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Stens spalt

Många krönikor börjar 
nästan alltid med en 
kommentar om vädret. Så 
också denna. Hösten har 
varit fantastisk, den 
varmaste i Frankrike på 
många år. Samtidigt fick 
södra Frankrike under ett 
par dagar i november 

enorma mängder regn, mellan 200 och 400 
mm. Två tävlingar fick ställas in, Valbonne och 
Old Course. Trots den stängda banan i 
Mandelieu åt vi lunch med utsikt över 18:e 
hålet som var helt under vatten och hade 
invaderats av flera hundra fiskmåsar. Vilken 
syn, tala om Birdies!

Resan till Cap d’Agde lockade hela 48 
medlemmar och vi hoppas att även nästa 
resa, som går till Rom, kan attrahera många. 
Banan ligger 20  minuter norr om Rom och har 
gästats av åtskilliga svenska golfare, som har 
varit mycket nöjda.

Julen är visserligen över, men en bok som 
födelsedagspresent till en golfare är aldrig fel. 
Vår tränare John Norsworthy har gett ut en 
bok med den attraktiva titeln ” Golf Is Easy”. 
Kanske föredrar ni en deckare av Agatha 
Christie ”Murder on the Links”? Jag skall inte 
avslöja vilken klubba mördaren använde. En 
fransk deckarförfattare, Harlan Coben, har 
skrivit ”Du sang sur le green”, som handlar om 
ett mord på 17 hålet. Men även utan mord kan 
blod droppa på greenen. Jag har en gång fått 
näsblod efter fyra misslyckade puttar på hål 16 
på Valbonne. 

Vår planet har 32 000 golfbanor. För att 
underlätta ditt val har Jeff Barr gett ut boken  
”1001 Golf Holes You Must Play Before You 
Die”. Det är bara att sätta igång att leta upp de 
banor, som du har missat!

 Det finns också humoristiska böcker som” Oh 
my Golf”. Ett exempel ur boken. ”Golf och sex 
är de enda aktiviteter där man kan vara 
medelmåtta, men ända uppskatta dem.” Även 
fransmännen kan vara humoristiska, kanske 
en aning drastiska, som i boken: ”Il est fort, ce 
zéro” av Pierre-Michel Bonnot. Smakprov för 
alla bunkerhatare: ”En bunker är en sandfälla, 
djup som en grav, där man under årens lopp  
förlorar alla illusioner. Inte ens Hitler kom 
levande ur en bunker.”

Väl mött till en ny säsong

Keep Pu'ng!

Tack Bertil!
Detta är det första klubbladet som Bertil 
Deurell inte gjort.Tack för allt det arbete du lagt 
ner, för det fina klubblad du skapat och för alla 
de timmar av rolig läsning du gett  medlem-
marna. 

Jag som skall ta över efter Bertil heter Odd 
Melin. Golf har varit en del av mitt liv sedan 
9-10 års åldern då caddiemastern kapten 
Rosendal på Tylösand lärde oss juniorer 
golfetikett och hyfs och såg till att vi inte smet 
upp på stora putting greenen där vi inte fick 
vara innan vi blivit 14 år eller fått 20 i hcp. 
Tyvärr känns det som min spelstandard stadigt 
sjunkit sedan dess, men det är väl en del av 
livet. 

Klubbladet kommer att se litet annorlunda ut 
än tidigare beroende på att jag använder en 
mac där Bertil nyttjade en PC. Innehållet står 
dock ni alla för så det hoppas jag skall hålla 
Betrtils höga standard.

Golf Club Suédois
Côte d´Azur
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Ärtor & Punsch!
19  oktober på Grande Bastide 

Jan Källenius Ode:

Golf, det är ett förunderligt spel.
Man stiger arla upp, otränad och stel.
Men medspelarna stötta’ mig en hel del
så allt gick gallant, bara ett par små fel.

Men, hade jag tillräckligt me’ poäng?
Hade jag på motståndarna fått häng,
eller hade de´ varit bättre stanna i säng,
än att till Grand Bastide ta sig en sväng?

Nåväl, det gällde ju ändå Bulldogs-pokalen.
Det var liksom höjdpunkten, själva finalen!
Med viss förhoppning delad med kvalen,
satt man undrande i den uppdukade salen.

Fram kom soppa, punsch, med mera
Allt smaka´gott, man sluta´ fundera
Runt bordet man började konversera
tills de´va´dags att pristagare presentera.

Så stod man där med det åtråvärda priset. 
Jag kan ju spela golf! Det här var beviset.
Härligt att uppleva roset och inte riset.
Alla golfrundor borde sluta på detta viset.

Så vill jag rikta ett stort tack till SE-banken,
och alla arrangörer, varmt tack för omtanken.

Och det vore väl fanken,
om jag inte lägger manken 
till att försöka vinna nästa år igen!

Bästa hösthälsningar
Jan

Jan Källenius och Ulla Sjöqvist

Lars Björk 
Gunilla och 
Kristoffer Huldt

Stellan Ekefalk
Lena Blom-Sörensen
Hans Sjöqvist

Christina Malmström, Marianne Westling 
och Jonas Roth

Ärtsoppskockarna Bengt Bergström, 
Britt-Marie Frick och Eva Bergström
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Finlandia Cup
2 november på Grande Bastide

ÄNTLIGEN FINLANDIA CUP.
 
Så blev det dags igen för en trevlig tävling på La 
Grande Bastide. Denna gång såg jag verkligen 
fram emot denna tävling med Aaltovasen , 
instiftad av Lene och Bertel Ahlström som 
dessutom sponsrades för sista gången . Förra 
gången blev jag snuvad på vinsten av min man  
Julius och dessförinnan av Johan Klemming. 
Den här gången gick det bättre tack vare en 
trevlig golfdag och en härlig boll bestående av 
Britt- Marie Frick, Björn Kruger och självaste 
presidenten Sten Malmström. Vi skrattade och 
peppade varandra ända in i mål. Roligt 
dessutom att båda ettorna var MoDo-iter. Dagen 
avslutades med en drink och pizzaslice. Varför 
inte pizzahook nästa gång? Som vanligt en 
trevlig prisutdelning med dagen tävlings ledare 
Lars Westrell.

Stort tack till Lene och tävlingsledningen!
Lisa

Vinnaren i A-klassen 
Lisa  Nyström

Lisa med 2:an  Timo Ahvenainen 
(i blå skjorta) och 3:an Lars 

Gullström 

Gunilla Stattin vann B-klassen 
följd av Ulf Jemsby och Ingela 

Roos  
C-klassen vanns av, från 

höger, Ulf Jarleryd följd av 
Sten Malmström och Bertil 

Hastéus
Ulf Jemsby med Gertd 

Kruger och Lasse Westrell
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Mandelieu, Old Course
9 november  

Återigen fick tävlingsledningen uppleva 
vädrets makter. Veckan före tävlingen var 
utsikterna urusla, men hoppet överger oss 
inte. Dagen innan var jag på banan och 
konstaterade att 1:a och 18:de fairways var 
mycket blöta. Caddymastern, också optimist, 
lugnade mig med att vi suger bort vattnet så 
det ordnar sig. 

På väg till Mandelieu ringer mobilen, recep-
tionen meddelar: inget spel, för blöt bana. På 
grund av översvämmning går inte färjan. 

Vi var som mest 65 anmälda, men det avtog 
för var dag. På startlistan på tävlingsdagen 
var vi 46 st. När jag kommer fram är det 
många som kommit och undrar om det blir 
spel. Efter stund är det plötsligt en folksam-
ling. Hur gör jag nu, lunch är beställd för 46 
personer och dessutom har Stadsbuds-
kontoret generöst ställt upp som sponsor och 
så blir det en ospelbar bana!

Vi talar med ledningen om vi kan få lunch för 
ca 40 personer kl 11:00. Ok det skulle gå bra. 
En generös sponsor tänkte jag och klubben 
går in med lite bidrag så vi bjuder på lunch.

Det blev mycket trevligt. Jag informerade om 
Stadsbudskontoret och många medlemmar 
berättade om hur nöjda de var med vår 
sponsor. Mycket möbler har flyttats fram och 
tillbaka alltid snabbt och helt. 

Lunchen var jättebra och Dir Camerini kom 
och välkomnade oss, inte så vanligt på våra 
banor. Jag tror ändå att de flesta var nöjda 
med att inte spela golf med sådant väder.  

Tack alla ni som kom till start och bidrog till att 
det trots allt blev en trevlig dag med god mat 
och dryck och social samvaro. Också ett stort 
tack till Patrik på Stadsbuds kontoret med en 
generös sponsring!

Tävlingsledningen
Hans Sjöqvist
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Herrdag på Terre Blanche
11 november 

Som ny medlem i klubben sen början av året har jag 
bara hunnit spela ett fåtal tävlingar . Istället för den 
pga regn inställda tävlingen på Cannes Mandelieu, 
spelade vi i strålande väder på Terre Blanche. 
Spelsugen var man ju efter golfuppehållet som det 
myckna regnandet tvingat  till. Vi var drygt 40 
deltagare som med förväntan om drömspel antog 
utmaningen.

I min boll gick min ”gamle”gode vän Sten Moberg, 
Henrik Grönfelt-Sörensen från Danmark och Per 
Holmvik.  De två senare båda med låghcp utkämpade 
en intern landskamp som slutade med svensk seger 
på sista hålet.

Mina bestående minnen var att :

• allt regnande  under tidigare dagar gjorde att 
flera bollar bara försvann, eftersom de 
pluggades och var omöjliga att hitta.  Ruffarna 
var våta och med långt gräs som inte kunnat 
klippas på länge. Trots detta var banan i 
RIKTIGT gott skick!

• det var en upplevelse att få vara med och spela 
på en förstaklassbana med så positiv atmosfär 
bland deltagarna och så bra arrangemang från 
tävlingsledningen

• det var extra  roligt att vinna pris i en så 
prestigefylld tävling som denna. (I bollen vann 
även Per pris i sin klass). 

• fantastiskt fint och påkostat prisbord samt god 
mat och dryck

• För mig var det en riktig höjdarupplevelse att få 
vara med i min nya klubb

Ett stort tack från

Bosse Strömgren

Segraren i A-klassen, Micke Bärnsten 
med konkurrenter, Hans Sjöqvist, Timo 
Ahvenainen, Per Holmvik, Leif Resén

Segraren i B-klassen Lennart Lindeberg 
med segraren i C-klassen Jonas Roth och 
Bo Strömgren som kom 3:a i B-klassen
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Onsdagstävlingar
16 november på S:t Donat & 30 november på Mandelieu

Var-Golf på S:t Donat
Regn, regn! Dagarna innan vi skulle spela hade 
det enligt Claes Westling kommit 424 mm i hans 
trädgård och han trodde att det kommit mer på  
golfbanan. Det var inte att tänka på att spela på 
Esterel. Snabbt och elegant ordande Hans 
Sjöqvist så att tävlingen flyttades till St. Donat. 
Trots allt regn höll banan ganska bra och dagen 
blev mycket uppskattad av deltagarna.

Segare i A-klassen blev Karl Lidgren som vann 
på 30 poäng. Leif Dahl vann B-klassen på 
suveräna 36 poäng. Mycket bra gjort på denna 
trots allt våta bana. I C-klassen var det tight 
mellan Birgitta Engström och Peter Vilén på 
samma resultat, men Birgitta tog hem segern 
tack vare lägre handicap.

Fin golfdag i fint väder efter allt regn!
Ulf Lundborg

Old Course Mandelieu                                                    
Blev ombedd att skriva lite. Svårt på svenska, 
men försöker i alla fall då det är  första gången 
jag kommer etta  efter 11 år som medlem!                      
                                                                          
Förr var Old Course  lite  av min hemmabana.  
Den är lång och bred vilket passar mig som slår 
långt, men inte alltid rakt. På 1:an sa jag till Lena 
Blom; " Ja Mandelieu är lätt, man tappar inga 
bollar här". Jag fick 7 i. På 3:an en socket rakt in 
i skogen. 7 i här också. Då ville jag gå hem. Att 
inte kunna spela golf efter 25 år....

Men tjejerna i bollen var snälla. Jag hade glömt 
smörgåsen i bilen och hade inget vatten. Fick en 
halv morot av Lena och Marianne delade sin 
banan med mig. Det höll humöret och magen 
uppe !!! 
                                                                            
Så efter några 7-or blev det plötsligt en birdie på 
hål 9. Kul igen att spela golf ! Par, par, en birdie 
till på 12:an, nervös par på 18:e.
                                                                         
Tack snälla Lena, Marianne och Pia för maten, 
vattnet, solsken.  Allt värmde efter den här 
rundan !För att inte tala om rosén efter! En dag 
som går in i min egen Guinness bok.Jag kommer 
igen inom 11 år!

Ene

Peter Vilén och segraren
Birgitta Engström

 4:a och 5:a i C-
klassenYvonne 

Wränghede och Sten 
Malmström

Ene Balder, Jan Erik 
Norder och Ulla Sjöqvist 

kom 1:a, 3:a och 2:a i 
B-klassen
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Onsdagsgolf
23 november på La Grand Bastide 

H ur skulle det kännas

O m bollen går direkt i hål

L iksom radarstyrd rak och fin

E ller få en liten studs och gå samma väg        

I nte via en kulle eller krockat träd

N ej vara det perfekta slaget

O troligt roligt

N ästan som en liten chock

E normt euforiskt

Nu vet jag hur det känns. Under mina 25 
år med golfen lyckades jag för första 
gången slå det perfekta slaget på La 
Grand Bastides 16 hål och det med en 
pinsamt rosa ”hitteboll”. Min nya fina vita 
föredrog att lägga sig i ett vattenhinder 
tidigare under ronden.

En dag värd att minnas också för det 
underbara vädret, min medspelare 
Christina Malmströms fantastiska 69 – 
runda och den ”godaste” champagne vi 
någonsin druckit.

Hoppas inte att det skall gå 25 år till nästa 
HIO.

Ulla. 

Pristagare i B-klassen Ulla Sjöqvist(3:a), 
Lars Stattin(1:a), Ingrid Moberg(5:a) och 

Stefan Wränghede(4:a)

Christina Malmström vann C-klassen före 
Charlotte Lundqvist

Hole in one bollen med 
Christer Boman,Christina 

Malmström,Stefan Wränghede 
och Ulla Sjöqvist

Per Julius Nyström (th) vann A-klassen 
före Ulf Lundborg
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Luciagolf !
7 december på Saint Donat 

Eva och Per Hildebrand vann A-klassen
...medan Ulla och Hans Sjöqvist 

vann B-klassen 

Gry Jemsby och Rolf Adler
tog hem     C-klassen

Nöjda tvåor, Yvonne Wränghede och 
Jan Källenius
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Jultomten
14 december på Valbonne 

Årets sista golftävling, Jultomten, gick av stapeln den 14 december på Opio-Valbonne över 9 hål, 
under de allra bästa förhållanden. Mycket fina fairways för årstiden, perfekta greener (som dessutom 
var mycket snabba!), och strålande sol från en klarblå himmel. Så det fanns egentligen inte mycket att 
skylla på... 
 Dagen började med att jultomtarna serverade glögg med tillbehör, så att vi alla var i god form och 
uppvärmda redan från start. Med första utslag klockan 10 var vi alla tillbaka vid klubbhuset i lagom tid 
för att få åtnjuta en god lunch som sponsrades av GCS. 
 Stort tack till tävlingsledningen för ett lyckat arrangemang och till GCS som sponsor. Ett extra tack 
från undertecknad som från väntelistan fick komma in och vinna pris!

Göran Flybring

  

Varning!! Herrar på banan

Ordförande

Dagens vinnare

Lars Rejler, Kristina 
Boman & Sten Moberg

Gunilla Huldt

Calle Nordheim och
Anneth Nilsson

Svante, Christina och Lars

Claes Behrendt med Bi 
och Sten

Jobbigt!

Jultomten
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Damgolfen
Hösten 2011 har varit FORMIDABLE! Inte en enda damdag har inställts. Anslutningen  har varit god - 
en oktoberfredag var vi 32 svenskor på Grande Bastide- tror faktiskt att det är rekord. 
 
Flera nya medlemmar har vi fått träffa. Mycket trevligt och vi hoppas  fler vågar/vill vara med. Vill 
påminna om att om man nu inte känner sig tävlingssugen så kan man deltaga utan att lämna in 
scorekort.
 
Den traditionella Luciagolfen  blev mycket lyckad, glögg och pepparkakor och efteråt en mycket god 
lunch. Det som saknades var dock en glittrig LUCIA och inte sjöng vi heller!
 
Nu ser vi fram emot en  rolig vårsäsong. Den startar den  27 jan på Grande Bastide. Välkomna då!
 
Den 7 mars  äger den populära KAVALJERSGOLFEN rum. Så ni damer som ännu inte bjudit upp 
någon gör det! Och ni som inte hittar någon lämplig medspelare anmäl er ändå. Lena, Bi och Hans 
fixar det! Anmälan kan göras tidigast 9 feb på hemsidan.
 
Vi  skall inte bara spela golf den dagen. På kvällen blir det middag, underhållning och kanske t o m 
DANS!!!! Det ni! Deltagare vars partner inte spelar är naturligtvis välkommen till middagen.
 
Förra året ordnade vi en miniresa till Beauvallon (golf), Ste Maxime  (övernattning), St Tropez 
(marknaden) Den blev så uppskattad att vi beslutat att göra om den 4-5 maj. Upplägg som förra året. 
Det finns plats för max 30 deltagare. Priser och mer information kommer när detaljerna är klara. 
Anmälan kan göras tidigast torsdag 1 mars på hemsidan.

 
Lena och Bi vill också tacka er alla för en fantastisk julblomma och för att ni är så positiva. Det värmer.
 
Vill också passa på att  säga TACK till Eva Bergh för alla otroliga foton. Hoppas du  fortsättar att 
stoppa ner kameran i golfbagen!
 
BONNE ANNEE

Bästa lag Valbonne Lisa, Nina 
och Pia

Ettor & Tvåor Valbonne

Bi Gullström

Lena & Bi
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Grande Bastide 14/10
Klass A
1:a Elisabeth Nyström  37 p    
2:a  Kerstin Alpman  36 p

Klass B
1:a Kristin Tollstén  31p
2:a Eva Mellstedt  28p
3:a Majbritt Boström  28p

Klass C
1:a Yvonne Wränghede  35p
2:a Christina Malmström 35p
3:a Carita Broms   32p

S:t Donat 11/11
Klass A+B+C
1:a Pia Vilén   25 p    

Klass B
1:a Lena Blom-Sörensen 30p
2:a Lena Strömgren  25p

Klass C
1:a Christina Malmström 26p
2:a Katarina Berg Lindau 24p

Tävlingsresultat
Damer

S:t Donat 25/11
Klass A + B
1:a Ulla Sjöqvist   30p    
2:a  Lena Blom-Sörensen 30p
3:a Majbritt Boström  25p
4:a Bi Gullström   25p

Klass C
1:a Carita Broms   29p

S:t Donat 9/12
Klass A 
1:a Marianne Phalén-
 Dahlqvist   30p    
2:a  Elisabeth Nyström  30p

Klass B
1:a Majbritt Boström  27p

Klass C
1:a Kerstin Ohlsson  35p
2:a Yvonne Wränghede  31p
3:a Katarina Berg Lindau 28p
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Tävlingsledningen informerar
Vi hade en fin golfhöst med de flesta tävlingarna fulltecknade dock fick alla som anmält sig, med några 
få undantag, plats. Fyra tävlingar i månadsskiftet okt - nov fick vi ställa in med anledning av blöta banor 
eller kraftigt regn. Två av dem kunde dock genomföras genom att ändra bana på en och att ändra 
speldagen för Herrdagen. Att det kunde fungera med endast några dagars varsel beror på att mail och 
datasystem snabbt kunde informera om ändringar, samt att alla som skulle spela var aktiva med att kolla 
av sina mailsig, med några få undantag, plats. Fyra tävlingar i månadsskiftet okt - nov fick vi ställa in 
med anledning av blöta banor eller kraftigt regn. Två av dem kunde dock genomföras genom att ändra 
bana på en och att ändra speldagen för Herrdagen. Att det kunde fungera med endast några dagars 
varsel beror på att mail och datasystem snabbt kunde informera om ändringar, samt att alla som skulle 
spela var aktiva med att kolla av sina mail.

Nu är hösten och alla helger bakom oss och vi kan inrikta oss på Vårprogrammet som sänts ut tidigare 
men som också finns här i Klubbladet. Spelprogrammen är alltid preliminära och mindre ändringar kan i 
bland behöva göras. Gå därför in på hemsidan och ”Tävlingsprogram” med jämna mellanrum för att 
stämma av ev. ändringar.

Som framgår av Vårprogrammet är Gr Bastide och St Donat något mer representerat än vanligt. Det 
beror på att Valbonne bygger om, beräknas bli klar slutet april. Spel där innebär 2X9 hål och det är inte 
av något större intresse bland våra medlemmar. Claux- Amic blir, enligt uppgift, inte klar med sin om-
byggnad före sommaren. Riviera blir för dyr eftersom de inte ger några rabatter på sin €98 green fee.

För att kunna erbjuda fler alternativ kommer vi under våren ha två på Cannes Mandeliue Old Course en 
på Cannes Mougins, förhoppningsvis en på Taulane och någon på Esterel. Förhandlingar pågår även 
med Terre Blanche om dels en utbildningsdag på deras Driving Range och övningsfält som är en av 
Europas bästa, samt subventionerad green fee om vi under året bokar 3-4 tävlingar där och genomför 
dem under deras lågsäsong.

Nytt för i år är även nya golfregler 2012-2015 och regelböcker blir klara under början av året. De 
kommer då att säljas av Svenska golfklubbar och i golfbokhandeln.se. Det är inga stora ändringar och vi 
återkommer i frågan.

Vid  vårt styrelse möte i dec. beslutades att vi införa en lokal regel som i tävlingar i GCS regi godkänner 
avståndsmätare i enlighet med Svenska Golfförbundets riktlinjer:

Avståndsmätare tillåten 
I GCS regi ... får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter 
avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som kan mäta andra 
förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot 
Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

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@gmail.com

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

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

Hans Sjöqvist
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Klubbmästeriet

Resan till våren har genomgått många faser. Tunisien, Sicilien men landade till slut i Rom.
Den 19:e till den 24:e mars spelar vi på den fina banan Parco d´ Medici och bor på Sheraton. 
Den fulltecknades snabbt med 30 deltagare.

Det här är något många väntat på !!!!!!

Golf på Chateau de Taulane 25 & 26 april 2012

Vi har tidigare informerat om att Carnegie inte sponsrar i år med anledning av att de satsar på 
egna aktiviteter. Hur det blir i framtiden vet man inte.
Taulane är så populärt och det är många som framfört önskemål att åka dit och betala själv.

GCS arrangerar därför ett evenemang utan sponsor. Taulane har varit mycket tillmötesgående 
och lämnat förmånliga priser. Till prisnivå med sponsor och ett full 
bokat hotell kommer vi naturligtvis inte. Men ändå två bra alternativ enligt följande:

Alternativ A 25 april:    Golf 18 hål Pb, lunch inkl drycker. Prisutdelning o avslutning 99€  
      

Alternativ B 25 och Golf 18 hål eclectic pb, avkoppling pool vila mm. 
26 april:                          Middag à la Carte (drycker ingår inte) del i dubbelrum.
  Buffé frukost, golf 18 hål eclectic pb, lunch inkl drycker 299€
                                      Prisutdelning avslutning                   
             

Vi har beräknat och preliminärbokat 25 april för Alt A 40 + Alt B 20 deltagare. 
För middag, övernattning till den 26 samt golf för Alt B 20 st.
Det är planerat att båda grupperna spelar i samma start fält dag 1. 
Golfbil ingår inte men de som vill ha det är priset rabatterat till 20€ för del i golfbil.

Anmälan sker på hemsidan där man bockar i (Taulane A eller Taulane B) 
från den 31 januari 08:00 till den 10 februari 18:00.
 
När anmälan är gjord och som bekräftelse skall betalning göras på 
hemsidan /betala övrigt 
 
Beklagar att vi inte får längre tid på oss men Taulane vill ha bekräftelse inom denna tidsram.

Välkomna

Yvonne Wränghede  Hans Sjöqvist
Klubbmästeri Tävlingsledning

Yvonne Wränghede
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Diverse

Träning

Liksom tidigare har Svenska Golfklubben ett 
specialpris hos John Norsworthy på Golf 
Plus i Le Cannet;

• Ni måste vara 2 personer
• Beställ tid på 06 80 74 42 86
• Sänd mail till 

maritha.stig@wanadoo.fr och 
meddela dag och tid

• Lektionskostnad € 60 för 60 minuter 
eller € 30 per person

• Första gången sponsrar klubben med 
€ 10/person 

John tillhör den klassiska skolan. Han är 74 
år gammal, född i Guildford i England och 
blev young assistant pro när han var 18 år. 
Han har också arbetat i USA och kom till 
Frankrike 1973. Han har skrivit boken ”Good 
golf is easy” och det är också hans filosofi 
och syn på golf. Trots att klubbor och bollar 
tekniskt utvecklats enormt de senaste 10-15 
åren så har inte amatörernas snittscorer 
egentligen blivit motsvarande bättre. 
Orsaken är att vi i dag tenderar att 
(över-)komplicera saker och ting som man 
förr inte ens funderade på. Det är litet som 
Stenmarks ”Hä bare å åk”.  John är definitivt 
intressant att prata med. 

Fototävling!!!
Utan att förringa den insats som de som 
bidragit med foton till detta och tidigare 
klubblad gjort, så tror jag att de flesta skulle 
finna det svårt att se skillnad på bilderna i 
detta nummer och exempelvis januarinumret 
förra året. De roligaste bilderna blir oftast de 
från banan. Även om nästan alla tävlanden 
idag har sin mobilkamera med sig, så får vi 
inga action-bilder. Vi börjar alltså nu med en 
fototävling där den bästa bilden från varje 
(golf-)tävling belönas med en flaska vin. Vid 
slutet av säsongen väljer vi sedan en 
totalvinnare och nu blir det en flaska 
champagne! Har du en dålig dag på banan 
kan du alltså ändå vinna ära och berömmelse, 
en flaska vin och en flaska champagne. Ha 
telefonen beredd i flight-mode och maila 
bilderna till;

o.melin@exposures.se

Recept för par 3-hål

Har du problem att träffa greenerna på par 3-
hålen finns här en lösning som gör att du aldrig 
mer kommer att misslyckas.

http://www.youtube.com/watch?v=isYyAqXwOc8

Två Elvagnar säljes
En är så gott som ny. € 500 för båda. 
Finns hos caddiemastern på 
Valbonne. För mer information ring 
Per Risberg 0493530694.

14

mailto:maritha.stig@wanadoo.fr
mailto:maritha.stig@wanadoo.fr
mailto:o.melin@exposures.se
mailto:o.melin@exposures.se


Ärtor & Punch 19/10
Klass A
1:a Jan Källenius  36 p    
2:a  Lars Björk   34 p
3:a Gunilla Huldt   33 p

Klass B
1:a Ulla Sjöqvist   36p
2:a Lena Blom-Sörensen 32p
3:a Hans Sjöqvist  29p

Klass C
1:a Christina Malmström 35p
2:a Marianne Westlund  34p
3:a Jonas Roth   34p

Finlandia Cup 2/11
Klass A
1:a Elisabeth Nyström  36 p    
2:a  Timo Ahvenainen    31 p
3:a Lars Gullström  31p

Klass B
1:a Gunilla Stattin  36p
2:a Ulf Jemsby   35p
3:a Ingela Roos   34p

Klass C
1:a Ulf Jarlerud   31p
2:a Sten Malmström  29p
3:a Bertil Hasteus  29p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Herrdag på Terre Blanche 11/11
Klass A
1:a Michael Bärnsten  67    
2:a  Leif Resén   72
3:a Timo Ahvenainen  75

Klass B
1:a Lennart Lindeberg  75
2:a Jan-Erik Norder  79
3:a Bo Strömgren  81

Klass C
1:a Jonas Roth   71

Var Golf S:t Donat 16/11
Klass A
1:a Karl Lidgren   30    
2:a  Stig Carlson   29
3:a Leif Resén   27

Klass B
1:a Leif Dahl   36
2:a Jan-Erik Norder  32
3:a Lena Blom-Sörensen 30

Klass C
1:a Birgitta Engström  24
2:a Peter Vilén   24

Onsdagsgolf 23/11
Klass A
1:a Per Julius Nyström  73
2:a  Ulf Lundborg   77
3:a Anders Frick   77

Klass B
1:a Lars Stattin   75
2:a Nils Jakob Moen  75
3:a Ulla Sjöqvist   76

Klass C
1:a Christina Malmström 69
2:a Charlotte Lundqvist  79

Onsdagsgolf Mandelieu Old Course 30/11
Klass A
1:a Leif Resén   74    
2:a  Pia Vilén   76
3:a Lars Gullström  78

Klass B
1:a Ene Balder   71
2:a Ulla Sjöqvist   74
3:a Jan-Erik Norder  75

Klass C
1:a Anneth Nilsson  33
2:a Bertil Hasteus  35
3:a Birgitta Bäckström  35
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Luciagolfen 7/12 
Klass A-Herrar
1:a Per Hildebrand  33 p    
2:a  Jan Källenius  30 p  
3:a Karl Lidgren   29 p

Klass B-Herrar
1:a Hans Sjöqvist  25 p
2:a Anders Häggö  24 p
3:a Jan-Erik Norder  21 p

Klass C-Herrar
1:a Rolf Adler   23 p
2:a Peter Vilén   21 p

Jultomten 14/12 
Klass A
1:a Kristoffer Huldt  17 p    
2:a  Christer Boman  16 p  
3:a Svante Bursie  14 p

Klass B
1:a Göran Flybring  21 p
2:a Bengt-Olof Edelsvärd 19 p
3:a JAnders Häggö  16 p

Klass C
1:a Christina Malmström 15 p
2:a Tage Frisk   15 p
3:a Gerd Krüger   13 p

Klass A-Damer
1:a Eva Hildebrand  30 p    
2:a  Pia Vilén   27 p  
3:a Elisabeth Nyström  25 p

Klass B-Damer
1:a Ulla Sjöqvist   28 p
2:a Ene Balder   26 p

Klass C-Damer
1:a Gry Jemsby   27 p
2:a Yvonne Wränghede  26 p
3:a  Birgitta Engström  23 p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar forts.
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Tävlingsprogram Våren 2012
Datum Tävling Bana TL Sponsor/Övrigt

18/1 Säsongstart Gr Bastide LW

25/1 Mimosagolf S:t Donat LW

27/1 Damgolf Gr Bastide Bi/Lena

1/2 Kalasgolf Gr Bastide HS

8/2 Onsdagsgolf S:t Donat UL

10/2 Damgolf S:t Donat Bi/Lena

15/2 Onsdagsgolf Ej bestämd LW

22/2 Cannes Mandelieu Old Course GH

24/2 Damgolf Ej Bestämd Bi/Lena

29/2 Wretmans Estate Cup Cannes Mougins GKH Wretmans Estate

7/3 Kavaljersgolf Gr Bastide Bi/HS

13/3 GAN S:t Donat GKH GAN (obs tisdag)

19/3 Rom resa Parco d`Medici HS

21/3 Var Golf Esterel UL

23/3 Damgolf S:t Donat Bi/Lena

28/3 Onsdagsgolf S:t Donat LW

4/4 Nykredit S:t Donat UL Nykredit

11/4 Cannes Mandelieu Old Course HS Stadsbudskontoret

18/4 Fransk Bostad Gr Bastide HS Fransk Bostad

20/4 Damgolf Valbonne Bi/Lena

25/4 Taulane Taulane HS Se hemsida 
Klubbverksamhet

1/5 Medlemsmöte Gr Bastide YW Lunch

2/5 Reservdag Ej bestämd GH

4 - 5/5 Damgolf ev resa Beauvallon Bi/Lena

9/5 Våravslutning Gr Bastide GKH SEB

Programmet kan ändras. Håll dig uppdaterad genom hemsidan!
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Nya Golfregler

Den 1 januari träder de nya internationella golfreglerna i kraft. Nio regler av 34 har fått en 
extra översyn. Då slipper vi exempelvis plikten när vinden rubbar bollen på green efter att vi 
adresserat den.
I veckan avslöjade R&A och USGA nyheterna i den nya regelboken som ska gälla i fyra år 
med start den 1 januari 2012. Vid varje översyn tittar man på skrivningar och tillämpningar för 
att få en så modern bok som möjligt och som ligger mer i tiden.
I år finns det nio större förändringar som ska underlätta för golfaren. Här är tre av de viktigaste 
nyheterna. Den exakta formuleringen finns att läsa i den svenska regelboken som ligger klar i 
början på året.
Boll som rör sig efter adressering (Regel 18-2b)
Ett nytt undantag har lagts till och spelaren får ingen plikt om det är tydligt att bollen rörts av 
något annat, exempelvis av vinden, efter adresseringen och inte av spelaren själv. Bollen 
spelas från sin nya position.
Den gamla regeln skapade diskussion under årets British Open då Rory Mcllroy pliktades när 
vinden rubbade hans boll på sjunde greenen, efter att han adresserat den.
- Jag är glad över förändringen, säger tourkollegan Padraig Harrington till R&A. Varje gång 
vinden blåser är jag orolig över att min boll ska röra sig och att jag grundar min putter, vilket 
stör mig när jag ska försöka sänka putten. Det här kommer att snabba på spelet.
Boll i hinder. Förbjudna åtgärder (Regel 13-4)
Undantag 2 till denna regel ändras för att tillåta en spelare att jämna ut sand eller jord i ett 
hinder när som helst, även innan bollen spelas från hindret, om syftet är att vårda banan och 
att man inte bryter mot Regel 13-2 (Förbättra läge, område för avsedd stans eller sving, eller 
spellinje).
Starttid och bollar (Regel 6-3a)
Förut kunde du bli diskad om du missade din starttid, även om du var på plats och slog ut 
inom fem minuter. Nu förlorar du i stället första hålet i matchspel, eller får två slags plikt på 
första hålet i slagspel. Tidigare har denna möjliga straffminskning varit en del av 
tävlingsbestämmelserna (som Sverige använt).
Lång process
Regelboken översätts från engelska till svenska, vilket tar flera månader och är en lång och 
noggrann process. Bakom översättningen står Christina Rodman och Hans Malmström i 
SGF:s regelkommitté. Kommittén åker över till St Andrews i dagarna för att träffa R&A och 
ställa frågor om de nya regelskrivningarna och få höra motiven till förändringarna direkt från 
källan.

 Det är alltid tufft med översättningsarbetet för det måste vara extremt exakt, säger Göran 
Hermes, ansvarig för regler på SGF. Den svenska översättningen skickas till R&A för att 
universitetet i St Andrews ska granska den. Där översätts den tillbaka till engelska och jämförs  
om den stämmer överens med den engelska grundtexten. Sen brukar vi få runt tio, och bra 
påpekanden, där vi kanske skulle ha översatt annorlunda.
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Nya Golfregler
forts

Kommer i februari
När boken är godkänd av alla kommer den att tryckas i drygt 100 000 exemplar och i februari 
nästa år ligger den klar för den svenska publiken.

- Klubbarna har möjlighet att beställa den före nyår till ett väldigt rabatterat pris och den 
kommer sedan att säljas vidare på klubben till spelarna. Men den kommer också att kunna 
köpas i golfbokhandeln.se, säger Göran Hermes.

Översättningen av samtliga nya regelverk kommer att finnas tillgänglig på webben redan i 
början av januari. Dessutom kommer ett häfte med de grundläggande reglerna att medfölja 
Svensk Golf i början på nästa år.

Den engelska regelboken är en riktig storsäljare och trycks i 2,6 miljoner exemplar, 
distribueras till 95 länder och ges ut på 36 språk, bland annat persiska, mandarin och 
vietnamesiska.

Fotnot: Nyheter rörande handicap- och amatörreglerna följer i en senare artikel.

19



Våra Sponsorer
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