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GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

Stens spalt 
 
Varje krönika kan inte handla om 
vädret på Rivieran och i Sverige. 
Låt mig i stället skriva några rader 
om golfbollar. Ni kanske spelar 

med fel boll!  
Världsmarknaden för golfbollar uppgår till 1.4 mil-
jarder euros. På protävlingarna i Europa har Titleist 
en marknadsandel på 69% följt av TaylorMade 11%, 
Callaway 10%, Nike 5%, Srixon och Bridgestone 5% 
(båda japanska). 
Titleist med Pro V1 och Pro V1x har sedan år 2000 
vunnit 130 segrar över hela världen jämfört med 30 
för tvåan. Titleist Pro V1 har tre skikt, medan efter-
följaren Pro V1x har fyra. 
I år introducerar TaylorMade en boll med fem skikt, 
Penta TP. Varför så många skikt? 
Jo, tanken är att bollen skall passa fem olika klubbor: 
drive, järn 2-4, järn 5.7, järn 8-9 och pitching wedge. 
Varför inte sex skikt?  Har de glömt putting? Nej, 
skikt ett (mjukt) och två (hårt) passar också putting. 
Enligt chefen för R&D hos TaylorMade har denna 
boll  utvecklats för alla slags spelare, den anpassar 
sig nämligen efter hastigheten i slaget. En intelligent 
boll, med andra ord. Nu kan ni glömma och förtränga 
era dåliga golfresultat, räddningen är nära! Byt boll! 
Men till vad? En mjuk, en hård, tre, fyra eller fem 
skikt? 
Att utveckla golfbollar  kostar mycket pengar. Calla-
way har  spenderat över €100 miljoner för att kunna 
ge sig in på bollmarkanden.. Kunskap krävs inom 
ballistik, aerodynamik och elastomeriska material. 
En boll med håligheter går längre än en boll utan. 
Men det får inte vara för många. Mellan 300 och 
500. När ni spelar nästa gång, passa på att räkna hå-
ligheterna. Även meterologiska kunskaper krävs. En 
boll går längre i fuktig än i torr luft, eftersom fuktig 
luft är lättare än torr. Det var kanske enklare på 1800
-talet, då bollen var gjord av trä och klädd med 
skinn. 
Titleists bollar är dyrast ca 5€ styck, medan t.ex. Cal-
laways Tour kostar ca 4€. Penta TP lär kosta  4.50€. 
Billigast är nog Inesis, ca 1€. 
 

Kära golfare! Hör gärna av er till Klubbladets re-
daktör med synpunkter på ert bollval. Tror ni på 
de vetenskapliga argumenten från de olika tillver-
karna, eller föredrar ni att spela med det bollmärke 
som ni gjorde er första birdie med? 
 
Keep putting 
Sten 

Hole in one 
Vid måndagsgolfen på St Donat  den 8 feb,  gjor-
de Ole Toppenberg hole in one på hål nr 16.  
Efter rundan bjöd Ole alla 25 som var med i täv-
lingen på 
champagne.  
Det gjorde 
Ole så gärna 
för det var 
hans första 
hole in one. 
Undrar vilken 
boll Ole spe-
lade med? 

Grattis Ole 

Golfvädret på Rivieran stoppade många täv-
lingar, inte minst på damsidan och KM-match.   
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Det var kallt på morgonen men det var 
ändå härligt att komma ut på Saint Donat 
som efter regn varit stängd en tid. Det var 
glädjande att återse golfkamraterna efter 
en dryg månads uppehåll och stort tack till 
Lennart och Ulla Serlow som presentera-
de oss 34 deltagare, varav de flesta tävla-
de i A-klassen, i spännande sällskap. Med 
mina partners, Kaj Weslien och Sten Mo-
berg, startade vi som treboll och första 
boll från ettan. Scorerna efter nio hål var 
bra och jämna kring 18 poäng. Sedan tog 
svårigheterna vid och Kaj blev utan pris 
på 31 poäng medan Sten vann B-klassen 
på 34. Undertecknad var också mycket 
glad över sina 34 poäng. 
Lägesförbättring på fairway och i bunkrar 
var påkallat och väl motiverat då banorna 
på vintern är blöta och extra svåra (gällde 
även på Grande Bastide en vecka senare).  

Saint Donat 20 Januari 2010 

I detta sammanhang vore det värdefullt om 
tävlingsledningen också klargör vad som 
gäller för pluggad boll, dvs en boll som sitter 
fast/ ligger kvar i sitt eget nedslagsmärke. I 
regelboken hänvisas till sidorna 133 och 103, 
men där finns utrymme för tolkningar. Om 
man anser att det är motiverat att tillåta lätt-
nad för pluggad boll överallt på spelfältet 
(dvs även i ruffen om man lyckats hitta den 
där) rekommenderas följande lokala regel 
"På spelfältet får en boll, som ligger i sitt 
eget nedslagsmärke i marken utan plikt lyf-
tas, rengöras och droppas så nära som möjligt 
där den låg, dock inte närmare hålet…." .Vad 
är det således som gäller under sådana här 
omständigheter då man till och med får lä-
gesförbättra i bunkrar, dvs hinder? 
 
Torbjörn Skiöld 
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Grande Bastide 27 Januari 2010 

Mimosagolf, nu börjar våren närma sig (trodde 
vi, detta skrivs en månad senare). Vi startade en 
minishotgun lite försenad med anledning av frost. 
Men vid 10 tiden när alla hade spelat något hål 
kom solen fram och det yttersta lagret av tröjor 
åkte ner i bagen. Spelet flöt på bra i de flesta bol-
larna, dock kom någon boll in långt efter de andra.  
Denna tävling hade vi inte arrangerat med någon 
sponsor med tanke på årstiden och troligtvis ett 
minimerat startfält, tji fick vi. Det kom in anmäl-
ningar i rask takt och det blev 55 deltagare. Vi 
ville göra lite extra när intresset var stort. Det kän-
des inte rätt att klubben skulle bjuda på något ef-
tersom det inte var utannonserat något extra. 
Tanken kom två dagar före tävlingen att tala med 
Patric på Gr Bastide, som arrenderat restaurangde-
len, om det gick att ordna något gott och billigt 
”Inga problem”. En buffelunch för 10€ inkl vin. 
Ville bara veta antalet gäster på morgonen täv-
lingsdagen. Alltså ut med ett mejl till de som an-
mält sig till tävlingen att deltagande i lunchen och 
betalning skulle göras på morgon i samband med 
att scorekorten hämtades. Samtliga anmälda kom 
och ville delta i lunchen. 
Det blev mycket lyckat och de flesta kommer nog 
mer ihåg den lunchen och samvaron än de kommer 
ihåg resultaten. Detta är något som kanske kan 
upprepas. 
Ps Vi kunde kommit på att ha en mimosakvist på 
borden Ds 
Hans & Ulla                                                 

Tv. Nöjda golfare nju-
ter efter väl förrättat 
värv. 
Nedan tv. Pristagare C-
klasen. Nedan A-
klassen 
Nederst. B-klassen  
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Saint Donat 3 februari 2010 

Ovan tv B-klassens 
pristagare Ovan: C-
klassen 
Tv A-klassen 

Cajsa firades med 
körsång från Golfda-
merna i strålande sol 
på terrassen. Efter 
hyllningarna bjöd 
Cajsa på Champagne 
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Valbonne 10  februari 2010 

Vårgolf den 10 februari. 
 
Regn och rusk hela veckan, men just den 10 feb, 
mitt i veckan, sken solen på Valbonne´s Golfbana. 
Det var första gången jag var med i en tävling som 
ny medlem i 
Golf Club Suédois. Lite pirrigt, men jag hade turen 
att hamna med 3 lugna, mycket trevliga medspela-
re, Marianne, Stig och Lars. Resultatet med dessa 
härliga medspelare blev att jag vann!! En rolig och 
solig dag i många trevliga nya människors säll-
skap. Tack!! 
 
Bästa hälsningar 
Pia Vilén 
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Grande Bastide 17 februari 2010 

KALASGOLF på GRANDE 
BASTIDE 
 Så här såg det ut i klubblad 1 
2009. Från årets upplaga finns 
inget att redovisa på grund av regn 

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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Onsdagen den 24:e februari var det 
så dags igen för den årliga tävlingen 
om pokalen som Stig Törnebohm så 
generöst skänkte 2003. Det var alltså 
åttonde gången som i år ca 60  med-

lemmar i svenska golfklubben sedvanligt samlades på Cannes-Mougins 
för spel. Vädret hittills i år, och även i slutet på förra, har tyvärr varit en 
upprepning av förra säsongens – det har, som alla här nere vet, regnat 
massor!! Flera banor i området har haft stora problem och tidvis varit 
avstängda, så även Cannes-Mougins, men endast under tre dagar i mit-
ten av februari. Banan var då täckt med ett ca 20 cm tjockt snötäcke!! 
Just denna onsdag hade vi emellertid tur, sol och upp mot 15 grader 
mitt på dagen. Under Hans Sjöqvists ledning, tillsammans med klubb-
direktören Olivier Beauvois, samlades vi för en briefing utanför klubb-
huset. Hans, som jag hade nöjet att spela med i tävlingen tillsammans 
med Per Julius Nyström, berättade om vilka särskilda regler 
(lägesförbättring och rengöring av boll på fairways etc) som gällde. 
Hans har, såvitt jag kan förstå, blivit en riktig fransman till sitt sätt. 
Trots uppmaningar av spelarna att använda den befintliga mikrofonen 

blev så inte fallet. För vem kan med inlevelse tala med endast en hand fri.... 
Banan var pga vätan rätt svårspelad och kändes extralång eftersom det inte bjöds på någon rull. Greenerna var i 
fantastiskt gott skick även om vi nog var en del som tyckte att flaggplaceringen inte var den lättaste – oftast längst 
bak på greenen. 
Nestorn Stig Törnebohm åkte som vanligt denna dag runt i golfbil och ”inspekterade” hur spelet gick. Stig, vars 
ålder inger respekt, ses annars spela på Cannes-Mougins med användande av el-vagn. Fler borde, tycker jag, följa 
hans exempel och undvika golfbilar i möjligaste mån! 
Efter avslutat spel var det samling på klubbterrassen för vin och snittar.  Johan Wretman från Wretman Estate, som 
även i år (tack för det!) var dagens sponsor höll en kort presentation av den aktuella situationen på bostadsmarkna-
den på Rivieran. Verkar inte hopplöst vare sig för säljare eller köpare vilket säkerligen gladde en del att höra! 
Därefter vidtog prisutdelning i de tre olika klasserna. Tråkigt nog fanns det inte en enda kvinna bland pristagarna. 
Kan detta ha berott på att banan blev ovanligt lång denna dag och att männens i regel större fysiska styrka utgjorde 
en fördel? 
Undertecknad hade turen att få iväg bollen någorlunda rätt och stod som segrare till pokalen. De senaste rundorna 
har känts ganska hyggliga, men att det skulle bli så här bra... Så har man då åkt ner till A-klassen. Känns roligt! 
Pokalen överlämnades tillsammans med en flaska champagne traditionsenligt av donatorn Stig Törnebohm. Förra 
årets vinnare, Anders Tollstén, kunde bara titta på hur pokalen ”gick honom ur händerna”. Anders, som ju är en god 
golfare, hade några veckor tidigare skadat sig vid skidåkning och det är svårt att spela golf med ena armen i en mi-
tella! 
 
Stort tack för ett mycket trevligt arrangemang och för en härlig golfdag. 
 
Claes Oscarson 

Cannes Mougins 24 februari Johan Wretman 
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En sån bedrövlig början på det nya året! 
Då tänker jag förstås på våra inregnade och 
insnöade damdagar i januari/februari  .Även 
om "yrvädret från Norge" brukar ha rätt i sina 
väderprognoser kunde man ju inte tro att Rivi-
eran skulle svepas in i ett tjockt snötäcke och 
därmed skapa totalkaos. Men så blev det och 
startlistorna fick slängas i  papperskorgen  och 
de inhandlade prisflaskorna gömmas i en 
skrubb till nästa tävlingstillfälle, när det nu 
skulle  bli. 
Men fredagen den 26 februari var vädrets 
makter på vår sida- förutom en "miniorkan" 
mitt i så lyste solen  från en klarblå himmel 
precis som det skall vara på Côte d'Azur helst 
varje dag! 22 spelsugna tjejer fanns på plats i 
god tid på Valbonne. Äntligen!  Superscorer 
hade vi nog alla i åtanke-MEN det blev inte 
riktigt så. Banan var blöt, kroppen ovan, klub-
borna leriga och bollen ständigt brun och kle-
tig.  Dessutom tog det förfärligt lång tid för de 
sista bollarna. (Se till att ni alltid har kontakt 
med bollen framför!) Ja, många ursäkter allt-
så. Trötta var vi alla när vi bänkade oss runt 
det långa bordet med ett tröstande glas vin. 
Men med tanke på omständigheterna hade 
många varit duktiga, se resultat nedan.  
Nästa damdag är den 12 mars   KAVALJERS-
GOLFEN- en av de mest populära tävlingarna 
vi har! På Grande Bastide med lunch och fina 
priser! Så anmäl er snabbt. Först till kvarn 
gäller som vanligt. Om ni inte har en lämplig 
kavaljer så anmäl er ändå. Hans, Lena o Bi 
kommer att  koppla ihop er med någon trevlig 
karl! Om ni har en egen därhemma som vill 
vara med så anmäl honom. Vi skall försöka 
fixa lämplig partner!  
Med hopp om en SOLIG och VARM vår och 
många deltagare på våra damdagar säger: 
 
 Lena  &  Bi 
  
A très bientôt. 

Resultat 
 
:Grande Bastide 15 jan: 
Inställt pga regn 
 
Saint Donat 5 febr 
Inställt pga regn 
  
 
 
 
Valbonne 26 febr. 
A-klass 
Pia Vilén         32p 
Lisa Nyström  25p 
B-klass 
Barbara Lundquist  31p 
Kristin Tollstén  30p 
C-klass 
Viveka Linde  31p 
Yvonne Wränghede 29p 
Eva Bergström  26p 
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Vårens aktiviteter 
Nu är vi i början av vårsäsongen och samtliga kurser 
finns utlagda på vår hemsida. 
Vädrets makter har inte stått oss bi, banorna har fått ta 
emot en massa regn. Inte hjälpte det att vi la regelkur-
sen ”Vett & Etikett” inomhus på Stillegården. 
Den 11 februari var det tänkt att vi skulle ha en massiv 
satsning på våra vanligaste regler samt vett och etikett. 
Som kursmaterial har vi haft boken ”Genväg till Gol-
fens Regler”. Men som sagt, vädret blev totalt snöka-
os, har inte varit så dåligt i mannaminne. Jag hade tur, 
kom i tid fram till Stillegården, men som ni förstår 
gjorde inte alla 
kursdeltagare det. Hörde sedan på omvägar att det för 
många som dock tog sig till Stillegården och kursen 
hade haft ca 4-5 timmar hem. Själv blev jag hämtad 
efter 4 timmar, men att köra hem gick inte. Vi fick 
hälsa på vänner och hemresan gick bra kl 10.00 på 
kvällen.  
Bättre tur hade vi den 25 februari, kursen gick utan 
inblandning av dåligt  väder, strålande solsken, vi satt 
ju inne ! Har bara mött positiva synpunkter på valet av 
kursmaterial. Boken ”Genväg till Golfens Regler ” är 
utmärkt att ha i golfbagen. Boken illustrerar olika situ-
ationer man kan hamna i och hur vi skall förfara vid 
dropp, förlorad boll mm. Det finns fortfarande några 
exemplar kvar som vi kommer att ha till försäljning 
vid våra tävlingar. 
 
Slutligen en liten fråga: Vad ingår i spelfältet ? Det 
vill säga den del av banan som kallas spelfält. 
 Slå upp sidan 40 i regelboken, något att tänka på när 
vi spelar. Det finns ju speciella regler för områden 
som inte tillhör spelfältet. 
 

.Regelforum 
 
Avståndsmätare: 
Det finns nu för tiden avståndsmätare i telefoner, spe-
ciella 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 täv-
lingsledningen 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 kom-
mer 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 b 
står en del om lägesförbättring 
och vinterregler. I stycket på sidan 135 står följande 
text. 
 
Innan bollen lyfts skall spelaren markera dess läge. 
Efter att ha lyft bollen skall han placera denna på en 
punkt  (ange område t.ex.. 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 placerats och se-
dan rör sig, utgår ingen plikt och bollen skall spelas 
som den ligger. 
 
Ovanstående är att lägga på minnet då vi nu under vå-
ren kommer att ha 
lägesförbättring. När lägesförbättring gäller skall det 
anges hur mycket 
lägesförbättringen gäller t.ex. ett scorekort; 15 cm;  en 
klubblängd etc. 
 
Viktigt att markera bollen och tänka till innan man pla-
cerar den. 
 
 
 

Maritha S Mårtensson 
Utbildningsansvarig 
maritha.stig@wanadoo.fr 
tel. 0492978734 
Mobil. 0683654070 
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Från klubbmästeriet finns följande att berätta. Vad gäller Empordaresan är 
den fulltecknad och vi hoppas att vi inte får några återbud. Det är roligt att 
se att många som aldrig annars deltar i våra resor har anmält sig. Kanske be-
roende på möjligheten att ta sig dit i egen bil i stället för att flyga är skälet 
till detta. Det finns ju stora möjligheter att förlänga resan med utflykter i 
närområdet som kan bjuda på många intressanta aktiviteter.  
Planeringen inför Carnegie Cup på Taulane 28-29 april pågår för fullt. Intres-
set för den är vad jag förstår större än någonsin. Jag hoppas att vintern har 
försvunnit till dess och att våren kommit med sol och värme.  
I fredags den 26 februari på damgolfen kunde man ana vårens ankomst med 
sol och lite värme och faktiskt fanns det en hel del vårblommor som tittat upp 
under höstlöven.  

Yvonne 
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Säsongstart, St Donat 20 januari.   
Klass A 
1:a Torbjörn Skiöld  34p 
2:a Per Ström   33p 
3:a Heimo Mäkinen  32p 
4:a Kai Weslien   31p 
Klass B 
1:a Sten Moberg   34p 
2:a Lars Lundström  34p 
3:a Anders Tollstén  33p 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  32p 
2:a Eisa Ekblagd   21p 
3:a Sten Malmström  21p 

Vårgolf Valbonne 10 februari 
Klass A  
1:a Pia Vilén   36p 
2:a Per Julius Nyström  35p 
3:a Kai Weslien   34p 
4:a Lars Gullström  32p 
Klass B  
1:a Kina Altén   35p 
2:a Kristoffer Huldt  28p 
3:a Bi Gullström   28p 
Klass C  
1:a Karl-Adam Bonnier  26p 
2:a Anne-Catherine Kihlberg 25p 
 

Allmänna tävlingar 

Mimosagolf, Grande Bastide 27 januari 
Klass A 
1:a Kai Weslien   71slag 
2:a Per Julius Nyström  74slag 
3:a Elisabeth Nyström  76slag 
4:a Bertil Deurell   76slag 
Klass B 
1:a Gerd Klint Hansson  77slag 
2:a Stefan Wränghede  80slag 
3:a Ulla Serlow   82slag 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  74slag 
2:a Anne– Catherine Kihlberg 80slag 
 

Februarigolf, St. Donat  3 februari  
Klass A 
1:a Christer Boman  37p 
2:a Fredrik Engström  33p 
3:a Gunilla Huldt   31p 
4:a Svante Bursie   30p 
Klass B 
1:a Kristoffer Huldt  33p 
2:a Lena Blom-Sörensen  33p 
3:a Lennart Lindeberg  28p 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  31p 
2:a Yvonne Wränghede  28p 

Kalasgolf Grande Bastide 17 februari 
 
Inställt på grund av regn 

Törnebohms pris Cannes Mougins 24 februari 
Klass A 
1:a Bosse Sörensen  73slag 
2:a Svante Bursie   75slag 
3:a Lars Gullström  75slag 
4:a Torbjörn Skiöld  78slag 
4:a Fredrik Engström  78slag 
Klass B 
1:a Claes Oscarson  70slag 
2:a Jerker Björk   74slag 
3:a Björn Berner   78slag 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  75slag 
2:a Yvonne Wränghede  78slag 
3:a Ulla Häggö   80slag 
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En solskenshistoria på Norsk 
Alle som har vunnet premier i golfspill har 
sikkert erfart at premier kan være så mangt, men 
maken til den premien jeg vant i høstturneringen 
til SE-banken i oktober hadde jeg aldri sett. Det 
var en Toblerone, sjokolade som var nesten en 
meter lang og veide 4,5 kilo! Den ble overrakt 
meg av SEBs- representant Ole Hamrè, han også 
norsk, sammen med vandrepokalen 
“St.Bernhadshunden”. Man blir litt ør i hodet i 
slike stunder, men jeg husker at jeg sa at min 
Pelle ville bli begeistret for han var veldig glad i 
sjokolade og spesielt den sveitsiske! Hamrè 
fortalte at han hadde hentet den på fabrikken i 
Sveits, og fraktet den ned til Valbonne. Vi tok 
den med oss til Oslo da vi reiste hjem kort tid 
etterpå. Men vi skjønte fort at dette ikke var noe 
vi satte oss ned og spiste på,  men det måtte 
finnes noen barn som ville kunne glede seg over 
å få den?  
På det nye Rikshospitalet vårt er det barn fra 
hele landet, så dit ringte jeg, 
og fikk snakke med Ragnhild Hals, som er leder 
for barneprogrammet på Rikshospitalet. Hun 
takket for tilbudet og sa at sjokolade var veldig 
populært. Vi avtalte et møte og Pelle og jeg 
kjørte opp dit og møtte henne. Hun ble 
overrasket da hun så at det var 4,5 kilo i ett 
stykke! Jeg hadde jo glemt å si det. Hun tok oss 
med på avdelingen og viste og fortalte om 
fritidsaktiviteter for barna, og hvordan man 
forberedte dem på undersøkelser og operasjoner 
som ventet dem. Det var fargerike rom med mye 
varme i. 
Vi kjørte hjem derfra med glede over å ha funnet 
et riktig sted for Tobleronen. Ragnhild sendte 
mail noen dager senere og sa at gaven hadde 
vakt stor begeistring hos barna på fritidsklubben. 
Sååå stor sjokolade hadde ingen der sett før.  
Så stor takk igjen til SE-banken, og til klubben 
for arrangementet.  Det er ikke alle premier som 
kan glede så 
mange. 
 
Torunn 
Løberg 
 
 
 
 

Nya 
medlemmar 
 
Tom Ringnes 
samt Bengt o 
Margit 
Davidsson 
spelade på Gr. 
Bastide 27 jan. 

 

Jerker Björk, ovan 
och Hans Magnusson 
tv premiärspelade på 
Cannes Mougins  
24 februari 
 

 
Grattis 
Cajsa Tillo som 
firade sina 70 år 
med Champagne 
i samband med 
golftävlingen på 
St. Donat 3 febr. 
Klubbens 
ordförande 
överräckte en 
blomma.  
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Inledningen av Golfåret 2010 har inte varit 
på vår sida. Det mesta har regnat bort i alla fall 
de vanligtvis trevliga sällskapsrundorna. Täv-
lingar har vi arrangerat enligt programmet, 
anmälningar kommit in och startlistor har 
gjorts upp. När sedan tävlingsdagen kommer 
har vi fått ställa in några gånger med anledning 
av vädret.  
Intresset för att komma igång verkar dock vara 
stort och många ser fram emot att spela med i 
klubbens tävlingar. Gå in på hemsidan under 
tävlingsprogram så finns 
 Vårens program. Det är tävlingar varje onsdag 
och damtävlingar varannan fredag.  
Tävlingarna vi haft under jan-feb har till störs-
ta delen varit minishotgun. Det blir då bollar 
med lägst hcp som startar först, de med högre 
hcp i slutet av startfältet. Det är det normala 
och den bästa startordningen för att det inte 
skall uppstå väntan inför nästa slag i resp. boll. 
För de flesta bollar flyter det bra men det har 
framförts klagomål att en del bollar får vänta 
alldeles för länge på att slå sina slag. Det beror 
ofta på de vanliga felen när en boll halkar ef-
ter. Vi vet alla vad det är utan att räkna upp 
allt.  
Men, var alltid beredd när du skall slå, titta 
efter medspelarnas bollar, 1-2 provsvingar 
skall räcka, snabba på vid puttningarna, ställ 
bagen så du inte behöver gå tillbaka när du 
lämnar greenerna och håll alltid kontakt med 
bollen framför. Så fort du har ett glapp släpp 
”flytande” igenom bakomvarande boll. Vi har 
shotgun för att alla skall komma in ungefär 
samtidigt. Ronderna skall ta max 4,5 timmar 
under speciella omständigheter kan det ta ca 
15 min. längre.  
Tävlingsledningen får ofta åsikter från med-
lemmar om spelform. Slaggolf eller Poängbo-
gey. Klassvis eller blandade klasser osv. Gene-
rellt kan säjas att det skall varieras. 
 Vid stora startfält med sponsorer och lunch är 
det lämpligt med Pb blandade klasser. Klassin-
delningen är A hcp 0-16,4.  B hcp 16,5-24,4. C 
hcp 24,5-36. Vid lottning klassvis kan det bli 
lite flytande gränsdragning vid placering i bol-
larna. 

 
Nästa tävling som det nu går att anmäla sig till är 
St Donat den 10 mars. Sponsor är GAN  med 
lunch. 
Hans 

KM MATCH  
Återigen har vädret förstört vår planering. Under 
tidsramen för KM-match andra omgång har regn 
och snö gjort våra banor blöta. Många matcher 
har planerats men på  
den tänkta speldagen har det ofta regnat eller så 
har banorna varit stängda. Många deltagare har 
blivit tvungna att lämna WO trots att slutdatum 
för alla omgångar skjutits fram i varierande 
längd. 
Det är inte roligt för de som varit i den situatio-
nen och tråkigt för de som gått vidare på detta 
sätt. Alla hade säkert velat spela om match-
vinsten. 
Inga skugga skall falla på någon att det blev på 
detta sätt. Det återstår en hel del matcher och på 
årsmötet, får vi säkert en värdig vinnare. 
Under alla de år som jag har varit här, är detta det 
absolut sämsta vädret jag upplevt. Vi skall nog se 
över tidsramarna inför nästa års KM-match 
Hans  

En av matchplay deltagarna sände denna bild 
och sa "jag kan nog inte spela idag, får inte ut 
bilen" 
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 
Datum Benämning Bana Tävl.led Övrigt  

15-jan  Damgolf Gr Bastide Bi/Lena   
20-jan Säsongstart St Donat LS Shotgun  09.30  
27-jan Mimosagolf Gde Bastide HS Shotgun  10.00  
03-feb Februarigolf St Donat LS Shotgun  09.30  
05-feb Damgolf St Donat Bi/Lena  10.00  
10-feb Vårgolf Valbonne LW Tee 1&10  10.00  
17-feb Kalasgolf Gr Bastide HS Tee 1&10  09.30  
24-feb Törnbohms pris  Cannes Mougin HS  Wretman Estate 
26-feb Damgolf Valbonne Bi/Lena 10.00  
03-mar Norska Vpriset Valbonne LS Tee 1&10  09.30 Norska V-priset 
10-mar Marsgolf St Donat HS Shotgun  09.30 GAN 
12-mar Damgolf Gr Bastide Bi/Lena Kavaljersgolf  09.00  
17-mar Danska Vpriset St Donat LW Shotgun  09.30 Danska V-priset 
24-mar Fransk Bostad  Gr Bastide HS Tee 1&10 09.00 Fransk Bostad 
26-mar Damgolf St Donat Bi/Lena 09.00  
31-mar Påskgolf   Valbonne LW Tee 1&10 09.00 Rabiega 
07-apr Ch l Arnould Claux Amic LW Shotgun  09.00 Ch l Arnould  
09-apr Damgolf Valbonne Bi/Lena 09.00  
11-apr Golfresa Katalonien HS 11-15 april  Emporda  
21-apr Nykredit  St Donat LW Shotgun  09.00 Nykredit  

28-29 apr. Carnegie Cup Taulane HS Shotgun Carnegie 
30-apr Damgolf Ej bestämd Bi/Lena   
5-maj Onsdagsgolf Gde Bastide LS Shotgun 08.00  
6-maj Medl.möte Gde Bastide  11.00 Lunch 

12-maj      Våravslutning Gr Bastide HS Tee 1&10  09.00 SEB Privat banking 
14-maj Damgolf Valbonne Bi/Lena  09.00 Avslutning 

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 
 
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 
Mobil: 0688502915 
gullstrom@wanadoo.fr 
 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 


