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GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

. STENS SPALT 
Kära golfare! Ni har många kolle-
gor i världen, närmare bestämt ca 
65 miljoner. USA har flest, 25 mil-
joner.  Sverige har 500 000, medan 
Frankrike som har sju gånger fler 
invånare än Sverige, endast har 

600 000. Antalet golfare i Sverige minskar för varje 
år sedan 2004, då all time high var 554 000  Ande-
len kvinnliga golfare i Sverige är 27 %. Tyskland 
och Österrike ligger högst med 35 %. Frankrike har 
29 %. 
I Sverige spelar de som är över 71 år mest golf följt 
av golfare mellan 65 och 70. Det är kanske därför 
golfare lever längre än andra. Enligt en stor svensk 
undersökning (omfattande 300 000 golfare), som 
citerats i flera franska tidningar, lever golfare fem 
år längre än normalsvensken. Golfaren har högre 
värden av det goda kolesterolet (HDL), hjärnan 
fungerar bättre och golfaren är socialare! Naturligt-
vis måste man ta alla undersökningar med en nypa 
salt, men resultatet är uppmuntrande.  Nu förväntar 
vi oss fulltecknade tävlingar i höst. Välkomna! 
Årets medlemsmöte ägde rum den 3 maj på La 
Grande Bastide. Maritha Stolpe-Mårtensson avgick 
efter att ha tillhört styrelsen i hela sex år, medan 
Lennart Lindeberg och Calle Nordheim lämnade 
efter fyra respektive  tre års styrelsearbete. Alla tre 
har lagt ned mycket tid för Golfklubben och gjort 
stora insatser. 
Nya ledamöter blev Anders Häggö och Odd Melin, 
som båda presenterar sig utförligt i Verksamhets-  
berättelsen, som finns på Hemsidan. Jag önskar 
dem välkomna till Styrelsen.  

Klubbens styrelse 
 
Ordförande    Sten Malmström 
Vice ordförande  Anders Häggö 
Skattmästare  Bertil Hastéus 
Sekreterare   Bengt-Olof Edelsvärd 
Tävlingsledare  Hans Sjöqvist 
Information   Odd Melin  
Klubbmästare  Yvonne Wränghede 
Damgolfansvarig  Bi Gullström 

Tack mina styrelsekollegor, biträdande tävlingsle-
dare, revisorer och valberedning och sist men inte 
minst Klubbens sponsorer. Välkomna tillbaka i 
september och glöm inte att aktiva golfare lever 
längre än andra. 
Keep putting 
Sten 

Därutöver har styrelsen utsett som: 
 
biträdande tävlingsledare  Ulf Lundborg 
och     Lars Westrell 
och     Gerd Klint-Hansson 
och     Gunilla Huldt 
biträdande damansvarig  Lena Wickberg  
biträdande IT-ansvarig  Gunnar Calais 
bitr. utbildningsansvarig   Maritha  Mårtensson 
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Grande Bastide 9 mars 

Överst t.v. Segrande lag Ingrid 
Moberg med Torbjörn Skiöld. 
 
Överst t.h Den unge herr Daf-
gård och fästmö med köttbulls-
bilen. 
 
Ovan. Här vankas det köttbullar 
 
Ovan t.h. Nya medlemarna Lars 
Andersson och Bengt Åsebol 
 
T.h. också nya i klubben är 
Fredrik och Gunilla Kock 
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Grande Bastide 30 mars 

Nya medlemmar. 
Nedan.t.v.  Anders och Birgitta Wingmark 
t.h. Ulf och  Kerstin Lundborg 

T.v. Värdparet och tillika generösa sponsorer för 
tävlingen, Lisa och Per Julius Nyström. 
 
Nedan. Vinnarna av konstnärens vackra tavlor. 



4 

Saint Donat 6 april 2011 

TACK TILL NYKREDIT. 
En av vårens första riktigt fina dagar, 
fick vi uppleva när Nykredits årliga tävling gick av 
stapeln på S:t Donats golfbana. 
Generös sponsring på banan under spelets gång och 
därtill en härlig lunch efter avslutad runda. 
Stort Tack till Nykredit och hela tävlingsledningen, 
Er fina insats är mycket uppskattad av oss alla. 
Jag vill också tacka mina medspelare i bollen Ewa 
Menckel och Gunilla Kock och inte minst gamle 
vännen Björn-Tore Larsen för fint stöd under hela 
rundan. 
För exakt ett år sedan vann min Eva samma tävling.  
Vi hoppas få komma tillbaka nästa år och då försö-
ka göra om prestationen. 
 
 
Pelle 

Tävlingsledaren och NYKREDITs representanter 
Lisa Bastholt och Mads Andie informerar inför start. 
Nedan: Lisa i servicebilen 

Ovan: Vinnare i A-klassen Pelle Ström flan-
kerad av Leif Resén och Karl Lidgren 
 
T.v: I väntan på lunchen 



5 

 

13 april 2011 

Medan snön smälte bort på tomten på Lidingö och Färje-
stad var på väg mot sitt nionde mästerskap packade vi för den 
traditionella påskresan till Rivvan. Denna gång med SAS fa-
kirflyg kl. 06.45. (För icke sportfånar skall Färjestad inte för-
växlas med Färjestaden på Öland utan Färjestads BK är Sveri-
ges bästa ishockeylag och hör hemma i Karlstad, Värmland.) 
Höjdpunkterna är alltid GCS tävlingar och nu var det dags för 
Cannes-Mandelieu – en bana som vi inte brukar spela så ofta. 
Jag var inlottad i en riktig kanonboll, skulle det visa sig. Per 
Julius Nyström, Per Åke Blom och Jan-Erik Norder var mina 
medtävlare. Jan-Erik inledde bäst och spelade som en riktig 
tourspelare och radade upp par efter par. Men hur länge skulle 
detta drömspel fortsätta för honom? 
Per Åke hade spelat banan några dagar tidigare och visade oss 
andra vägen. För Per Julius var det premiär på banan men 
ändå som vanligt höll han sig mitt i. Har Per Julius kontakter i 
himlen som styr hans bollar…?  Kanske något för vår rymd-
expert Engström att fundera över? 
Själv har jag spelat C/M någon gång tidigare och vet att det 
framför allt gäller att missa de många träden som ofta står i 
vägen för att få ett fint resultat. 
Allt flöt på bra för alla– inget letande efter bollar eller ens 
bortslagna bollar. Bortsett för Per Julius som fastnade i en 
greenbunker på 8:an så var ingen av oss nära max slag på nå-
got hål. Jag kom in i zonen och kunde inte slå några dåliga 
slag kändes det som. Ni vet – det händer max någon gång per 
säsong, eller hur? 
På väg till 17:e tog Jan-Erik upp en regelfråga som fångade 
vårt intresse: 
Får man på ett par tre hål gå direkt och slå sin provisoriska 
boll, som hamnat på green, i hål utan att någon behöver leta 
efter första bollen? Dessutom - är en provisorisk boll i spel på 
green när man markerat den? Vi kunde inte lösa frågorna nöj-
aktigt under resten av rundan utan vi får invänta experthjälp. 
Alla i vår boll var på prisplats. Per Julius vann A-klassen och 
jag själv B-klassen med Per Åke och Jan-Erik på resp. tredje 
och fjärde plats. Förutom sänkning med 0,8 av mitt hcp fick 
jag med mig hem en halv meter rosévin av bästa märke. Dess-
utom åt vi av en härlig buffé och nöjd och glad var det bara 
styra bilen hem mot Vallauris. 
Gamla banor verkar passa mig! Det är min dröm att någon 
gång få spela the One and Only Old Course i Skottland på S:t 
Andrews. 
Slutkläm: Stort tack till alla er som jobbar med våra tävlingar. 
Vad vore livet på Rivvan utan vår golfklubb? 
Gunnar Palm 

Överst. Artikelförfattaren tillsammans 
med pristagare i B-klassen. 
Mittenbilden. Tävlingsledaren radar upp 
roséviner. 
Nederst. Pristagare i A-klassen, är du va-
ken Göran? 
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Valbonne 20 april 2011 

Etter en for meg nesten perfekt runde er det med 
stor glede å få skrive noen lingjer i 
vårt medlemsblad. 
Som relativt ny medlem i klubben har 
denne tiden gitt meg veldig mye glede 
og mange utfordringer og ikke minst 
mange hyggelige nye bekjentskap. 
Takket være Karl Lidgren og Lennart 
Lindeberg ble jeg etter noen tid ” tatt 
inn i varmen ” , noe jeg setter utrolig 
stor pris på. 
Hele organiseringen av klubben er 
profesjonelt utført, fra websider og alt 
som er der til gjennomføring av 
turneringer på ulike baner. 
Personlig er jeg spesielt interessert i 
turneringene da dette alltid gir en 
inspirasjon til konsentrasjon og 
konkurranse med selg selv og andre. 
Onsdag den 20.april ble nok en strålende dag 
her på kysten på tross av en kjølig morgen 
med ganske så fuktige fairways i starten. Med 
utslag på hull 3 med index 1 så fryktet man jo 
en dårlig start, men det gikk bedre enn 
forventet. 
Mine to medspillere Lena og Babs syntes synd 
på meg som ble ”alene” da vi kun ble tre, men 
med et så inspirerende og charmerende selskap 
så måtte jo dette bli bra . 
Og det ble det !  
Lena lærte oss å droppe på reglementært sett 
på hull 9 da min ball ble liggende på vegen i 
en bakke, så dette ble også lærerikt. 
Opios første 9 er veldig charmerende hull og 
var som vanlig i bra stand, men de siste 9 var 
ikke særlig imponerende – også som vanlig. 
At Opio V kan ta full pris med tre hull langt under 
”par” er i seg selv merkelig, men når dagen blir 
bortimot fullkommen, hyggelig selskap, flott vær, 
velsmakende canard og på toppen to flasker St 
Emilion Grand Cru kunne det ikke bli bedre. 
En stor takk til turneringsledelsen som tar på seg alt 
dette arbeid for at vi kan gå ut å gjøre hva vi kan. 
Jeg ser frem mot mange flotte runder i månedene og 
årene som kommer. 
 
Nils Jakob   

Glada pristagare i solskenet 

Vår generösa sponsor GAN represente-
ras av, Fabrice Laty, Nana Koppola och 
Christian Laty 
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Chateau Taulane 27-28 april 

Äntligen hade jag möjlighet att delta i Taulane 
tävlingen. Mycket positivt har sagts om detta 
golfmöte genom åren. Så mina förväntningar 
var därmed mycket höga. De infriades med 
råge! 
Stort tack till klubbmästare, tävlingsledning 
och var generösa sponsor, Carnegie, 
för ett par härliga golfdagar på en suverän 
golfbana i vacker omgivning. 
Tack också till mina trevliga spelkamrater, 
speciellt till mina två “chaufförer” av 
golfbilen, Gunnar Calais respektive Magnus 
Ahnme. 
 
Kristoffer Huldt 
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Saint Donat 4 maj 

Dagens pristagare 

I väntan på prisutdel-
ningen 

Ny medlem: Lennart Hörnfeldt 
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Grande Bastide 11 maj 

Varm och solig avslutning på Grande Bast-
ide 
 
Vårens sista golftävling genomfördes onsdagen 
den 11 maj på Grande Bastide. Inramning och 
förutsättningar var de bästa. Strålande sol, be-
haglig värme, och en bana som nu äntligen höll 
god kvalitet. 
Tävlingen, som generöst sponsrades av SEB, 
och som på ett förtjänstfullt sätt tävlingsleddes 
av Gerd Klint Hansson, hade lockat ett 80-tal 
spelare. C-klassen vanns av Ulla Häggö,  A-
klassen (som vanligt….) av Per Julius. Själv 
lyckades jag vinna B-klassen på för mig 
årets bästa resultat, 41 poäng. Det var 
framför allt puttning och närspel som bi-
drog till detta. Dessutom fick jag inspira-
tion från trevligt spelsällskap, Christina, 
Inger, och Arne. Nu återstår bara att sän-
ka sitt handicap. 
Trevlig sommar tillönskas alla medlem-
mar. Vi ses till hösten. 
Anders Westlund 

Överst:  Tack till SEB och  Stefan Stjerngren 
och Håkan Lindgren. 
Nedan: Alla glade pristagare 

Nya medlemmarna, 
Lena och Bo Strömgren 
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TÄVLINGSRESULTAT 
Saint Donat 1 april 
Klass A 
1:a Kerstin Alpman  29p 
Klass B 
1:a Ulla Sjöqvist  27p 
Klass  C 
1:a Ulla Häggö   24p 
Valbonne 15 april 
KlassA 
1:a Lisa Nyström  36p 
2:a Solbritt Fébvre  33p 
KlassB 
1:a  Ewa Menckel  38p 
2:a Daisy Holmvik  34p  
KlassC 
1:a  Christina Malmström 37p 
2:a  Gunilla Eckerström 34p 
Beauvallon  Avslutning 6 maj 
Klass A-B 
1:a Gunilla Huldt  34p 
2:a Mona Adler   32p 
Klass C 
1:a Anki Kihlberg  34p 
2:a Helene Lindhe  30p 
 

Damgolfen har haft en otrolig tur i vår. Ingen tävling in-
ställd!  
Sedan förra klubbladet har vi haft en damdag på St Donat den 
1 april  Strålande väder, välskött bana och en god sallad på 
terrassen.  Den 15 april var det dags för Valbonne-
och   där  fick vi ha prisutdelning inomhus pga hotande åsk-
moln. Flera strålande resultat, som firades med den obligato-
riska rosén.  
Så var det då dags för vår 2-dagars resa till Beauvallon. Redan 
i februari satte planerandet igång. Inte lätt att få hotellrum mitt 
i franska skollovet, inte heller lätt att få golftider på populära 
Beauvallon, men det ordnade Mona Adler. 
Klockan 10 den 6 maj  samlades 27 glada golferskor på Beau-
vallons fantastiskt fina bana. Solen strålade förstås. Banan 
charmig, inte helt lätt att scora på, trixiga par-3 hål. Men ut-
sikten över havet, St Tropez och bergen är en skönhetsupple-
velse. 
  Direkt efter golfen bilkaravan till Port Grimaud  och prisut-
delning med ljuvliga snittar och gott rosévin hos generösa pa-
ret Adler . Därpå följde sightseeing per båt  också den ordnad 
av Mona. 
Kort men välbehövlig vila på lilla trevliga hotell Le Petit Prin-
ce i Ste Maxime . Middag i Casinots restaurant vid stran-
den  med många glada skratt. Någon lyckades också späda på 
reskassan genom att gå upp  och prova på spelautomaterna. 
Tidig och ovanligt god frukost för att vara på franskt hotell 
och därefter båten över till St Tropez och lördagsmarknaden. 
Många  av oss pustade  sedan ut på  restaurant Le Café  slä-
pande på mängder av kassar innehållande framförallt presen-
ter till barnbarn och badbyxor till stackars maken, som fått 
stanna hemma! 
Tror alla var nöjda med utflykten och kanske kan det bli  en 
repris för alla de som inte kunde vara med den här gången. 
Sista damdagen för den här säsongen blir den 13 maj. 
Lena och Bi tackar för oss och önskar ALLA  en underbar 
sommar. 
  
Vi ses igen den 16 september. 
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Det var mycket trevligt att träffa så många vetgiriga golfare i Antibes. Jag blev ombedd att 
skriva ner lite av det vi talade om och speciellt om droppningsförfaranden.  
Vi tänker oss ett Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2)  
Hur skall du ta ut närmaste punkt för lättnad, den s k ”Bollpunkten”? 
Bollen ligger på  en belagd väg och du vill inte spela därifrån, då får du ta lättnad. Lyft inte bollen förrän du 
har bestämt dig för om du skall ta lättnaden eller ej. 
Använd DEN KLUBBA DU HAR TÄNKT ATT SLÅ MED och simulera ett slag på den närmaste platsen 
utanför vägen FRÅN DÄR BOLLEN LIGGER, som inte är närmare hålet där stansen och/eller svingen 
inte blir hindrad av vägen inte är i ett hinder eller på en green.  
Det gäller med andra ord FULLSTÄNDIG lättnad. 
Den punkten där den tänkta bollen skall ligga vid det simulerade slaget heter närmaste punkt för lättnad 
men kallas oftast för ”bollpunkten”. Skulle det visa sig att ”bollpunkten” är i en buske, stenröse, långt gräs 
eller annan olägenhet som tillhör banan är det den punkten som gäller i alla fall. Det är som de golflärde 
säger ”it is the NEAREST point not the NICEST point”. 
Det finns i regel bara en ”bollpunkt”. När man testar sig fram kan det dock visa sig att två punkter har sam-
ma avstånd till där bollen ligger, då är det fritt fram att välja. 
Från ”bollpunkten” kan du mäta EN (1) klubblängd med VALFRI klubba och droppa bollen inom den klub-
bans område. Området får inte vara närmare hålet än närmaste punkt för lättnad eller i ett hinder eller på 
en green. Om bollen rullar mer än TVÅ (2) klubblängder från där den tog mark, närmare hål eller tillbaka till 
platsen som du droppade dig fri ifrån eller……. (se vidare Regel 20-2c, där står vid vilka tillfällen en boll 
skall droppas om), skall den droppas om. 
 
Ett område med Onormala markförhållanden (Regel 25-1) t ex tillfälligt vatten. 
Lättnaden tas på samma sätt som beskrivs ovan. Tillfälligt vatten är synligt vatten vid din naturliga stans 
och/eller där bollen ligger. Eftersom det skall vara FULLSTÄNDIG LÄTTNAD kan denna platsen vara i sko-
gen eller 50 – 100m därifrån, så var inte för snabb med att lyfta bollen. 
Tillfälligt vatten på green. Närmaste punkt för lättnad gäller även här och bollen skall placeras på den punk-
ten. Punkten kan även vara utanför green och placering gäller även där. Om det inte går att få fullständig 
lättnad gäller största möjliga lättnad precis som i en bunker. 
 
Diskussionen med Outgränsen nära vägen på Valbonne GK. 
Om du väljer att ta lättnad för vägen och bollen måste droppas åt outgränsen till, men det går inte att stå 
eller slå bollen där. Det är helt oväsentligt för det är fortfarande den ”bollpunkten” som gäller och bollen 
skall droppas inom en klubblängd. Därefter väljer du hur du skall fortsätta spelet. Det enda som finns till 
buds blir att droppa bollen inom TVÅ klubblängder från bollens läge med ett pliktslag. Efter den droppen 
kan du ha tur eller otur, men det är bara att gilla läget. Det blev nog en halvmesyr när jag försökte att för-
klara detta med att ändra spelsätt. Det finns undantag i Reglerna 24 och 25. De är viktiga att vara medve-
ten om. När man tar lättnad från något i reglerna 24 och 25 skall man tänka bort detta och ställa sig frågan: 
Kan jag spela bollen? Är svaret Nej, då får jag heller ingen lättnad. Är svaret Ja, då får jag ta lättnad.  
Skulle du efter att du droppat dig fri från vägen vara störd av outgränsen i din normala sving kan du, om du 
har den skickligheten, hävda att det enda RIMLIGA slag du kan göra är att spela från vänster, om du är en 
högerspelare. Skulle du då stå på vägen och närmaste punkt för lättnad skulle kunna vara på andra sidan 
vägen mot fairway, vilket jag betvivlar, droppar du inom en klubblängd från ”bollpunkten” och om bollen 
hamnar så att du kan spela bollen som högerspelare, är det helt ok. 
 
Vatten- och sidovattenhinder 
Gula markeringar, vattenhinden, tre möjligheter. A) spela bollen som den ligger. B) Droppa bollen på flagg-
linjen och C) Spel om bollen från föregående plats. Röda markeringar, sidovattenhinder, fem möjligheter. 
Som A, B och C plus D) Droppa bollen inom TVÅ klubblängder från sista skärningspunkten. E) Droppa bol-
len inom TVÅ klubblängder på andra sidan hindret lika långt från flaggan. Allt med ETT pliktslag. 
 
Klubblängder 
Att ta ut bollpunkten, då gäller att använda den klubban man tänkt att spela med. Att mäta klubblängden, 
då kan man välja vilken klubba man själv vill. Gäller FRI dropp får man droppa inom EN klubblängd.  Beta-
lar man med ett pliktslag för att droppa sig fri gäller TVÅ klubblängder.  
Var medvetna om att nästa år 2012 kommer regelverken att vara reviderade. Marie-Louise 

Marie-Louise Månsson , distriktdomare, ger feed-back 



12 

Här kommer hösten 2011 kursprogram 
 
 
John Norsworthy, Golf Plus  (ligger i Le Cannet) har en simulator som talar om 
det mesta när det gäller swing, hastighet, längd och en hel del mer. 
Jag fick pröva på och blev imponerad av vad man kan se på videon som spelas in. 
Ett mycket bra verktyg för samtliga våra medlemmar. 
Svenska Golfklubben har fått ett specialpris av John, är du intresserad så gör enligt 
följande: 
 

Ni måste vara 2 personer 
Ring och beställ tid tel. 06 80 74 42 86 
Sänd ett mail till mig med besked om dag och tid;  maritha.stig@wanadoo.fr 
Lektionskostnad 60 euro för 60 min 
Kostnad per person 30 euro 
Fösta gången sponsrar klubben med 10 euro per person det vill säga 

ni betalar 20 euro/person. 
 
All dokumentation får ni med er från John, passa på att ta tillfället i akt. 
 
John har dessutom skrivit klar sin bok gå in på www.amazon.com klicka under 
books ”good golf is easy” 
 
 
 

Missa inte ovanstående tillfälle, Hälsningar Maritha Mårtensson           
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Golfresan till Turkiet 
 
26 glada och förväntansfulla medlemmar i Golf 
Club Suédois lämnade lördagen den 12 mars ett 
blåsigt, nästintill stormigt, Nice med väderutsikter, 
som helt dominerades av regn. 
Beträffande resmålet däremot, den turkiska syd-
kusten vid Antalya, hade väderprognosmakarna 
varit betydligt generösare – sol och värme under 
hela den 4 dagar långa vistelse, som researrangö-
rerna Yvonne, Hans och Sten bokat in på hotell 
Gloria Golf Resort i Belek. 
Efter mellanlandning i Istanbul med ett par tim-
mars väntetid anlände vi vid 22-tiden till hotellet i 
Belek. Det visade sig vara ett stort hotell med det 
mesta boendet inrymt i rymliga 4-rums bungalows, 
utspridda i en stor park. 
Tävlingsledaren Hans hade ordnat med starttider 
på tre olika banor och ett tävlingsprogram, som 
innebar att första dagens tävlingsform var både lag
- och individuell tävling, andra dagen var vikt för 
fria aktiviteter, tredje dagen för enbart individuell 
tävling och sista och fjärde dagen gick ut på att 
förbättra det sammanlagda individuella resultatet. 
 
Belek-området var verkligen golfbanetätt. Där lär 
finnas 14 olika banor och samtliga är enligt rekla-
men av högsta internationella klass. De tre banor, 
som vi hann spela på, dvs The Old Coarse, The 
New Coarse och The National strider inte mot det-
ta påstående. De var alla välskötta 
(lägesförbättring var absolut inte aktuellt), bunker-
täta, pinjeträdsomgivna och åtminstone The Natio-
nal väldigt varierad. Stora vattenytor saknades inte 
heller på någon av banorna. 
De flesta av oss ansåg nog att banorna var lite svå-
rare och lite längre än våra hemmabanor på Côte 
d’Azur, men det kompenserades delvis av några 
extra slag. Bunkrarna var lite fler och lite djupare, 
på The National var t o m fairway-bunkrarna 
trappstegsförsedda! 
Själv spelade jag rena drömgolfen första dagen, 
hygglig golf andra dagen men tredje dagen var jag 
tillbaka igen på normal nivå. Men det var roligt så 
länge det varade – lyckan av att spela ihop 43 po-
äng har jag inte upplevt sedan nybörjartiden, när 
mitt hcp var 54.  Och den som skall ha äran av 

detta är John Norsworthy. Hans undervisning, som 
ger en synnerligen avslöjande bild av golfsvingen, 
är verkligen ”matnyttig” och jag kan varmt rekom-
mendera den till dem, som till äventyrs ännu inte 
har provat. Men det är lätt att återvända till de 
gamla invanda hjulspåren och det var det jag gjor-
de tredje golfdagen. Men det räckte i alla fall till 
en totalseger! 
Yvonne hade ordnat ett trevligt kulturprogram 
andra dagen. Då åkte vi buss till den välbevarade 
romerska amfiteatern i Aspendos. Aspendos, som 
grundades 500 f Kr, var under antiken en grekisk 
stad innan den införlivades i det romerska riket. 
Den synnerligen välbevarade teatern rymde 15000 
åskådare och har en fantastisk akustik. Där fick vi 
en föreläsning om teatern och sedan fick vi röra 
oss helt fritt i denna – inga räcken och inga av-
spärrningar.  Svenska skyddsombud skulle ha 
svimmat! 
Därefter fortsatte vi till Antalyas gamla centrum. 
Efter kringstrosande i den gamla staden och dess 
pittoreska hamn eller shopping i basarerna avnjöt 
vi en god fisklunch utomhus med strålande havsut-
sikt och snöklädda bergstoppar. 
Den lediga tiden efter golf eller kultur tillbringades 
antingen med promenader längs havet eller i hotel-
lets turkiska badanläggning innan det blev dags för 
kvällens stora gemensamma middag. Yvonne 
(möjligen med bistånd av Stefan) hade hittat på 
allehanda kluriga sätt för att åstadkomma variera-
de bordsplaceringar och förtäringen finns det ing-
en anledning att klaga på – de sista två middagarna 
på hotellets speciella fisk- resp italienska restau-
rant var t o m riktigt delikata. 
När vi sen efter vår alltigenom lyckade vistelse i 
Turkiet i ca 23 graders värme och strålande sol 
utan en droppe regn efter drygt 5 dygn kom hem 
till Mougins igen tömde vi vår regnmätare på ca 
100 mm regn. Det gäller med andra ord att vara på 
rätt ställe i rätt tid! Synnerligen välplanerat och det 
skall vår eminenta reseledning – Yvonne, Hans 
och Sten – ha all heder av. 
Stort tack! 
 
Anders Tollstén 
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 BILDER FRÅN TURKIETRESAN 
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 HÖSTRESA till Cap d`Agde 

Golfresa till Cap d’Agde 2-5 okt 
2011 
NYA DATUM ALLT FÖRSKJUTET 1 DAG MED ANLED-
NING AV STARTTIDER. 
NU STARTAR VI 09:00-11:00 BÅDA DAGARNA 

OBS! Nytt datum se nedan 
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Kavaljersgolf Grande Bastide 9 mars 
 
1:a Ingrid Moberg/ Torbjörn Skiöld  44p 
2:a Kristin Tollstén/Anders Westlund 44p 
3:a Lisa Nyström/Stefan Wränghede 43p 
 

Carnegie cup, Ch. Taulane 27-28 april 
Klass A Dag1 
1:a Per-Julius Nyström   35p 
Klass B 
1:a Kristoffer Huldt   34p 
Klass C 
1:a Jonas Roth    40p 
Klass A Dag2 
1:a Per-Julius Nyström  39p 
2:a Ulf Brasen    38p 
Klass B 
1:a Anders Tollstén   37p 
2:a Kristoffer Huldt   31p 
Klass C 
1:a Rita Ek    31p 
2:a Christina Roth   31p  

Allmänna tävlingar 

Var-golf Esterel 23 mars  
 
Klass A 
1:a Lisa Nyström   32p 
2:a Ingrid Skogman   32p  
Klass B 
1:a Rolf Brenkle   26p 
2:a Jan-Erik Norder   26p  
Klass C 
1:a Bertil Pihlgren   31p 

Fransk Bostad Grande Bastide 30 mars   
 
Klass A 
1:a Michael Bärnsten   69slag 
2a Leif Dahl    73slag 
Klass B 
1:a Gunilla Stattin   73slag 
2:a Marianne Ahmné   75slag 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus   34p 
2:a Kerstin Olsson   31p 

Nykredit Saint Donat 6 april 
 
Klass A 
1:a Per Ström    34p 
2:a Karl Lidgren   34p 
Klass B 
1:a Ulla Sjöqvist   31p 
2:a Lars Lundström   29p 
Klass C 
1:a Birgitta Bäckström   29p 
2:a Jonas Roth    29p 
 

Old Course Cannes Mandelieu 13 april 
Klass A 
1:a Per-Julius Nyström  72slag 
2:a Timo Ahvenainen   72slag 
Klass B 
1:a Gunnar Palm   69slag 
2:a Lars Brenner   73slag 
Klass C 
1:a Bertil Hastéus   32p 
2:a Sten Malmström   31p 

Påskgolf GAN 20 Valbonnea 20 pril 
1:a Marianne Phalén Dahlquist 37p 
2:a Michael Bärnsten   34p 
Klass B 
1:a Nils Jakob Moen   39p 
2:a Ewa Menckel   36p 
Klass C 
1:a Birgitta Bäckström   39p 
2:a Christina Malmström  32p 

SEB våravslutning Grande Bastide 11maj 
Klass A 
1:a Per Julius Nyström   38p 
2:a Klas Lifors    34p 
Klass B 
1:a Anders Westlund   41p 
2:a Nils Jacob Moen   35p 
Klass C 
1:a Ulla Häggö    33p 
2:a Viveka Linde   32p 
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GK  

Klubbens tävlingsledning  
Hans Sjöqvist 
Tel: 04 93 34 61 95  
Mobil: 0647286242, +46708198766 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Bitr. tävlingsledare 
Ulf  Lundborg 
Tel: 04 83036841 
 Mobil: +46 702 55 85 33 
ulf.lundborg@rmail.com 
 
 

Damgolfansvarig 
Bi Gullström 
Tel: 04 93 36 15 24 
Mobil: 06 88 50 29 15 
gullstrom@wanadoo.fr 
 
Bitr. damgolfansvarig 
Lena Wickberg 
Tel: 04 93 73 10 97 
wickbergs@orange.fr 

Ulf Lundborg är född och uppvux-
en i Norrbotten men mina jobb har 
gjort att jag flyttat en hel del. Jag har 
genom åren varit verksam i led-
ningsfunktioner i näringslivet. Jag 
började spela golf i Umeå GK 1987 
och har alltså spelat i ca 25 år, med 
runt 10 i hcp under alla år, dock har 
kurvan nu vänt uppåt och nu har jag 
ca 12. Golfen har för mig varit ett 
stort och givande intresse genom 
åren och jag har utövat sporten med 
stor förtjusning. Efter en flytt till 
Uppsala blev jag engagerad i Vas-
sunda GK en klubb i Sigtuna trakten 
och var ordförande under några år.  
Numera är jag och min hustru Kers-
tin bosatta i Juan les Pins sedan två 
år och trivs fantastiskt bra. Vi till-
bringar sommarmånaderna i Kivik 
på Österlen där vi har en sommarbo-
stad och är medlemmar i Österlens 

Lars Westrell 
Tel: 04 93 42 19 16 
Mobil: +46 709 74 46 06 
lars@westrell.se 
 
Gerd Klint Hanssontel 
 0493682267 
Mobil: 0648624529 
gerd.klinthansson@globalhospitl.com 
 
Gunilla Hult 
Tel: 0493676873 
huldt1@gmail.com 

Slutet gott allting gott, i alla fall vad beträffar vädret. Vi 
glömmer inledningen av året och kommer ihåg de senaste må-
naderna. Härligt väder och full blomning var plötsligt bara 
här. Vi har genomfört 15 allmänna tävlingar (två inställda )
och över 1000 startande. Grand final var i år liksom de senaste 
6 åren Carnegie Cup Taulane där platserna mycket snabbt tog 
slut. Hotellet har 86 bäddar. Det tog 9 minuter så var de slut, 
beklagligtvis kunde inte plats beredas för ett 20 tal. Vårt data-
system har kapacitet att ta emot flera hundra anmälningar per 
minut, så kapacitet finns. 
Avslutningstävlingen för säsongen var SEB Privatbanking 
med 80 talet startande. Som vanligt blev den mycket lyckad 
och SEB ser vi på golfbanan igen när det vankas ärtor o 
punsch i oktober. 
Nu är det semester för oss tävlingsledare och alla andra som 
varit aktiva med arbete i vår Golf Club Suedois. I september 
är vi i gång igen med Nykredits Premiärtävling 14 sept. på St 
Donat. Därefter den 21 sept är det Nordea på Gr Bastide. Föl-
jande veckor är det våra KM singel och ”Äkta makar” låter 
som 50 talet. Tar gärna emot förslag på ett bättre namn. Det 
finns många namn på par konstellationer och tävlingsledning-
en har en vidsyn åsikt, dock är vi tveksamma till den senaste, 
som en av våra svenska politiker använder, ”kulbo”. 
Hur som helst vill vi ha betydligt fler deltagare till dessa eve-
nemang. Det är sidotävling till KM med slaggolf. ”Make” täv-
lingen har sidotävling, green some mixed där såväl äkta som 
oäkta par kan delta.  
Höstresan går i år 1-4 oktober till Cap d’Agde separat infor-
mation är utsänd, se även hemsidan klubbverksamhet.  
Hela tävlingsprogrammet finns på sista sidan. Det har kommit 
in 37 nya medlemmar i vår och en del av dem har deltagit i 
våra arrangemang, dock har det vid olika tillfällen kunnat vara 
fler. Vi har ett 50 tal på väntelistan som kommer att få infor-
mation om vårt program och får vara med om plats finns. 
Trevlig sommar önskar alla i tävlingsledningen med respekti-
ve.   
Hans Sjöqvist 
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Datum Namn Bana Täv.led  Övrigt 

     

14-sep Premiärtävlingen St Donat G KH Nykredit 

16-sep Damgolf   Bi Lena   

21-sep Nordeagolf Gr Bastide GH Nordea 

27-sep KM H o D dag1 Valbonne G KH Även sidotävling 

28-sep KM H o D dag 2 St Donat G KH Även sidotävling 

30-sep Damgolf   Bi Lena   

1-4 okt Cap de Agde  La Palmyra HS Se klubbverksamhet 

07-okt KM makar open Gr Bastide GH Reséns V pris 

07-okt Sidotävling netto Gr Bastide GH  

12-okt Nordic Cup SE-DK St Donat HS Jyske Bank 

14-okt Damgolf   Bi Lena   

19-okt Ärtor o Punsch Gr Bastide G KH LW SEB Privat banking 

26-okt Finlandia Cup Valbonne LW Alto vasen 

28-okt Damgolf   Bi Lena   

02-nov 4 boll bästboll Gr Bastide UL  

04-nov Herrdag Terre Blanche HS  

09-nov Old Course Mandelieu HS  

11-nov Damgolf   Bi Lena   

16-nov Var Golf Esterel UL  

23-nov Onsdagsgolf Gr Bastide LW  

25-nov Damgolf   Bi Lena   

30-nov Onsdagsgolf Valbonne UL  

07-dec Luciagolf St Donat GH  

09-dec Damgolf   Bi Lena   

14-dec Jultomten Valbonne GH  

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


