
  

KLUBBLAD NR 4 
Oktober 2009                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

Fredagen den 9 oktober utbröt den stora dansk-
svenska bataljen. Under kulturkalaset i Göteborg 
i augusti seglade en armada av danska båtar upp 
för Göta Älv och besköt Ostindiefararen och 
andra svenska båtar. Domaren förklarade slaget 
oavgjort. Men Nordic Cup i år blev inte oav-
gjord. Sverige vann med 45 – 30. 
 
För att få fler damer att deltaga i damgolfen har 
tävlingsledarna Bi Gullström och Lena Wick-
berg bestämt att man kan deltaga utom tävlan, 
vilket redan har lockat ett antal damer som tidi-
gare inte velat ställa upp. Det är bra att  fler 
medlemmar deltar i våra arrangemang. 
 
KEEP PUTTING 
 
STEN 

 
STENS  SPALT 

 
Det är vanligt att en nyvald sty-
relse avger en programförklaring, 
och i det här fallet är det ganska 
enkelt. Vi tänker fortsätta vad 
tidigare styrelser redan gjort, dvs. 
att arrangera många och bra täv-

lingar både med och utan sponsorer, att fortsätta 
med speciella damtävlingar, 
att ordna golfresor, gärna till orter som också har 
ett kulturellt intresse och att väl ta hand om nya 
såväl som gamla medlemmar. Var förvissad om att 
vi i styrelsen kommer att anstränga oss för att till-
fredställa er. 
 
Jag vill också passa på att tacka den avgående sty-
relsen med Tom Rune i spetsen för fina insatser för 
klubben. Några  tidigare styrelsemedlemmar  är 
kvar, men vi har också fått några nya. Hans Sjö-
qvist är tävlingsledare, medan Bi Gullström tar 
hand om damgolfen. 
Yvonne Wränghede ansvarar för Klubbmästeriet 
och Bertil Hasteus assisterar vår skattmästare; Cal-
le Nordheim. 
 
Höstens program uppfyller väl vår programförklar-
ing. Visserligen blev premiärtävlingen inställd, 
men sponsorn Nykredit kommer igen den 18 no-
vember. Istället blev det KM för äkta makar som 
blev premiärtävlingen. Jag tycker nog att fler par 
än i år borde våga ställa upp i den riktiga tävlingen; 
bara 12 deltog, medan de flesta valde sidotävling-
en. 
 
Sedan följde Nordeas sponsrade tävling på La 
Grande Bastide som blev övertecknad. Den första 
resan till Italien och Piemonte den 6 och 7 oktober 
blev också snabbt fylld. Arrangemangen var ut-
märkta. Totalsegrare blev Anders Tollsten. 
 
Årets långresa sker i november och går i år till Tu-
nisien. Nästa år kanske det blir Spanien 
 

Klubbladet gratulerar 2009 års klubbmäs-
tare i mixed fouresame för makar och till-
lika vinnare av Reséns vandringspris. Det 
var andra året i rad paret Nyström vann. 
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SEB Private BankingSEB Private BankingSEB Private Banking      
Den 13 maj 2009 på ValbonneDen 13 maj 2009 på ValbonneDen 13 maj 2009 på Valbonne   

   
VÅRAVSLUTNING PÅ VALBONNE  
Vårsäsongens sista tävling spelades på Valbonne den 13 maj med fantastiskt väder. SEB Private Banking, 
med Madeleine Lehman i spetsen, var generös sponsor. Det vackra vädret bidrog säkert till de fina resulta-
ten. 9 spelare spelade bättre än sitt handicap – glöm inte att gå in på hemsidan och sänk hcp! Bäst lyckades 
Birgitta Bäckström i klass C med 40 poäng. A-klassen blev en riktig thriller med två spelare på 37 poäng 
och två på 38 – lägre hcp fick avgöra placeringarna. En speciell eloge går till Per Holmvik som fick 37 
poäng och spelade banan på 2 över par! 
 
Dagen avslutades med en trevlig lunch under vilken SEB Private Banking informerade om de tjänster de 
har att erbjuda. 
 
Väl mött till hösten första tävling den 16 september på St Donat! 
Christer Boman 

Team SEB, Nina Nilsson, Madelaine Lehman, Magnus Karle,  
Ann Wisborn och Boel Pettersson. 
Nedan: Pristagare i A-klassen  T.v. Ann Wisborn  SEB 

Pristagare C-klassen 

Tävlingsledaren 
har god kontakt 
med sponsorn! 
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Den 16 september 2009 på Saint DonatDen 16 september 2009 på Saint DonatDen 16 september 2009 på Saint Donat   

Premiärtävlingens Vand-
ringspris 
Inteckningar 
2000  Ann-Louise Glenmark 
2001  Agneta Antonsson 
2002  Björn Tore Larsen 
3003  Per Ström 
2004  Göran Selander  
2005  Per Holmvik 
2006  Eva Ström 
2007  Renée Björkman 
2008 Marianne Ahnmé 
2009 Inställt 

Ett extremt tropiskt regnväder omöjliggjorde golf-
spel vid årets premiärtävling. 
Bilden från premiären 2008. 
Sponsorn , NYKREDIT, har glädjande nog lovat 
att återkomma senare i höst. 
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 23 september 2009 på Valbonne23 september 2009 på Valbonne23 september 2009 på Valbonne   

KM makar+ KM makar+ MIXEDMIXED  

 
 Vinnare i utlottning av 2 st ToR biljetter Nice-
Gbg sponsrade av City-Airline  blev Katarina 
Berg-Lindau och Göran Befrits i samband med 
Golf Club Suedois årligen återkommande mix-
ed greensome. Tävlingen som spelas samtidigt 
med Klubbmästerskap Äkta makar ( open four-
some), som vanns av Lisa o Per Julius Ny-
ström. Instiftare av vandringspriset Madeleine 
och Leif Resén överlämnar priset till vinnarna.  
Fredrik och Birgitta Engström samt Pelle och 
Eva Ström blev 2:a resp 3:a.  
Sidotävligen mixed greensome vanns av paret 
Lena Blom-Sörensen och Bosse Sörensen. Täv-
lingsledare för dagen var Lennart Ser-
low. Tävlingen var fulltecknad med 70 ta-
let tävlande. Vi kunde glädja oss att åter se 
klubbens nestor Per Rignes igen  
  
Hans Sjöqvist 
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30 seprember 2009 på Grande Bastide30 seprember 2009 på Grande Bastide30 seprember 2009 på Grande Bastide   

Kanonstarten den 30 september 2009 på Grand Bastide började som den borde med ett skott klockan 8:30. I 
bollen 1bis  var vi  Ann-Catherine Kihlberg, kallad Anki, Ulf Jarlerud som ville kallas Uffe för dagen för att 
inte blandas ihop med den fjärde i bollen som också hette Ulf,  och undertecknad. Vi hade en liten diskussion 
om mitt namn som någon tyckte var löjligt men beslöt att jag skulle få behålla namnet om jag bara inte var för 
löjlig själv, åtminstone inte hela tiden. 
Namnfrågan sålunda avklarad sköt vi iväg våra bollar med stor kraft och beslutsamhet. Vädret var kanon och 
blev snabbt för varmt men bättrade sig då en liten lagom vind tog till vid 11 tiden. Det hade Anki redan förut-
sagt då hon känner banan mycket väl. Innan vinden kom för att svalka oss hade jag börjat söka efter skugga i 
ruffen eftersom jag har lärt mig i Indien att det är klokt att söka skugga när solen bränner.  Anki visste redan 
detta fast hon inte har bott i Indien och ledde vägen till de största träden medan herrarna avgjorde vad som bor-
de vara rätt antal slag på hålen. Vi höll oss utanför diskussionen men hörde förtvivlade rop i stil med: det kän-
des som jag spelade så bra, hur kunde det bli så mycket? När antalet slag var fastställt gick vi oftast vidare till 
nästa hål utom vid 11an där någon i bollen upptäckte att en klubba var borta och började söka efter den. Golfbi-
len gjorde sightseeing på fyra fairways innan den hittade tillbaka till oss som stod ivrigt vinkande för att visa 
vägen. Incidenten var mycket uppskattad av de andra fyrbollarna. Det händer ju inte så mycket i form av under-
hållning på en golfbana, det är i stort sätt bara golfbollarna som far i väg åt olika håll och en och annan golfspe-
lare som hoppar upp och ner. 
Efter ett tröstlöst långt par 5 hål kom vi till Nordeas oas. Där fick vi nya bollar och peggar och gammeldansk av 
Anita och hennes kolleger. Uffes spel blev klart förbättrat efter snapsen, vi andra ångrade våra fega vattenglas. 
Närmast hål kom vi inte, men det var inte långt borta! Här som överallt i Gof Club Suédois rådde stor jämlik-
het: damer och herrar tävlade om samma pris. Bara på hålet som hade längsta drive fanns det två pinnar, en för 
herrarna och en för damerna. Man får ju alltid höra att golf inte har med styrka att göra utan det är bara tekni-
ken som avgör hur långt man slår, så man får ju dra konklusionen att herrarna har en avsevärt bättre teknik och 
måste få mäta sig mot varandra. 
Anki och jag spelade rätt så jämt och spänningen var ibland olidlig. Uffes utmaning låg på ett annat plan men 
han visade sig vara en tålmodig och uppmuntrande person som klarade alla situationer. Glada stegade vi in mot 
matsalen där Nordea gav oss en strålande lunch. Priserna kom i form av vinflaskor från Château l’Arnaude.  
GRY 

Serviceteamet på 5:ans tee serverade 
Gammel Dansk. Th. Lisa med första 
priset  
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TÄVLINGSRESULTAT 
 
18 september  på Valbonne.  9-hål 
  
Klass A 
Lisa Nyström    21p 
 
Klass B 
Bi Gullström    17p 
Ingrid Moberg   17p 
Majbritt Boström   16p 
 
Klass C 
Gunilla Nilars   16p 
Eva Bergström   16p 
Marianne Westlund   15p 
 
2 oktober Grande Bastide 
 
Klass A 
Lisa Nyström    38p 
Iréne Eriksson   32p 
 
Klass B 
Gerd Klint Hansson   38p 
Torunn Löberg   36p 
Ewa Mencel    34p 
Birgitta Jurbrant   34p 
 
Klass C 
Katarina Berg-Lindau  35p 
Charlotte Lundqvist   35p 
Kerstin Ohlsson   32p 
 
 

Klubbens tävlingsledare för damgolfen är: 
Bi Gullström 
tel: 0493361524 
Mobil: 0688502915 
E-post gullstrom@wanadoo.fr 
 
Lena Wickberg 
tel: 0493731097 
Mobil: 0603020423 
E-post wickbergs@orange.fr 

Säsongstart och debut för Bi och Lena 
============================ 
  
Att efterträda Lisa och Eva är en utmaning- inte 
en lätt sådan, men vi skall göra så gott vi kan. 
Det började SÅ bra.  32 anmälda till Valbonne 
den 18 sept. 
Nästan alla kom, trots att alla väderstationer var-
nat för regn och åska. De fick också rätt så små-
ningon, men vi hann 9 hål, 
Lite blöta blev både spelare och scorekort för-
stås. Men när stora ovädret bröt ut satt vi  alla 
och njöt av vin och clubsandwich. Ljudnivån var 
hög, många glada skratt, härlig stämning! 
Skall vi kanske alltid avsluta med lätt lunch? 
  
Glad och nöjd kom jag hem  till min första mot-
gång som tävlingsledare: mail från st Donat som 
beklagade en dubbelbokning för den 2 okto-
ber..  Inte lätt att hitta alternativ vid den tidpunk-
ten. 
Valbonne ställde upp,  vi var 32 -banan var i då-
ligt skick vilket vi beklagar-, men vädret var strå-
lande, likaså resultaten. Bravo Lisa och alla ni 
andra! 
  
Nästa damdag blir den 23 oktober på La Grande 
Bastide  och då har vi tänkt oss slaggolf. 
MEN  KOM IHÅG- ALLA är välkomna och den 
som inte vill delta i tävlingen behöver  inte göra 
det. Apropås detta så har vi fått mycket positiv 
respons vilket vi är glada för. 
  
Ändring i programmet. Den 6 november blir det 
inte  Valbonne utan La Provencal (fd St Philippe), 
där vi kommer att spela 2 x 9 hål med efterföljan-
de lunch Anmäl er så fort ni kan! 
Den 27 november blir det äntligen St Donat och 
då planerar vi någon form av lagspel. 
Avslutningen blir som vanligt Luciagolf på 
La  Grande Bastide. 
Så påminner vi om att ni måste höra av er med 
förslag, synpunkter och  lite kritik skall vi nog ock-
så klara av. 
  
Till sist vill vi tacka Hans Sjöquist- utan hans 
hjälp hade det inte blivit några damdagar i höst! 
  
Vi  ses 
Bi & Lena 
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Regelforum 
Avståndsmätare: 
Det finns nu för tiden avståndsmätare i telefoner, speciella mätare mm. Vissa av dem mäter bara avstånd andra 
mäter avsevärt fler saker. 
I tävlingar utlysta av Golf Club Suédios är inte avståndsmätare tillåtna. Skulle det av någon anledning 
behövas, utverkar tävlingsledningen en lokal regel som gör det möjligt att använda avståndsmätare som endast 
mäter avstånd. Mätarna skall dessutom vara godkända av R & A, se texen 14-3 sid 74 i regelboken. 
Brott mot ovanstående = Diskvalificering. Se regel 14-3b. 
 
Långsamt spel: 
Det har vid några tillfällen visat sig att det blir långsamt spel i våra tävlingar. Varför vi påminner om att titta 
runt omkring dig, är det ett hål tomt framför Släpp igenom bakomvarande boll, gäller även på tävlingar. 
Titta på regel 6-7, sid 58-59 i regelboken, vi måste hålla speltempot. 
 
Placering och återplacering: 
Under regel 20-3 talas det om: (20-3a) av vem och var bollen skall placeras. (20-3b) läget ändrat vid placering 
eller återplacering, samt (20-3c) punkten kan inte fastställas. Därefter kommer undantag. 
Denna regel gäller under normala spelförhållanden. 
När lägesförbättring gäller på banan gäller lite andra betingelser. 
I vår regelbok finns det en Bilaga 1, under punkten 4 c står en del om lägesförbättring 
och vinterregler. I stycket på sidan 135 står följande text. 
 
Innan bollen lyfts skall spelaren mar-
kera dess läge. Efter att ha lyft bollen 
skall han 
placera denna på en punkt inge (ange 
område tex. ett scorekort ) från och 
inte  
närmare hålet än där den ursprungliga 
låg, som inte är i ett hinder och inte på 
en 
green. En selare får bara placera sin 
boll en gång och den är i spel när den 
har 
placerats (Regel 20-4) Om bollen inte 
stannar på den punkt där den placerats 
gäller Regel 20-3d.Om bollen först 
stannar på den punkt där den place-
rats 
och sedan rör sig, utgår ingen plikt 
och bollen skall spelas som den ligger. 
 
Ovanstående är att lägga på minnet då 
vi nu under hösten kommer att ha 
lägesförbättring. När lägesförbättring 
gäller skall det anges hur mycket 
lägesförbättringen gäller tex. ett score-
kort; 15 cm;  en klubblängd etc. 
 
Viktigt att markera bollen och tänka till 
innan man placerar den. 
 
Maritha 

 KURS - program Hösten 2009. 
 
 
Datum Verksamhet   Plats   
 
08 okt  Long Drive – Långa spelet  Le Provancale 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00 6 personer i varje grupp 
               Grupp 2  11.00-12.30 Sebastian Lonchamp 
                         Grupp 3  13.30-15.00 Lesson fee: 15 euro 
               Grupp 4  15.00-16.30 Balls included 
 Sista anmälningsdag:  1/10 
 
16 okt  Short Game   Le Provancale 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00 6 personer i varje grupp 
               Grupp 2  11.30-12.30 Sebastian Lonchamp 
                         Grupp 3  13.30-15.00                 Lesson fee: 15 euro  
               Grupp 4  15.00-16.30                 Balls included 
 Sista anmälningsdag:  8/10 
 
22 okt  Närspel; Pitchning - Chipning Le Provancale 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00 6 personer i varje grupp 
               Grupp 2  11.00-12.30 Sebastian Lonchamp 
                         Grupp 3  13.30-15.00 Lesson fee: 15 euro 
               Grupp 4  15.00-16.30 Balls included 
 Sista anmälningsdag:  15/10 
 
12 nov- Närspel; Puttning - Sandbunker Le Provancale 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00 6 personer i varje grupp 
               Grupp 2  11.00-12.30 Sebastian Lonchamp 
                         Grupp 3  13.30-15.00 Lesson fee: 15 euro 
                         Grupp 4  15.00-16.30 Bals included 
 Sista anmälningsdag:  5/11 
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Golfresan till Italien den 6-7 oktober.  
Hela 31 glada golfare hade bilat till Girasoli golf-
klubb i Piemonte. Detta år hade tävlingsledaren 
Hans Sjöqvist, vis av förra årets jätteproblem att 
hitta rätt, gjort en enkel och exakt vägbeskrivning. 
Utmärkt, inga felkörningar och alla kom i tid! 
Första programpunkten utgjordes av en mycket 
italiensk lunchbuffé med åtskilliga smårätter. Rött 
och vitt bordsvin serverades därtill i riklig mängd. 
Efter lunchen inleddes dagens arbete med golftäv-
ling på Girasoli golfbana, där vi tävlade såväl in-
dividuellt som i lag. Vädret var utmärkt för golf 
och banans första 9 hål var för en del av oss ett 
återseende från den regniga Piemonteresan tidiga-
re i år. Banans kondition var lite ”si så där” och 
avslutades med ett utmanande par 3 –hål tvärs 
över ett stort vat- ten, där det 
även för damernas del 
krävdes en carry på 
minst 100 meter. 
  
Vid den härliga 4-rätters italienska 
middag, som sedan följde, delades det ut 
två lagpriser och tre individuella priser. De allra 
flesta avstod från grappan med tanke på morgon-
dagens arbete. Under natten kunde vi avlyssna 
varandras snarkningar i de inte alltför ljudisolera-
de hotellrummen, som dock i övrigt var helt OK.  
 
Eter en italiensk frukost började golfspelet på La 
Margeritha. Om första dagens bana inte gjort nå-
got mer bestående intryck på oss, kunde vi nu i 
stället denna dag njuta av en ytterst välskött och 
dessutom mycket vacker bana. Hålen var långa 
och hindren många, men slopetabellen var i gen-
gäld mycket generös, och de flesta av oss tilldela-
des så många extraslag, som vi inte haft sedan 
våra nybörjarår. Vädret var fortfarande vackert 
och solen sken.  
 
I samband med den avslutande lunchen delades 
det ut priser för dagens tävling och priser för de 2 
dagarnas sammanlagda resultat. Min blygsamhet 
gör att jag inte vill avslöja mitt resultat, men åt-
skilliga vinflaskor och andra italienska delikates-
ser blev i alla fall instuvade i bilen före hemresan.  
Tack Hans, Ulla och Yvonne för ett mycket fint 
och välordnat arrangemang  
 
Anders Tollstén 

Överst: Vinnande 
lag. 
Ovan: Kerstin Alp-
man, bäst dag2 
Tv: Anders Tolls-
tén och Eva Tid-
blom-Martinsson, 
etta resp. tvåa dag1 
Anders tillika total-
segrare 
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SEB Private Banking Valbonne 13 maj 72 del-
tagare 
 
Klass A 
1:a Christer Boman  38 p 
2:a Ulla Sjöqvist   38 p 
3:a   Per Holmvik   37 p 
4:a  Marianne Dahlquist-Pahlén 37p  
  
 
Klass B  
1:a  Kristin Tollstén  38 p 
2:a Bo Sörensen    37 p 
3:a Jonas Roth    37 p 
 
Klass C 
1:a  Birgitta Bäckström  40p 
2:a Marianne Westlund    37 p 
3:a  Ulla Häggö   36 p 

Premiärtävlingen, Saint Donat 16 september    
 
Inställd pga regn 

Allmänna tävlingar 

KM makar 23 september Valbonne 12 delta-
gare 
 
1:a Nyström / Nyström  90 slag 
2:a Engström/Engström  92slag 
3:a Ström/Ström   95slag 
4:a Holmvik/Holmvik  98slag 
  
Vinnare av Reséns vandringspris 
Lisa och Per Julius Nyström 

Mixed par 23 september Grand Bastide 
50 deltagare 
 
1:a  Sörensen / Blom Sörensen 36 p 
2:a Andersson/Löberg  34p 
3:a Dahl/Dahl   34p 
4:a Wränghede/Wränghede 34p  
 

Onsdagstävling, Grande Bastide 30 september   
80 deltagare 
 
Klass A 
1:a Lisa Nyström   41p 
2:a Leif Dahl   38p 
3:a Christer Boman  37p 
4:a Per Julius Nyström  35p 
 
Klass B 
1:a Torunn Löberg  38p 
2:a Bo Sörensen   36p 
3:a Anders Westlund  35p 
4:a  Gunnar Palm   35p 
 
Klass C 
1:a Gry Jemsby   33p 
2:a Gunilla Nilars  29p 
3:a Ulf Jarlerud   28p 
4:a Bertil Hastéus  28p 
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Utlandssvenskarnas golf 2009 på Costa del Sol 
 
 
Varje år samlas ett antal utlandssvenskar i Europa 
för att spela en golfturnering. I år hade turen kom-
mit till Spanien att organisera tävlingen som gick 
av stapeln den 30 april – 2 maj på golfanläggning-
en Almenara (strax intill Sotogrande och Valdera-
ma) på Costa del Sol.  Almenara har 3 st 9-
hålsslingor som vi spelade omväxlande. Banan är 
mycket kuperad och det finns massor med vatten-
hål. Den blev mycket svårspelad då det blåste små-
spik under de första två dagarna. Andra dagen var 
det uttagning till landskampen vars semifinaler och 
final skulle spelas den tredje dagen. Vi var tyvärr 
bara 4 spelare i det franska laget (varje nationslag 
består av 6 spelare) men vår lagledare Leif Resén 
lyckades värva två rivierabor, Ulf Brasen och Gu-
nilla Huldt, som egentligen skulle spela för Eng-
land men som uppoffrade sig för det franska laget. 
Tyvärr hade vi två slag för mycket för att gå vidare 
till semifinalerna. Ingen skugga skall falla över 
våra nyförvärvade spelare som skötte sig utmärkt 
liksom Ulla och Anders Häggö. Det var snarare 
undertecknad med 7 förlorade bollar i vinden som 
sänkte laget! Finalen vanns av England över Belgi-
en – bättre lycka för Frankrike nästa år! De tre da-
garna avslutades med en storartad galamiddag efter  

finalspelet. En liten anekdot: Till middagen efter 
den andra dagens spel, då det varit halv storm på 
banan, ordnades ett lotteri (alla satsade 5 €) och 
man fick gissa hur många bollar vi ca 70 spelare 
tillsammans hade förlorat. Vinnaren, som gissa-
de nästan rätt, 285 bollar, fick 200 €. Det dela-
des också ut ett tröstpris till den som förlorat 
flest bollar, 17st!!?? 
 
Nästa års tävling går på Spa i Belgien 
(www.golfdespa.be) den 25-27 maj. Skicka re-
dan nu en intresseanmälan (ej bindande) till Leif 
Résen. Leif kommer tillbaka i slutet av året med 
mer information när programmet är klart. Låt 
oss hoppas att vi till nästa års tävling kan få ett 
fullt lag från Frankrike. Flera av de andra län-
derna ställer upp med flera 6-mannalag! 
 
Christer Boman 
 
Nedan: Svenska laget, Leif Resén, Christer bo-
man,  Gunilla Hult, Anders Häggö, Ulla Häggö 
och Ulf Brasen. 
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Klubbens tävlingsledning  
Hans Sjöqvist 
Tel: 04 93 34 61 95  
Mobil: 0647286242, +46708198766 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Bitr. tävlingsledare 
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 
 
Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: 00 46 709 744 606 
lars@westrell.se 
 
Damgolfansvarig 
Bi Gullström 
Tel: 04 93 36 15 24 
gullstrom@wanadoo.fr 
 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 

 
Höstens tävlingsverksamhet startade med en inställd 
tävling på St Donat med anledning av regn och åska. 
Nykredit återkommer som sponsor på St.Donat den 18 
nov. 
Efter regn kommer solsken och det stämmer i alla fall 
vad beträffar ”Kusten” för närvarande. 
Tävlingarna har varit överbokade men vi har trots det 
kunnat bereda de flesta plats. En vädjan är att anmäla 
sig så snabbt som möjligt, vi kan då i vissa fall få flera 
starttider. Vi bokar tävlingarna ca 6-9 månader i för-
väg och då bestäms antal deltagare. 
Närmast står SEB som sponsor för ärtor och punsch 
den 21 okt på Valbonne.   Den 28 okt har vi Damer vs 
Herrar en tävling som sponsras av försäkringsbolaget 
GAN. Det är matchspel/ bästboll 
(2 damer mot 2 herrar) resultat räknas som i Nordic 
Cup. Efterlyser redan nu  damer till den tävlingen, her-
rarna kommer alltid när de får en chans. 
 
Styrelsen vill än en gång påminna om kravet att spe-
lare har gällande golfförsäkring/licens. Det har man 
som medlem i svensk golfklubb och som medlem i 
fransk golfklubb tecknar man en sådan genom FFG. 
Det är så att GCS inte tar ansvar om en olycka händer, 
det är medlemmarnas skyldighet  att vara försäkrade. 
Frågor kommer ibland om varför vi tar tävlings/
anmälningsavgift när vi har sponsorer. Det är så att 
sponsorer betalar ett visst belopp som vi använder på 
bästa sätt. Ibland betalar de en hel sponsring. Oavsett 
vilket, står det i Svenska Golfförbundets anvisningar 
och det är de vi försöker rätta oss efter, ordagrant en-
ligt följade. 
 
 3.8.2 Priser och rekommenderad fördelning 
I tävlingar bör man ha ett prisbord som ger ett 
pris till varje påbörjat 7-tal deltagare. Vid täv-
lingar då minnespriser delas uträcker det med tre 
priser i varje klass. Ett prisbords värde bör vara 
75% av anmälningsavgifterna, resterande 25% 
behålles för täckande av tävlingskostnader. Då en 
sponsor skänkt hela eller delar av prisbordet bör 
samtliga anmälningsavgifter tillfalla klubben till 
förmån för exempelvis junior och/eller elitverk-
samheten. 
 (Vi byter junior till seniorverksamhet)          

 
”Kömedlemmar” får delta i klubbens täv-
lingar på samma villkor som medlemmar i 
mån av plats. 
 
Gäster får delta i mån av plats och betalar 
dubbel staravgift samt eventuell lunchkost-
nad 
 
Observera 
att avståndsmätare ej är tillåten vid klub-
bens tävlingar. Tävlingsledningen kan 
dock undantagsvis besluta om lokal regel 
som tillåter detsamma. 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 

Datum Tävling Bana Tävlingsledare Spelform Övrigt / sponsor 

16/9 Premiärtävlingen St Donat POT LW Pb, shot gun  Nykredit 

18/9 Damtävling Valbonne Bi G   

23/9 KM makar Valbonne LS   HS Slag tee 1 o 10 Resens v-pris, GCS 

23/9 Sidotävling netto Valbonne LS   HS Sidotävl mixed GCS 

30/9 Gde Bastide 30/9 Gde Bastide LW POT Shot gun  Nordea 

2/10 Damtävling Gr Bastide Bi G   

5-6/10 Italien  Garlenda  Må+Ti (övernattn.)  

9/10 Nordic Cup  St Donat HS   LS Match, shot gun Jyske Bank 

13/10 KM H o D dag 1 Gde Bastide HS   LS Tee 1 o 10  

14/10 KM H o D dag 2 St Donat HS   LS Slag (Lunch)  GCS 

21/10 Ärtor o Punsch Valbonne LS   HS Shot gun PB SEB Pivate Banking 

23/10 Damtävling St Donat Bi G   

28/10 Damer vs Herrar Gde Bastide HS   LS Match, shot gun GAN 

4/11 Finlandia Cup Valbonne LS POT PB, tee1 o 10  

6/11 Damtävling Provencal Bi G   

5 - 10/11 Långresa Prel Tunisi-
en 

   

11/11 Var-golf Ej bestämtl POT LW Shot gun  

18/11 Onsdagsgolf 18 
nov 

St Donat LW POT Bästboll, Shot 
gun   

Nykredit 

25/11 Onsdagsgolf 25 
nov 

Valbonne POT LW   

27/11 Damtävling St Donat Bi G   

2/12 Onsdagsgolf 2 dec Gde Bastide HS Shot gun  

9/12 Lucia St Donat LW POT Shot gun  

11/12 Damtävling Gr Bastide Bi G   

16/12 Jultomten Valbonne  Tee 1 o 10  

Tävlingsledningens e-postadresser  finns på föregående sida! 


