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STENS SPALT 
 
Det regnar i sydöstra Frankri-
ke. Det snöar i hela norra Eu-
ropa och i Isola 2000, Auron, 
ja t.o.m. i Greolière har skid-
säsongen öppnat. Vi har hit-

tills ställt in fyra tävlingar och våra kollegor i 
Estérel har inte lyckats genomföra en enda täv-
ling, allt på grund av regn. Det är kanske dags 
att föreslå nästa medlemsmöte att klubben om-
bildas till Golf & Ski Club Suédois d’Alpes 
Maritime. Fördelarna är uppenbara, bl.a. så får 
alla över 70 år gratis liftkort. Apropå medlems-
möte, så bekräftade ett extra sådant att hem-
flyttande medlemmar  i fortsättningen kan ha 
s.k. passivt medlemskap. De har då rätt att del-

taga i 
alla 
klubbarrangemang, dock en-
dast i mån av plats. 
Vårens tävlingsprogram är nu klart och jag 
tycker det har blivit en bra fördelning mellan 
de olika banorna.  Vi arrangerar också en lång-
resa till Belek i södra Turkiet. Några medlem-
mar har varit där och blev mycket förtjusta. Vi 
har också ett ambitiöst utbildningsprogram. 
Höstens utbildning fick tyvärr ställas in, efter-
som den vidtalande tränaren plötsligt inte kun-
de ställa upp. 
Jag  önskar alla våra medlemmar en God Jul 
och ett Gott Nytt År med många trevliga golf-
presenter. En ny driver måste man ju bara ha. 
Med tanke på vädret under hösten har man sä-
kert behov av dubbelimpregnerade golfskor 
och hanskar, sydväst och fiskarmössa.  Av 
barnbarnen kan man önska sig peggar, golfbol-
lar och marker. 

Klubben söker Informationsansvarig 
Vi söker en person som kan ta hand om in-
tern och extern information. Bland uppgif-
terna kan nämnas Klubbladet och Hemsi-
dan. Hon/Han kommer att ingå i styrelsen 
och inväljas av Medlemsmötet den 3 maj 
2011.  
Är du intresserad? Kontakta Sten Malm-
ström eller Tom Rune, valberedningen ord-
förande. 

PASSIVT MEDLEMSKAP 
Vid ett extra medlemsmöte den 1 december 
fastställdes en stadgeändring som föreslogs 
det ordinarie medlemsmötet den 6 maj. Ak-
tiv medlem, som har eller skall avflytta 
från regionen, kan ansöka om övergång 
till passivt medlemskap. Sådant medlem-
skap beviljas av styrelsen. 
 Under december månad får alla en anmodan 
att betala medlemsavgiften senast den 15 ja-
nuari 2011. Om du flyttat härifrån (inte läng-
re har en adress inom PACA) och vill fortsät-
ta att vara medlem,  skall du kontakta Len-
nart Lindeberg som ansvarar för medlemsfrå-
gor. Passivt medlemskap innebär att medlem-
men har rösträtt på medlemsmöte och får del-
taga i alla klubbarrangemang i mån av plats. 

Slutligen vill jag tacka mina styrelsekolle-
gor för ett utomordentligt arbete och våra 
sponsorer för generösa bidrag. 
Keep putting    
Sten 
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Den av SEB sponsrade tävlingen Bulldo-
gen och Saint Bernhards-hunden eller som 
den kallas ärtor och punsch tävlingen den 
20 oktober på Grand Bastide, blev för egen 
del en speciell tävling. Karin Jarlerud lovade 
för andra året i rad att hjälpa till med ärtsop-
pan. När så Helena Andersson ringde och 
erbjöd sin hjälp såg jag en chans att själv 
spela. Ärtsoppan blev den bästa på många år. 
Stort tack Karin och Helena. Personalen i 
restaurangen tog emot oss på ett mycket trev-
ligt sätt vilket gjorde att vi kände oss väl-
komna. 
Jag bad Hans att få starta så att jag kom in i 
närheten av klubbhuset för att snabbt kunna 
hjälpa till. 
Gick tillsammans med Ulla Sjöqvist, Peter Dym-
ling och Lennart Lindeberg och vi startade på hål 
17. Det började bra och jag fick t.o.m. poäng på 
hål 18 vilket är unikt i mitt fall.  Kanske var det 
det som gjorde att det flöt på bra. Efter hål 9 ville 
jag inte veta min poäng. Streckade 10 och 11. 
När det börjar gå dåligt vill det gärna fortsätta, 
men på hål 12 tänkte jag ”skärpning”. så enkelt 
var det. 
Hål 15 gick bollen i vattnet till höger och där 
streckade jag. Då sa Ulla att det kanske var tur 
eftersom jag inte behövde sänka mig så mycket. 
Jag förstod då att det hade gått bra. Ett hål kvar 
och där gör jag par och får 3 poäng. Sammanlagt 
blev det 40. Även de andra i bollen spelade bra 
och alla fick vi pris. Inte ofta det händer. 
Stort tack till SEB som dessutom lovat 
fortsätta sponsra trots flytt från kusten till 
Luxemburg.  
Yvonne 

SEB Private BakningSEB Private BakningSEB Private Bakning      
Den 20 oktober 2010 på Grande BastideDen 20 oktober 2010 på Grande BastideDen 20 oktober 2010 på Grande Bastide   

Överst: Patric serverar Lena Blom av den åtråvärda soppan. 
Ovan: Eva,Gerard m.fl. pristagare i A-klassen gratuleras av 
Madeleine Lehman från SEB. 
Nedan tv: Ordf. Sten Malmström avtackar SEB´s  represen-
tanter med klubbens hembrygda Champagne 
Nedan: Dagens Hjältar, Hans och Yvonne med Bulldogen 
och Saint Bernardshunden flankerar Madeleine Lehman  
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Det var riktigt roligt att vinna Finlandia Cup 
Det är dessutom först i år som jag lyckats komma 
på prisplats, efter att ha varit medlem i klubben i 
sju år.                            
Tävlingen inleddes i iskyla och avslutades i strå-
lande sol. Tack och lov att vi var klädda enligt 
lökprincipen och kunde skala av oss det ena plag-
get efter det andra i takt med att solen värmde mer 
och mer. Inledningsvis fick vi vänta en hel del 
men senare höll vi oss varma med att leta bol-
lar .Jag hade trots morgonens kyla och en ganska 
lerig bana en härlig dag med mina trevliga med-
spelare Birgitta Engstöm, Peter Dymling och Leif 
Pilhage. 
Stort tack till familjen Alström , som skänkt den 
vackra Alvar Aalto vasen. Jag beundrar mycket 
hans alster. Jag fick veta att konstnären arbetat åt 
familjen och dessutom varit en kär vän. Tack ock-
så för gott vin, som vi så generöst undfägnades 
med. Sist men inte minst tack till tävlingsledning-
en och Lars Westrell för allt arbete Ni lägger ner 
på våra tävlingar. 
Eva Mellstedt 

27 oktober 2010  på Valbonne27 oktober 2010  på Valbonne27 oktober 2010  på Valbonne   

Överst: Vinnare av Finlandia 
cup. Eva Mellstedt.  
Ovan t.v. Vinnare klass A Göran 
Befrits, Eva Mellstedt och Chris-
ter Boman Ovan t..h Vinnare 
klass B Anders Westlund, Eva 
Menkel och Stefan Wränghede 
T.v.  Vinnare klass C Bertil Has-
téus och Yvonne Wränghede 
T.h. Längsta Drive, Pia Villén 
och Anders Tollstén 
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 29 oktober 2010 

HERRDAG  PA TERRE BLACHE 

När jag gick upp klockan halv sju och såg att 
temperaturen var 9.5 grader i Mandelieu tänkte 
jag, att det måste vara riktigt kallt uppe i bergen 
i Var, så jag satte på mig långkalsonger, under-
tröja och en polotröja mm. När jag sedan körde 
mot Terre Blanche såg jag temperaturen sjun-
ka, den var 1.5 grader jag passerade Lac Cassi-
en och 3 grader nar jag kom fram. Jag lastade 
ut klubborna ur bilen, försökte knyta skorna 
men både benen och händerna var redan stel-
frysta. Inte blev jag uppmuntrad av mannen 
som körde ner mig till proshopen för han var 
klädd som han skulle till nordpolen och sa till 
mig att han frös som en hund, en francais 
”froid comme une chien”. Under nedfärden såg 
jag att fairwayen och greenerna var vita av frost 
så jag frågade mig själv om inte långfärdskrid-
skor vore en bättre utrustning. Väl framme i 
proshopen fick jag till min glädje höra att start-
tiden hade förskjutits och då tänkte jag, att jag 
trots allt kanske både kommer att kunna hålla i 
klubban och inte ramla omkull på första tee. 
Nåväl när tävlingen väl startade hade solen bör-
jat värma upp luften, banan var i gott skick och 
mina bollkamrater, ordförande Sten, Bertil 
Hastéus och Janne Norder började med varsina 
fantastiska långa och raka drives så jag fick 
redan från början en challenge. Janne fortsatte 
att spela bra så det var bara att koncentrera sig. 
Vi följdes åt till sista hålet där han mycket val-
förtjänt vann.  

Hela tävlingen var mycket lyckad och välplane-
rad, lunchen utmärkt god så vi alla ”polargolfare” 
skall  tacka Hans for allt jobb som ligger bakom 
ett sådant lyckat arrangemang.    

Jonas Roth 
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10 november 2010 

Jag kom, jag sågs, jag segrade var Leif Reséns kommentar på Mandelieu Old Course  efter sin 
seger. Leif ringde mig och frågade om tävlingen var inställd, svaret han fick var, vi spelar ”då 
kommer jag”. Som vanligt när det gäller Leif kom han i sista minuten på två hjul in till parker-
ingen. Fick sitt kort, ut i första bollen med några av sina vanliga spelkompisar. Det var Tor-
björn Skiöld, Fredrik Engström och Karl Lidgren. Enligt dem var det en härlig runda. Leif 
hann inte äta den beställda lunchen för han hade bråttom skulle till Aix på kvällen. Lunchen 
betalade han till mig någon dag efteråt. De flesta andra som beställt lunch har betalt eller kom-
mer att göra det.  Klubben fick nämligen betala för ett stort antal beställda ej intagna luncher.  
Tävlingsledaren     
Hans Sjöqvist  

 

TROLEM ELGOLFVAGN TILL 
SALU. 
 
Vagnen är fyra år gammal, använd max 
15 ggr eftersom jag inte kan gå runt ba-
nan och åker numera bara golfbil. NY-
priset var ca 1000 Euro och säljes till 
högst bjudanden. 
 
  jbroth@wanadoo.fr  

ELGOLFVAGN TILL SALU 
 
PowaKaddy-Classic Legend elektrisk 
golfvagn säljes. Pris 50€ 
  
Carl-Otto Blomberg, 56 av Maré-
chal  Juin, 06250 Mougins  04 92 28 59 
76 
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24 november på Valbonne 

 
 

 
2000 Lennart Brenner 
2001 Bertil Liljenberg 
2002 Göran Wallgren 
2003 Eivind Urbye 
2004 Inställt 
2005 Magnus Ahnmé 
2006 Björn Tore Larsen 
2007 Marianne Ahnmé 
2008 Mary von Knorring 
2009 Per Julius Nyström 
2010 Lars Gullström 

Redaktören har inte fått några bilder från ”eventet” men med litet bildlek är det inte 
svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut. 
Grattis Lars 

 
2010 var sista gången  Nors-
ka vandringspriset utdelades. 
GCS tackar Eivind Urbye och 
våra norska vänner för spons-
ringen genom åren.  
Det Danska Vandringspriset 
spelades för sista gången i vå-
ras, vi tackar även våra danska 
vänner för tiden det har vand-
rat. 
Både DK och NO har egna 
golfklubbar. Vid förfrågan om 
att ta över vandringspriserna 
tyckte de att de som vann sista 
gången skulle få dem. Lars 
Gullström gjorde det och har 
alltså utökat sin prissamling. 

Danska Vandringspriset 
    
Inteckningar: 
2000 Lennart Brenner 
2001 Bertil Liljenberg 
2002 Göran Wallgren 
2003 Eivind Urbye 
2004 Inställt 
2005 Magnus Ahnmé 
2006 Björn Tore Larsen 
2007 Marianne Ahnmé 
2008 Mary von Knorring 
2009 Per Julius Nyström 
2010 Lars Gullström 
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Valbonne 15 december 2010 

Meteo France lovade för Valbonne klart och för årstiden kallt väder vid nollstrecket med bättring un-
der dagen till en 6 – 7 grader. Med detta i bagaget, förutom bagar, klubbor, vatten, mackor anträdde Ingrid 
och jag färden mot Valbonne dit vi kom strax före halv 10 på morgonen. Vi skulle starta strax efter 10 men 
hade lite ”onda aningar” att förhållandena skulle vara tuffare på Chateau la Begude än hos oss i Villeneuve
-Loubet. Vi blev också sannspådda när vi mötte tävlingsledningen för dagen i form av familjen Huldt och 
Bi Gullström som meddelade framflyttad start till ca 11-1130 då greenerna förväntades vara i trim. Trots 
kylan men med en värmande sol så hade nästan alla som anmält sig mött upp, kanske inte minst mot bak-
grund av att de två tidigare onsdagstävlingarna hade fått ställas in på grund av regn! Och som vi blev om-
händertagna med varm glögg (kyrkans recept), hackad mandel och russin och stämningen steg efter påfyll-
ning i värmen på restauranten. Tävlingsledningen beslutade sedan att korta av tävlandet till de första nio 
hålen, allt för att inte äventyra den planerade jullunchen.  Så småningom gav greenkeepern efter rundkör-
ning på banan klartecken till kanonstart för dryga 30 deltagare och det bar av i solskenet ut till respektive 
hål. 
 
Själv hade jag som nybliven A-klassare hamnat bland riktiga mästergolfare i form av Torbjörn, Per Julius 
och Lars Dahlquist och det var med stor vördnad som jag ställde in mig sist i ledet på 6ans utslag. Samtliga 
lägre handikappade slog ut i skogen på ömse sidor så jag tog mod till mig och slog rakt fram – och på den 
vägen blev det. Särskilt Per Julius spottade dock upp sig och gav mig en match in på mållinjen, på näst sis-
ta hålet gjorde vi båda birdie! Men med en ynka poängs övertag fick jag dock äran att för första gången stå 
som segrare i A-klassen och även om det var 9-hål så kändes det riktigt bra, det skall erkännas. Inte ens 
Jultomten Leif Resén lyckades spräcka detta även om det var nära även där! 
 
Inkomna efter tävlingen i värmen bjöds på drink som följdes av prisutdelning i C,B och A klassen. Vi var 
många som framgår av bilderna som hade svingat klubborna framgångsrikt under dagen och särskilt många 
damer hade varit på ”hugget” och gjort bra resultat och också tagit hem närmast pin på par trehålet. Däref-
ter satte vi oss till bords för traditionsenliga jullunchen vilken som vanligt på Valbonne smakade alldeles 
utmärkt med årsprimören Beaujolais Noveau. Inte nog med detta, stämningen var hög och ”utbröt” i jul-
sånger och som om detta inte vore nog så blev det också några juldanser runt de till ”granar” utnämnda 
runda borden. 
 
Ett stort tack till Svenska Golfklubben för detta förnämliga evenemang och i synnerhet till de engagerade, 
glada tävlingsledningsdamerna Gunilla och Bi understödda av bla glöggutskänkaren Kristoffer. Efter detta 
kan Ingrid och jag i morgon flyga hem till kalla Nord och berätta om solen och golfen på Rivieran för dem 
som pulsar i snön och huttrar i kölden! 
Sten Moberg 
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Vad hade dom nu hittat på Bi och Lena undrade 
jag, när jag tog in på den lilla skogsvägen. Hade 
jag kört fel? Plötsligt uppenbarade sig ett litet 
klubbhus och en vacker och välskött liten golfba-
na. Där fanns dessutom ett rejält träningsområ-
de .Där stod Bi på trappan. Jag hade kommit rätt 
och kunde konstatera att Viktoria var en liten 
pärla. 
  På första tee träffade jag mina trevliga medspe-
lare Kristine Tollsten och Pia Vilen .Vi gav oss ut 
på banan .Upp och ner gick vi med glatt hu-
mör .Vi spelade eclectic , vilket blev min rädd-
ning Jag lyckades pricka rätt hål på andra rundan 
och förbättra de hål jag missat tidigare. Tur skall 
man ha! 
Efteråt fick vi en härlig lunch .Vi fick emellertid 
vänta på maten ett bra tag .Men tiden flög iväg 
med vin och livlig konversation. En underbar dag 
i regi av våra fantastiska Ladies Captains Bi och 
Lena. Stort tack! 
Eva Mellstedt 

"Sedan förra klubbladet har  vi haft tre damdagar, 
samtliga med strålande väder vilket man som tävlings-
ledare är tacksam för.  
Vill passa på att tacka er alla för att ni är så discipline-
rade. Ni kommer i tid, ni anmäler er och avanmäler 
som ni ska, ni har jämna pengar till startavgift etc. 
Toppen!  
I slutet av oktober var vi på Victoria och spelade 9+9 
hål eclectic. I samband med  denna tävling introduce-
rade vi en nyhet: uppvärmning ledd av ett proffs, näm-
ligen Marianne Ahnmé. Mycket uppskattat!  
Skulle vilja säga ett par ord om Victoria Golfklubb, 
som många inte känner till. Damsektionen har haft tre 
tävlingar där, alla  mycket uppskattade. Banan är 
välskött, vacker , varierad och minsann inte så lätt! Vi 
åt en väldigt  smaklig  lunch efteråt, desserttallriken 
var onödigt  god!  
Nästa Valbonne och stor anslutning. Före start samla-
des vi på tennisbanan vid hål 1 , där Marianne anord-
nade  uppvärmning. Synd att jag inte hade kameran 
tillreds, ett 25-tal härliga  "gympande" golferskor i 
aktion!  
Så här års är det  ju särskilt viktigt  att mjuka upp 
kroppen inför en tävling, så vi tackar dig Marianne för 
att du vill ställa upp ibland!  
Så blev det St Donats tur, som under Lenas ledning 
fick en trevlig dag på banan och vin som belöning.  
Vi har beslutat att ha lagtävling varje gång enligt öns-
kemål.  
Apropos önskemål. kom med fler!  
I skrivande stund är det svinkallt, banorna lämpar sig 
bättre för skidåkning, i alla fall på morgnarna. Nästa 
vecka är det avslutning på Grande Bastide, 
med  glögg, glitter och lunch som vi bjuder på. OM 
det nu skulle bli busväder så är ni  välkomna på lun-
chen. Eftersom datasystemet just nu är opålitligt så 
ring Bi eller Lena för anmälan. 
  
Slutligen önskar Bi & Lena er en riktigt GOD JUL, 
JOYEUX NOEL; GOTT NYTT ÅR; BONNE AN-
NÈE .  
  
Vi ses den 28  jan. på Grande Bastide 



9 

 

Tävlingsresultat 
 
St. Donat 12 november 
Klass A 
1:a Elisabet Nyström    30p 
2:a Marianne Phalén-Dalqvist 28p 
3:a Kerstin Alpman    28p 
Klass B 
1:a Majbritt Boström    28p 
2:a Ewa Menckel    27p 
3:a Britt-Marie Frick    26p 
Klass C 
1:a Katarina Berg Lindau   30p 
2:a Christina Larson    29p 
3:a Christina Klemming   28p 
 

Tävlingsresultat 
 
Victoria 29 oktober 
Klass A 
1:a Eva Mellstedt 21p 
Klass B 
1:a Bi Gullström 
Klass C 
1:a Christina Malmström 

Tävlingsresultat 
 
Valbonne  26 november 
Klass A+B+C 
1:a Gerd Klint Hansson   30p 
2:a Majbritt Boström      25p 
3:a Pia Vilén       24p 
4:a Ene Balder       24p 
5:a Birgitta Engström      23p 
 
Grande Bastide 10 december 
Klass A 
1:a Lisa Nyström 
2:a Gunilla Huldt 
3:a Marianne Phalén-Dalqvist 
Klass B 
1:a Mona Adler 
2:a Majbritt Boström 
3:a Daisy Holmvik 
Klass C 
1:a Gry Jemsby 
2:a Eva Bergström 
3:a Kerstin Ohlsson 
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 April V14       Utbildning regler  
Förbundsdomare  Marie-Louise Månsson 
Regler; Nya regelboken 
Deltagare ca 2 tillfälle x 25 pers  
Kursmaterial regelfrågor mm 

 
Vårens kursprogram är inte klart, något liknande höst- 
programmet  enl. nedan kan väntas. 
 
  Sept-Okt       Long Drive - Långa spelet 
Kurstider: Grupp 1      10.00 - 11.30   max 6 /grupp 
                     Grupp 2      11.30 - 13.00   
                    Grupp 3      14.00 - 15.30 
                    Grupp 4     15.30 - 17.00 
 
                    Närspel; Pitchning + Chipning 
Kurstider: Grupp 1      10.00 - 11.30   max 6 /grupp 
                     Grupp 2      11.30 - 13.00   
                    Grupp 3      14.00 - 15.30 
                    Grupp 4     15.30 - 17.00 
 
                   Närspel; Puttning + Sandbunker 
Kurstider: Grupp 1      10.00 - 11.30   max 6 /grupp 
                     Grupp 2      11.30 - 13.00   
                    Grupp 3      14.00 - 15.30 
                    Grupp 4     15.30 - 17.00 

Preliminärt program för 2011 
 
HÄNSYN: 

Kom i tid till start 
Stå stilla när någon ska slå 
Se upp med skuggor 
Tag ögonmärke 
Hjälp att leta 
Anpassa ljudnivån 
Gå aldrig i en puttlinje 
Passa flaggstången 
Lämna mobiltelefonen hemma, absolut avstängd 
Var vänlig mot utomstående 
Tappa inte humöret 
Uppmuntra och ge beröm…. men inte instruktion 
Hjälp nybörjare tillrätta 
Inga psykningar och tricks 
Gör din plikt som markör 
Var ödmjuk i med- och motgång 
Vårdad klädsel 

BANVÅRD: 
Laga märket med greenlagare 
Lyft fötterna 
Laga spikmärken – efter puttning 
Lägg ner flaggstången försiktigt 
Luta dig inte mot puttern 
Var rädd om hålkanten 
Inga vagnar på tee eller foregreen 
Provsvinga inte på grästee 
Använd träpeg 
Lägga alltid tillbacka torv 
Kratta alltid i bunkern 
Placering av bunkerkratta 
Håll banan ren 
Undvik rökning 

SPELTEMPO: 
Var beredd när det är din tur 
Ta alltid ögonmärke 
Gå i rask takt 
Hjälp till att leta 
Släpp igenom snabbare parti 
Parkera vagnen på rätt sida 
Planera puttning 
Håla ut kortputtar 
Undvik att putta en skänkt putt 
Först i hål tar flaggstången 
Skriv scoren på nästa tee 
Övningsputta inte efteråt 
Ta upp bollen när slagen är slut 
Bär bagen – om du orkar 
En del av ovanstående har vi nog glömt och 
bör kanske tänka på igen. 
Vi är ju lite av egna domare när det gäller golf, 
därför är ovanstående mycket viktigt för allas 
trevnad. 
 
Hälsningar 
Maritha Mårtensson, Utbildningsansvarig 

Golfvett för roligare golf 
Något att tänka på för alla golfare, liten påminnelse om 
vad man lärde sig när man började spela golf. 
 
SÄKERHET: 

Ställ dig rätt när någon slår 
Spela med god marginal 
Var försiktig vid ”blinda” slag 
Bag på fairway, varningstecken 
Banpersonal har företräde 
Ropa FORE vid minsta risk 
Varning för klubbhuvudet 
Följ lokala bestämmelser 
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Sitter i ett kallt och snöigt Stockholm. Golf känns mycket avlägset.  
Hör från Frankrike att det regnar och inställda tävlingar som följd. Ser 
därför fram emot att resa till Turkiet och Belek i mars. Hoppas då att solen 
värmer. 
Det är roligt att anordna resor. Anmälningsdagen kl. 8.00  var det många 
som anmälde sig. Resan till Turkiet är fulltecknad. Vi är 28 trevliga golfare 
som kommer att åka. 
En uppmaning som vanligt. Har ni besökt eller hört talas om någon golfbana 
som är bra och som vi skulle kunna resa till. Hör av er. 
 
Yvonne 

Gör som Michael Phelps olympisk 
guldmedaljör i simning. Ta med bad-
dräkt/badbyxor när ni slår ur ett vat-
tenhinder. 

Fyra inställda tävlingar på grund av 
dåligt väder. 
 
3 nov  Grande Bastide 
17 nov.  St Donat 
1 dec.  Grande Bastide 
8 dec  St Donat 
 
Nu hoppas vi på bättre tur när vårtermi-
nen 2011 snart börjar, annars får vi göra 
som OS-hjälten på bilden. 
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Ärtor och punsch 20 oktober, Gr. Bastide 
Klass A damer 
1:a Eva Mellstedt  31p 
2:a Kerstin Alpman  27p 
3:a Solbritt Febvre  27p 
Klass A herrar 
1:a Hans Sjöqvist  34p 
2a Helge Alten   33p 
3:a Klas Lifors   32p 
Klass B damer 
1:a Lena Blom-Sörensen 33p 
2:a Birgitta Jurbrant  33p 
3:a Ulla Sjöqvist  30p 
Klass B herrar 
1:a Bruno Glenmark  30p 
2:a Peter Dymling  29p 
3:a Lennart Lindeberg  28p 
Klass C damer 
1:a Yvonne Wränghede 40p 
2:a Viveka Linde  34p 
3:a Katarina Berg-Lindau 28p 
Klass C herrar 
1:a Sten Malmström  30p 
2:a Peter Vilén   29p 
3:a Paul Dahlerus  26p 

Cannes Mandelieu  ersätter  VAR-golf 10 nov. 
Klass A 
1:a Leif Resén   73slag 
2:a Fredrik Engström  77slag 
3:a Hans Sjöqvist  77slag 
Klass B 
1:a Paul Histrup   72slag 
2:a Ulla Sjöqvist  75slag 
3:a Nils Moen   75slag 
Klass C 
1:a Birgitta  Engström  89slag 

Allmänna tävlingar 

 Finlandia Cup 27 oktober, Valbonne 
Klass A 
1:a Eva Mellstedt  33p 
2:a Christer Boman  27p 
3:a Göran Befrits  27p 
Klass B 
1:a Eva Menckel  32p 
2:a Stefan Wränghede  31p 
3:a Anders Westlund  28p 
Klass C 
1:a Yvonne Wränghede 30p 
2:a Bertil Hastéus  28p 
3:a Sten Malmström  25p 

Jultomten 15 december, Valbonne 9-hål 
Klass A 
1:a Sten Moberg    18p 
2:a Per Julius Nyström    17p 
3:a Marianne Phalén-Dalqvist  17p 
Klass B 
1:a Gunver Bergkvist-Larson    17p 
2:a Bengt-Olof Edelsvärd    15p 
3:a Göran Wadsten     15p 
Klass C 
1:a Christina Malmström    18p 
2:a Kerstin Ohlsson     17p 
3:a Sten Malmström     16p 
 

Herrdag 29 oktober, Terre Blanche 
Klass A 
1:a Lars Gullström  72slag 
2:a Ole Lien   73slag 
3:a Gerard Febvre  75slag 
Klass B 
1:a Anders Westlund  74slag 
2:a Jan-Erik Norder  74slag 
3:a Anders Tollstén  78slag 
Klass C 
1:a Jonas Roth   75slag 
2:a Bertil Hastéus  77slag 
3:a Jan-Olof Dahlen  78slag 
 

Norska Vandringspriset 24 nov.  Valbonne 
Klass A 
1:a Lars Björk   37p 
2:a Lars Gullström  36p 
3:a Per Julius Nyström  32p 
Klass B 
1:a Nils Moen   31p 
2:a C-G Nordheim  29p 
3:a Stefan Wränghede  28p 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus  33p 
2:a Yvonne Wränghede 27p 
3:a Sten Malmström  22p 
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Återigen står vi inför ett nytt årsslut, men 
vi skall vara tacksamma för allt vi får upp-
leva. Tacksam för vädret denna senhöst, är 
vi som golfare verkligen inte. Fyra inställ-
da tävlingar, några spelade under andra 
förhållanden än normalt, 2x9 hål ett exem-
pel, byte av bana ett annat. Alla tävlingar 
har vi gjort bokningar för, startlistor upp-
rättade, måltider planerade mm. Men i sis-
ta stund har vi fått ställa in med anledning 
av att banorna har varit ospelbara eller 
stängda. Esterel som skulle spelats 10 nov. 
var inte i det skick som vi kräver. Med en 
dryg veckas tidsfrist och många försök fick 
vi 10 starttider på Mandelieu Old Course. 
Vill  klargöra vad som gäller med spel vid 
regn. Vid kraftigt regn, åska, bana ej spel-
bar behöver man inte spela. Vid regn skall 
man ställa upp om man är anmäld. Eventu-
ell avanmälan kan man göra senast vid an-
mälningstidens utgång normalt lördag 
18:00 före speldagen. Det finns naturligt-
vis anledning vid speciella fall att man inte 
kan delta t.ex sjukdom eller andra person-
liga angelägenheter. Vid tävlingen på 
Grande Bastide 1 dec, var i stort sett alla 
40 anmälda på plats vid starttiden trots då-
ligt väder. Vill även understryka att det 
normalt inte är något stort problem med 
anmälda som inte kommer. 
Nu är hösten bakom oss, Jul o Nyår kom-
mer och efter det börjar tävlingssäsongen 
igen den 19 jan. Vårens program finns nu i 
klubbladet. Alla tävlingar är bokade men 
naturligtvis kan mindre förändringar ske. 
Läs därför med jämna mellanrum tävlings-
programmet på hemsidan. Claux Amic  
stänger under hela 2011 för ombyggnads-
arbeten av bana och klubbhus. Vad som 
skall göras vet jag inte. Förhoppningsvis 
kan jag informera om det vid senare tillfäl-
le. Mandelieu Old Course kommer med 
och Esterel försöker vi med igen 2011. 

Vi har även med Cannes Mougins och 
Taulane. Som vanligt ligger våra tre hem-
mabanor med som grunden för vår verk-
samhet. Får ofta frågan varför vi har dessa 
tre banor så ofta. Är det bara för att det är 
så många medlemmar som har det som 
hemmabana? Både och är väl anledningen, 
men det är bara ca 10-15% som har ett 
abonnemang på en bana. Huvudsakligen 
beror det på att de ligger bäst till geogra-
fiskt, samt greenfee-mässigt. De är också 
av skiftande karaktär. Vi försöker natur-
ligtvis även få med andra banor som t.ex 
nu i vår är det fyra andra. Har även varit i 
kontakt med Royal Mougins och Terre 
Blanch där vi hade den populära herrda-
gen. Prismässigt ligger de dock  på en nivå 
som Cannes Mougins ungefär på det dubb-
la. Vid off-season går det dock att få bättre 
villkor. En del av dessa banor kräver ga-
ranti för att de bokade starttiderna blir ut-
nyttjade eller/och förskottsbetalning. De 
kan bli aktuella till hösten. Många är de 
försök, som gjorts av olika grupper inom 
GCS för att få bättre greenfee -priser. All-
tid samma svar att dessa rabatter är vad 
som erbjuds av våra respektive banor.  
Denna rabatt liksom de vi kan få på andra 
banor är i stort sett som en rabatt för större 
grupper, ca drygt 10% i snitt. 
 
Vi i tävlingsledningen,   Gerd Klint Hans-
son, Gunilla Huldt, Lasse Westrell,  
Lennart Serlow  och Hans Sjöqvist 
 
Önskar Er alla en God Jul Ett Gott Nytt År 
och hjärtligt Välkomna till våra arrange-
mang 2011 

Utlandsgolfen spelas 2011 i Tyskland 26-29 
maj. För med info se på hemsidan / tidningar / 
Utlandsgolfen 
Leif Resén 
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Datum Tävling Bana Tävl.led Övrigt 

          
19-jan Säsongstart St Donat LW   
26-jan Mimosagolf Gde Bastide HS Bästboll pb 
28-jan Damgolf Gr Bastide Bi/Lena   
02-feb Kalasgolf Valbonne GH   
09-feb Onsdagsgolf St Donat LS Scramble 
11-feb Damgolf St Donat Bi/Lena   
16-feb Onsdagsgolf Gde Bastide LS   
23-feb Onsdagsgolf Valbonne GKH   
25-feb Damgolf Valbonne Bi/Lena   
02-mar Törnebohms Vpris Cannes Mougin HS/GKH Wretmarks Estate 
09-mar Kavaljersgolf Gr Bastide Bi/Lena Dafgård 
12-mar Långresa  12-17 mars  Turkiet HS   
15-mar Tisdagsgolf St Donat LW   
23-mar Var golf Esterel LS   
30-mar Fransk Bostad Gr bastide HS/GKH Franskbostad 
01-apr Damgolf St Donat Bi/Lena   
06-apr Nykredit St Donat LW Nykredit 
13-apr Cannes Mandelieu Old Course HS   
15-apr Damgolf Valbonne Bi/Lena   
20-apr Påskgolf  GAN Valbonne GH GAN 

27-28apr Carnegie Cup Taulane HS/GKH/GH Carnegie 
03-maj Medlemsmöte Gr Bastide     
04-maj Reservdag Ej bestämd     
06-maj Damgolf Avslutning Beauvallon Bi/Lena   

11-maj 
Våravslutningsgolf 
SEB Gr Bastide GKH SEB 

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

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. 
 
 

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 

Bitr. tävlingsledare 
Gerd Klint Hansson 
tel 0493682267 
Mobil: 0648624529 
gerd.klinthansson@globalhospitl.com 
 
Gunilla Huldt 
Tel: 0493676873 
huldt1@gmail.com 
 
Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: 00 46 709 744 606 
lars@westrell.se 
 

        26-29maj    Utlandssvenskarnas  Golf   Bad Griesbach        Leif Resén    Tyskland 


