
  

KLUBBLAD NR 3 
Oktober 2011                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

Däremot har franska presidenter inte spelat 
golf med undantag av François Mitterand. 
Han kopplade gärna av med gamla vänner 
på golfbanorna i Hossegor och Saint-Nom-
La-Bretèche. 
 
KEEP PUTTING! 

Sten 

Stens Spalt 
Höstsäsongen i år har börjat 
med samma strålande väder 
som förra året. Alla tävlingar 
har kunnat genomföras utan att 
hotas av regn. Många medlem-

mar har istället lidit av för hög värme. Också 
kortresan till Cap d’Agde hade en fantastisk 
tur med vädret. Visst var banan bra (se sid 8), 
men de utomgolfliga (nytt ord?) aktiviteterna 
var desto bättre.  Håkan Svenner bidrog med 
sång ackompanjerad av ukulele och gitarr och 
han drog med sig Birgitta Tobisson, Håkan 
Kihlberg och Tom Rune. Vilka talanger vi har 
i Klubben! Vi kanske får ändra namnet till 
Svenska Golf och Sångklubben. Nu hoppas jag 
att Ärtor och Punsch också kan spelas utan 
problem, även om denna rätt kan med fördel 
förtäras vid kallt väder. 
Några amerikanska presidenter spelade gärna 
golf.  Ike Eisenhower var kanske känd för att 
spendera mer tid på golfbanan än i Vita Huset. 
Lyndon Johnson utnyttjade golfen till att över-
tala tveksamma senatorer att rösta för Civil 
Rights Act. Bush Sr och Bush Jr var också iv-
riga golfspelare, men hade inget intresse att 
utnyttja tiden för politiska syften. Båda var 
kända för att spela så fort som möjligt. Om de 
inte omedelbart hittade bollen, så droppade de 
var de trodde den borde ha varit. Inga proviso-
riska bollar och absolut inget omspel. Bill 
Clinton ville alltid vinna och hans medspelare 
lät honom nästa alltid vinna. Han var heller 
inte så noga med regler. Obama försöker gå i 
Lyndon Johnsons fotspår. Sålunda spelade han 
med John Boehner, representanthusets talman, 
för att få honom att gå med på att höja skuldta-
ket. Obama lyckades så småningom! Han hade 
god hjälp av sin Vicepresident Joe Biden med 
6,3 i HCP mot Boehners 7,9. Obamas HCP är 
hemligt men uppskattas till 17. Nu var det be-
visat! En golfrunda kan påverka världshistori-
en, eller i alla fall den amerikanska. 

Klubbmästare 2011 
 
 
Grattis 
Marianne 
Dahlqvist 
 
 
 
 
 
 
 

 
Och 
Jan Billing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Läs om KM på sid 4. 
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Den 14 september 2011 på Saint DonatDen 14 september 2011 på Saint DonatDen 14 september 2011 på Saint Donat   

Rivieran visade sig från sin allra bästa 
sida då golfklubbens medlemmar samlades 
på St Donat till säsongens allra första täv-
ling. Vi var drygt 70-talet medlemmar som 
spelade på en bana i absolut toppskick. Ge-
nerösa sponsorer för dagen var Nykredit. 
Lisa Bastholt med kollegor bjöd, förutom 
på lunch efter rundan, på uppmuntran med 
lite godsaker ute på banan. 
Då jag var tävlingsledare för dagen var 
mina förhoppningar på spelet mycket lågt 
ställda, men med god support från mina 
medspelare gick allt galant. Ni vet hur det 
är, har man flyt så har man tur. 39 poäng på 
St Donat var nog årets bästa runda hittills 
för mig. Michael, Björn Tore och Yvonne 
var inte bara bra spelkompisar, de hjälpte 
också till med att räkna resultat. Varmt 
tack! 
Det fanns fler bra resultat. Pelle och Per 
Julius hade båda 38 p, Pelle segrade dock i 
A-klassen på lägre hcp och Jonas Roth 
vann C-klassen på 36 p. 
 
En härlig början på säsongen! 
 
Gerd Klint Hansson 

Pristagarna med 
författaren Gerd i 
spetsen 

Lisa informe-
rar om ban-
kens tjänster 

Nykredits  Jens Orestad, Jesper 
Hansen , Lisa Bastholt och  
tävlingsledaren Gerd Klint 
Hansson, hälsar välkomna.   
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21 seprember 2011 på Grande Bastide21 seprember 2011 på Grande Bastide21 seprember 2011 på Grande Bastide   

Tack till vår sponsor NORDEA!  
Med fortsatt sommarvärme spelade vi hös-
tens andra tävling på Grande Bastide den 
21 september. Det var som vanligt en 
mycket generös sponsring. Påse med smått 
och gott innan start, dryck under spelets 
gång och till sist en "god" lunch. 
Nordeas representant, Torsten Söderhjälm, 
höll ett uppskattat anförande och det följdes 
av en hel del frågor. 
Då var det då äntligen prisutdelning och 
dröm om min förvåning då jag vann dam-
klassen på lägre hcp än dagens tävlingsle-
dare.Gunilla! I min boll vann även Ulla 
Sjöqvist och Anders Häggö pris vilket med 
all säkerhet bidrog till bra spel. 
Stort TACK till Nordea och mina lagkam-
rater!  
LISA 

Ovan: 1:a pristagarna, Bruno, Lisa, Thorsten, Gry, Ulla 
och Bosse. 
Nedan: Bästa lag, Gunilla, Bosse. Thorsten och Birgitta 

Long drive  närmast pinn   närmast hål  längst drive  Long drive 
Jan Prising  Marianne Dahlqvist  Lars Björk  Birgitta Stavenow Pelle Ström 
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27 september på Valbonne & 28 september på Saint Donat27 september på Valbonne & 28 september på Saint Donat27 september på Valbonne & 28 september på Saint Donat   

Årets klubbmästerskap spelades på Valbonne och på 
ST Donat. 
Det var ett mästerskap som vi deltagare inte kommer 
att glömma. Efter första dagens spel på Valbonne i 
strålande väder och på superfina greener fanns det 
inför dag 2 ingen given vinnare. Detta berodde kanske 
på att på Valbonnes hål 16 hade en helt ny och oerfa-
ren banarbetare ( greenkeeperns ord) placerat hålet på 
green i kraftig nedförslut. Vi trodde inte det var sant. 
Gunilla Huldt som hittills hade spelat bra prickade in 8 
puttar. Själv gjorde jag 6. Men desto gladare blev Eva 
Bergh som klarade sig med 2 . Det fanns några till 
som hade skickligheten att erhålla få slag på hålet. 
Visst kan man säga att golf är en spännande sport. 
Man vet aldrig vilket resultat man får innan sista slaget 
är gjort. 
Damledarbollen inför dag 2 bestod av Ulla Sjökvist, 
jag själv och Eva Bergh. Vi hade en jämn och socialt 
trevlig boll vilket alltid gör att spelet "flyter på" bra. 
Vi spelade relativt jämnt hela tiden. Själv gick jag in 
för att inte chansa utan jag "fegspelade" helt enkelt. 
Det blev en drive och sedan bara järnklub-
bor. Ulla startade med några slags ledning 
och spelade rakt och jämnt som alltid ända 
till hål 15 där hon hade oturen att komma i 
samma vatten 2 gånger vilket kostar slag. 
Eva hade några pliktslag även hon. Själv 
hade jag turen att hålla bollen på fairway 
vilket resulterade i en seger. Jag om någon 
vet varför inte en seger är klar förrän sista 
bollen är slagen. Mitt senaste klubbmäster-
skap var nog för 6 år sedan. Vi spelade dag 2 
på St Donat och jag ledde med 10 slag. Men 
jag förlorade med 1 slag på 18:e hålet. Av 
den anledningen tänkte jag inför årets tävling 
att idag blir det ett försiktigt spel för min del. 

För mig var det extra roligt att vinna eftersom jag 
spelade på "bortabana" och vann över flera duktiga 
ST Donatspelare. St. Donat har jag inte spelat på 
sedan ett år och jag blev verkligen imponerad över 
banans skick. Allt var perfekt och jag tycker man 
väl kan likställa banans skick med Cannes Mougins 
som alltid har varit den bästa referens man kan ge 
på hur en bana skall skötas. Detta är kanske anled-
ningen till varför golklubben numera har flest med-
lemmar på St.Donat. Men jag tycker fortfarande att 
Valbonne är den naturligaste och vackraste golfba-
nan här på kusten. Att den drivs av en tydligen in-
kompetent direktion är ju inte banans fel. 
Tack Gerd för att du tjatade på mig att delta i klubb-
mästerskapet. Det är inte många deltagare på dessa 
tävlingar... 
Av vilka orsaker? Tävlingsledningen har en uppgift 
att reda ut orsaken tillsammans med medlemmarna. 
 
Marianne Dahlquist  

Ovan: Deltagande damer 
Nedan: Ledarbollen på 
hål 18. 

KM 2011 Pristagare 
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 7 oktober 2011 på Grande Bastide7 oktober 2011 på Grande Bastide7 oktober 2011 på Grande Bastide   

KM makar+ KM makar+ MIXEDMIXED  

Denna ärefyllda tävling som instiftdades av paret Resén gick av stapeln denna gång på vår hem-
mabana La Grande Bastide. 
Förutsättningarna för en trevlig golfdag var redan uppfyllda. Soligt och härligt väder med Lars och 
Marianne Dahlqvist som roliga och trevliga spelpartners gick allt som smort. I och för sig chocka-
de Lars med otroliga långputtar på de första 4 första hålen så man trodde nästan att de skulle bli 
det segrande paret. Men han kom dessvärre av sig då hustrun inte var överens hur han skulle spela 
in mot tians green. Hon fick dessvärre rätt. Det var ju en äkta make tävling så då måste man vara 
lyhörd för råd av sin äkta hälft !! Spänningen höll i sig ända till slutet eftersom vi hade paret - täv-
lingsledarna Christoffer och Gunilla Huldt flåsande i nacken hela tiden. Vi såg deras fina inspel 
här och där och blev lite skakade av deras fina spelsätt. Men, men roligt hade vi och nu pryder den 
fina nyputsade champagnekylaren vår spishylla igen 
Tack alla 
Lisa o Per Julius Nyström 

Ovan t.v. 2.a pristagarna T.h. Klubbmästarna och 
vinnare av Reséns pris. 
Nedan t.v. 3:e pristagarna. T.h. Vinnare mixed four-
some, sidotävlingen 
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12 oktober 2011 på Saint Donat 

Hundra deltagare i årets Jyske Nordic cup. Sverige vann , 
43,5—31,5 och danskarna fick hålla tillgodo med ”Pisspottan”. 
Vi svenskar får en inteckning i den nya pokalen och vin. 
Tack än en gång Peter Andersen och Tomas Nielsen från 
Jyske Bank för generös förplägnad 
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TÄVLINGSRESULTAT 
16 september Valbonne 
Klass A 
1:a Eva Tiblom Martinsson 35p 
2:a Gunilla Huldt   33p 
Klass B 
1:a Kristin Tollstén  33p 
2:a Gerd Klint Hansson  29p 
Klass C 
1:a Ann Mari Dirtoft            27p 
 2:a Katarina Berg Lindau          26p 
29 september Saint Donat 
Klass A 
1:a Eva Tiblom Martinsson       35p 
Klass C 
1:a Christina Malmström           29p 
14 oktober Grande Bastide 
Klass A 
1:a Lisa nyström   37p 
2:a Kerstin Alpman  36p 
Klass B 
1:a Kristin Tollstén  31p 
2:a Eva Mellstedt   28p 
Klass C 
1:a Yvonne Wränghede  35p 
2:a Christina Malmström 35p 

Välkomna tillbaka till den nya golfsäsongen 
på Côte d'Azur! 
Hoppas ni alla haft en bra sommar och att ni 
också haft /har möjligheten att njuta av den 
otroligt långa och varma sommaren här. 
Med fotot som Eva Bergh tagit vill jag visa 
min nya bag, som jag införskaffat tack vare er 
generositet. Så uppskattat! Tack än en gång! 
Höstsäsongen är nu i full gång. Vi har redan 
hunnit med en damdag på Valbonne och en på 
St Donat. Den 14 okt. är det dags för La Gran-
de Bastide. Välkomna då! 
Minns ni den vackra tennvasen som SWEA 
skänkt Damsektionen? Den kan bli DIN! Vi 
har beslutat att den skall ges till den kvinnliga 
medlem i vår golfklubb som deltagit flest 
gånger under höst/vårsäsongen- oavsett resul-
tat. 
Dessutom har vi beslutat att ha lagtävling var-
je gång- det har visat sig bli väldigt uppskattat. 
Har du idéer, förslag, kritik så hör av dig till 
Bi eller Lena. 
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Golfresa till Cap d’Agde 
 
Vi var ca 50 ivriga golfare som begav sig till Cap d’Agde 
Golf International. Cap d’Agde är mest känt för sina nudist-
stränder men ”naturalisterna” var väl instängda bakom galler 
och grindar så de störde inte! 
Golfbanan är lång, ett par 5 hål mäter från gul tee 529 meter 
(uppför!). Banan är bred men ganska trixig – nästan alla par 
4 hålen är dooglegs. En bana i perfekt kondition med stora, 
ondulerade greener gjorde spelet mycket angenämt. Vi spe-
lade över två dagar med många fina resultat – se resultatlista 
på annan plats. Speciellt två utmärkta resultat bör omnäm-
nas. Bertil Hasteus gick första dagen på utmärkta 38 poäng 
och än värre var Kristoffer Huldt med 40 poäng andra dagen. 
Kristoffer sänkte sitt hcp så han är nu med i A-klassen. Väl-
kommen!! 
Arrangemangen runt golfen fungerade perfekt – Tack Yvon-
ne, Hans och Sten. Bra hotell alldeles vid golfbanan, trevliga 
och goda middagar med kreativa placeringar varje kväll 
hjälpte till att förhöja stämningen. Håkan Svenner underhöll 
under de två middagarna på hotellet och på sista kvällens 
avslutningsmiddag fick han hjälp av hustru Monica samt 
även av Birgitta Tobisson, Håkan Kihlberg samt Tom Rune. 
Allmänt jubel! 
Vi ser nu fram emot näst resa vart det nu blir: Tunisien, Spa-
nien, Portugal, Sydafrika, Dubai,........................? Det finns 
många förslag. 
 
Christer Boman 
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Cap d´Agde 2-3 oktober  
 
Klass A Damer 
1:a Gunilla Huldt   60p  
 Herrar 
1:a Christer Boman  68p 
2:a Tom Rune   62p   
Klass B Damer  
1:a Ulla Sjöqvist   62p 
2:a Lena Blom-Sörensen  62p 
 Herrar 
1:a Kristoffer Huldt  73p 
2:a Johnny Rosenbäck  57p 
Klass C Damer 
1:a Christina Malmström 61p 
2:a Yvonne Wränghede  58p 
 Herrar 
1:a Bertil Hastéus  70p 
2:a Ulf Jarlerud   61p 
 

Premiärtävlingen, Saint Donat 14 september    
 
Klass A 
1:a Per Ström   38p  
2:a Per Julius Nyström  38p  
3:a Magnus Abramson  34p 
Klass B 
1:a Gerd Klint Hansson  39p  
2:a Lena Blom-Sörensen  32p  
3:a Aksel Mikkelsen  32p  
Klass C 
1:a Jonas Roth   36p  
2:a Ulla Häggö   29p  
3:a Gunilla Kock   28p  

Allmänna tävlingar 

KM makar 7 oktober Gr Bastide 
 
1:a Nyström/Nyström  88slag  
2:a Huldt/Huldt   89slag  
3:a Dahlquist/Dahlquist  96slag  
3:a Sörensen-Blom/Sörensen 96slag  
  
Vinnare av Reséns vandringspris 
Lisa och Per Julius Nyström 
 

Mixed par 7 oktomber Gr Bastide 
 
1:a Wickberg/Ekefalk  31p   
2:a Nilars/Palm   30p  
3:a Hultgren/Ager  28p  
4:a Ahnmé/Gjers   28p   

Nordeas tävling, Grande Bastide 21 september  
 
Klass A Damer 
1:a Lisa Nyström    36p  
2:a Gunilla Huldt    36p  
3:a Marianne Dahlquist   31p  
 Herrar  
1:a Bosse Sörensen   35p  
2:a Per Julius Nyström   34p  
3:a Anders Häggö   33p  
Klass B Damer 
1:a Ulla Sjöqvist    33p  
2:a Lena Blom-Sörensen   32p 
3:a Ene Balder    30p  
 Herrar  
1:a Bruno Glenmark   33p  
2:a Kristoffer Huldt   31p  
3:a Göran Selander   27p  
Klass C Damer 
1:a Gry Jemsby    30p  
2:a Marianne Westlund   29p  
3:a Kerstin Ohlsson   29p  
 Herrar 
1:a Arne Gjers    28p  
2:a Bertil Hastéus   28p  
 

KM (open)brutto 2 dagar 27-28 september 
Damer 
1:a Marianne Dahlquist  183slag  
2:a Ulla Sjöqvist   189slag  
3:a Eva Bergh   194slag  
Herrar 
1:a Jan Billing   169slag  
2:a Michael Bärnsten  173slag  
3:a Magnus Abramson  188slag  

KM netto 2 dagar 27-28 september 
Damer 
1:a Eva Bergh   163slag 
2:a Ene Balder   166slag  
3:a Gunilla Huldt   167slag  
Herrar 
1:a Per Ström   169slag  
2:a Torbjörn Skiöld  171slag 
3:a Kristoffer Huldt  171slag  
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   Problem med datorn? 
 
 
 
 
 
 
Ibland strular det till sig med datorn och inter-
net. Och, vad gör man? Jo man trycker på alla 
knappar och sen blir det ännu värre! Det var 
just vad som hände oss på redaktionen. Men vi 
fann en lösning! Vi ringde Roland Danton, 
en duktig datakonsult. Snabb, billig och bra 
och pratar svenska! 
 
Får Du problem, tveka inte att ringa honom på 
telefon: 06 71 53 42 48 eller 04 93 229549 

Marianne och Urban 
Hansson 

Marta Hultgren 
och Eric Ager 

Birgitta Tobisson 
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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 

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 

Nu i höst har vi haft ett fantastiskt väder, nästan för varmt för golf. Det har i alla fall inte märkts på 
intresset för att delta i våra arrangemang. Samtliga tävlingar har varit fullbokade så gott som omgående 
Premiär tävlingen med Nykredit och Nordea golfen var det 80 talet anmälda. Nordic Cup Jyske Bank 
med 100 anmälda inkl DK spelas den 12 okt. Ärtor o Punsch med SEB den 19 okt blir även den full-
tecknad. Hoppas på fortsatt stort intresse även nu när högsäsongen avtar.  
Våra KM tävlingar har inte det antal vi önskar trots att vi även haft sidotävlingar. Hoppas på större in-
tressen för dessa nästa år. 
 Det sker arbeten på våra ”hemmabanor” den närmaste tiden. Valbonne bygger om ett antal hål och 
erbjuder endast  9 håls rundor från 15 nov och ingen rabatt på 2x9 hål så vi avvaktar t.v. med Valbon-
ne. Ombyggnaden håller enligt info på fram till april. St Donat håller på med dräneringsarbeten hål för 
hål och beräknas vara klart början nov. Vi informerar om ev. lägesförbättringar i samband med tävling-
arna. Vi trycker på om extra rabatt under tiden, men har f.n. inget besked. Claux Amic´s ombyggnad 
skulle vara klar vid årsskiftet, men blir inte det. Troligen inte förrän på försommaren. 
Vi får alltså under resten av hösten och nästa vår lägga fler tävlingar på Gr Bastide och St Donat. Samt 
Mandeliue Old Course, Esterel m.fl. Närmast i tur för anmälan är nu Gr Bastide 2:a nov matchspel 
(lika Nordic Cup) Damer vs Herrar sponsor GAN. Önskemål om många anmälningar från Damer. 
Vårt datasystem har uppdaterats med ett antal förbättringar. Bl.a har nu score korts etiketter ändrats så 
att både för och efter namn finns med. Rutan för reservplats vid anmälningar kommer att synas bättre. 
Även en utveckling av hela systemet främst avsett för funktionärer . Dessutom en mycket viktig funk-
tion, enligt följande. 
Handicap – sänkning – höjning 
En liten förklaring till hur man sänker eller höjer sig. 
Som golfare, medlem i svensk klubb, höjer och sänker du dig i GIT-systemet som vanligt.  
För medlem i GCS gäller exakt samma regler, skillnaden är bara 
att du går in på vår hemsida och under min sida skriver in ditt hcp och spara.. 
Går du bättre än ditt hcp OAVSETT TÄVLING ELLER SÄLLSKAPSRUNDA SKALL ditt hcp sän-
kas enligt den hcp grupp du tillhör. 
Går du en hcp grundande rond höjer du ditt hcp med 0,1 i hcp grupp 4,5 – 26,4 
0,2 i grupp från 26,5. Dock högst 2,0 under året. Systemet gör att du inte höja dig mer 
än vad som sagts. Det går alltså inte att gå in och höjas sig med t.ex 0,8 slag på en gång, utan höjning 
måste ske efter varje runda med 0,1 resp 0,2. 
 
Tävlingsledningen 
Hans Sjöqvist  
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Observera att programmet är preliminärt! Kontrollera slutgiltigt program på hemsidan!! 

Datum Namn Bana Täv.led  Övrigt  
      

14-sep 
Premiärtävling-
en St Donat G KH Nykredit  

16-sep Damgolf Valbonne      
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 St Donat      
2-5 okt Cap de Agde  La Palmyra HS   
07-okt KM makar open Gr Bastide GH Reséns V-pris 
07-okt Sidotävling hcp Gr Bastide GH   

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

14-okt Damgolf Gr Bastide      
19-okt Ärtor o Punsch Gr Bastide G KH  SEB Privat banking 
26-okt Finlandia Cup Valbonne UL Alto vasen 
28-okt Damgolf Valbonne Bi Lena    
02-nov 4 boll bästboll Gr Bastide LW Damer vs Herrar GAN 
04-nov Herrdag Terre Blanche HS   

09-nov Old Course Mandelieu HS Stadsbudskontoret  
16-nov Var Golf Esterel UL   
23-nov Onsdagsgolf Gr Bastide LW   
25-nov Damgolf St Donat Bi Lena    
30-nov Onsdagsgolf  Mandelieu. UL HS   
07-dec Luciagolf St Donat GH St Donat   
09-dec Damgolf Gr Bastide Bi Lena    
14-dec Jultomten Valbonne GH Valbonne 9 hål  

ANÄLNINGSFÖRFARANDE  TÄVLINGAR 
 
Det har varit praxis att anmälningstiden för de allmänna tävlingarna gått ut lördag kl 
18:00. Detta gäller när tävlingsdagen ligger på onsdag. Detta skall vi försöka fortsätta 

med, i alla fall när det gäller våra ”hemmabanor”.  
Nu har vi i tävlingsprogrammet banor med som har andra rutiner för anmälningar. 

De vill ha besked om exakt antal deltagare ca 1 vecka före tävlingsdagen. Det gäller f.n dessa banor. 
Terre Blanche 4 nov (Herrdagen), Cannes Mandelieu Old Course 9 nov, Esterel 16 nov, Cannes Mande-
lieu  Old Course 30 nov. Cannes Mandelieu kommer även på programmet nästa år. 
Gå därför alltid in i Tävlingsprogrammet och titta på datum för resp tävling. Datum kan ändras under 
säsongen när så erfodras. Beträffande green-fee,  Cannes Mandelieu erbjuder  Carnet de 10 Green-Fee 
(Valable 1 an en faveur de M. et Mme uniquement) 690 € 


