e. Här gäller det att slå uppifrån berget 
runt 200 meter 
över floden End-
re, ned till en 
green omgärdad 
av vatten. Låter 
det omöjligt? Inte 
alls, välj rätt 
klubba bara!” 
 
Välkomna! 
Anders Åkesson,  
Rabiega  
04946844422 

Detta brev kom till tävlingsledningen från en 
ny medlem. Vi tycker det är tänkvärt ! 
 
Äntligen har jag blivit medlem i Golf Club Su-
édois, efter har stått i kön några år. Detta har 
inte hindrat mig att delta i olika tävlingar un-
der dessa år, i egenskap av ”kömedlem”. Jag 
har uppskattat, att få delta, i mån av plats och 
lärt känna många nya ansikten under dessa 
tävlingar. Det är beundransvärt, att se hur 
många som engagerar sig och fixar, så att des-
sa tävlingar fungerar och passar så många, som 
möjligt. Tyvärr är det likadant i denna golf-
klubb, som i alla andra golfklubbar jag har va-
rit medlem i, att det är nästan alltid samma 
medlemmar, som deltar i tävlingarna och jag 
tycker att, alla NI andra, som är medlemmar i 
klubben borde ta chansen, att försöka delta i 
någon av de olika tävlingar, som klubben ar-
rangerar. Det är ett utmärkt tillfälle, att utöva 
vår kära golf, samt att träffa få nya bekanta 
med samma intresse. Som Coubertin sa: ” Det 
inte viktigast att vinna utan att delta ”!  
Golfhälsningar 
 
Dan Alvén 
(spelar hellre än bra) 

   Problem med datorn? 
 
 
 
 
 
 
Ibland strular det till sig med datorn och inter-
net. Och, vad gör man? Jo man trycker på alla 
knappar och sen blir det ännu värre! Det var 
just vad som hände oss på redaktionen. Men vi 
fann en lösning! Vi ringde Roland Dunton, en 
duktig datakonsult. Snabb, billig och bra och 
pratar svenska! 
 
Får Du problem, tveka inte att ringa honom på 
telefon: 06 71 53 42 48 eller 04 93 229549 
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Tyvärr kan tävlingsledningen inte göra 
så mycket åt vinterns regnande 

Under några veckor i slutet av november 
och december kom, sägs det, motsvaran-
de ett normalårs nederbörd. Det här gjor-
de att vissa banor blev ospelbara även 
under januari och att vi måste ställa in 
fyra allmänna och två damtävlingar. 
Grande Bastide, som tidigare  haft pro-
blem med bevattningen, var nu den bana 
som klarade sig. Vi övervägde vid två 
tillfällen då det såg dystert ut att flytta till 
annan bana men möjligheten att nå fram 
med information några dagar innan an-
sågs osäker.  Nu ser vi istället fram mot 
en händelserik och spännande fortsättning 
av vårens tävlingsprogram. Både Danska 
och Norska vandringspriserna går av sta-
peln i skiftet mot mars och sedan kommer 
flera tävlingar till vilka vår sponsorgrupp 
lyckats attrahera intresse. Franskbostad 
kommer igen med attraktiva priser och 
bland annat Wretman Estate deltar med 
Törnebohms vandringspris på Cannes 
Mougins. 

 
9 HÅLSTÄVLINGAR 

I de svar på enkätundersökningen som utför-
des vid årsskiftet framkom det önskemål om 
att vi skulle anordna 9 hålstävlingar. 
Vi har tagit till oss det och på försök, för att 
se hur stort intresset är kommer här möjlighet 
att delta i 2 st. 
St Donat 11 mars har vi en 18 hålstävling 
shot-gun samlig 09.00  med 72 platser. Av 
dessa kan vi få 12 platser i 3 separata bollar 
som i det ordinarie startfältet  spelar 9 hål.   
Green-fee 40 euro. (44 euro ord.pris) Startav-
gift 3 euro. 
Victoria Golf Club 7 april där det är förbo-
kat 5 bollar 20 platser första start kl 09.00   
Green fee 32 euro (35 euro ord.pris) Startav-
gift 3 euro. 
Båda tävlingarna finns i tävlingsprogrammet 
på hemsidan och anmälningarna sker på van-
ligt sätt. Deltagare i 9-hålstävlingar, liksom i 
alla andra tävlingar vår klubb arrangerar, 
skall ha gällande försäkring, dvs genom 
Franska Golförbundet eller från golfklubb 
som sorterar under Svenska Golfförbundet". 
 
Hans Sjöqvist är ansvarig för båda tävlingar-
na och svarar på eventuella frågor 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr eller  
Tel: 04 93 34 61 95  

Klubbens tävlingsledare är: 
 
Torbjörn Skiöld 
Tel: 04 97 21 10 64, Mobil: 06 83 76 30 41 
knorring_skiold@yahoo.se 
 
 Hans Sjöqvist 
Tel: 04 93 34 61 95, Mobil: 06 84 70 97 88 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Lennart Serlow 
Tel: 04 93 34 93 28, Mobil: 00 46 708 528 580 
lennart.serlow@wanadoo.fr 

Per-Olof Thorstensson 
Tel: 04 93 99 90 05, Mobil: 00 46 709 253 305 
per@pmtconsulting.se 
 
Elisabet Nyström och Eva Bergh leder damtävlingar-
na. 
Gunnar Calais har hand om matchspelet som sträcker 
sig över hela golfåret. 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 
Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt/Sponsor 

090227 Damgolf Gde Bastide E Bergh/EN Flaggolf  

090304 Norska V-priset Valbonne L Serlow/HS Poängb. Start 9.30 från tee 1 o 10 

090311 Marsgolf St Donat H Sjöqvist/POT Poängb. Kanonstart  

090313 Damgolf Valbonne E Nyström/EB 4-boll bäst Kavaljersgolf 

090318 Fransk Bostad Gde Bastide L Serlow 
P-O T:son 

Slag/ Po-
ängb. 

Start kl 9.30 från tee 1 
och 10 

090325 Törnebohms V-pris 
 

CannesMougins T Skiöld 
L Serlow 

Poängb. Kanonstart  
Wretman Estate  

090327 Damgolf St Donat E Nyström/EB Poängb. Lagtävling 

090331 
090402 

Piemonte, Italien. Olika banor H Sjöqvist Poängb. 
Lagtävling 

Klubbmästeriet arr. 

090408 Påskgolf Valbonne H Sjöqvist Slaggolf Start kl 9 från tee 1 o. 10 
Rabiega vinsponsor 

090415 Vårgolf  Claux Amic H Sjöqvist Poängb. Kanonstart 
Ch. L´Arnaude 

090417 Damgolf Esterel  E Bergh/EN Poängb. Utflykt 

090422 Aprilgolf St Donat P-O T:son/HS Slaggolf Kanonstart 
Ny Kredit 

090424 Damavslutning Gde Bastide E Nyström/EB Slaggolf  

090429 Valborgsgolf Gde Bastide P-O T:son/TS Slaggolf Kanonstart 
Banque Öhman 

090430 
090502 

Utlandssvenskarnas 
golf 

Sevilla, Spanien Leif Resén  3 tävlingsdagar 

090506 
090507 

Taulane Cup Taulane, 2 dagar T Skiöld Poängb. Klubbmästeriet arr. med 
Banque Carnegie Lux. 

090513 Våravslutning Valbonne H Sjöqvist Poängb. SEB Private Banking 

090515 Damgolf St Donat E Bergh/EN Eclectic Compact-banan 

090311 Marsgolf - 9-hål St Donat H Sjöqvist/POT Poängb.  

090407 Victoria 9 - hål Victoria G C H Sjöqvist Poängb.  


