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COTE D'AZUR

Hej alla Golfare!

Nu har säsongen dragit 
igång ordentligt och vi 
har redan avverkat ett 
antal tävlingar som 
Gunilla Huldt berättar 
mer om. I stort har väl 
vädergudarna varit 
nådiga och inga 
tävlingar har drabbats.

I maj gick Utlands-
svenskarnas golf av stapeln på Carnoustie i 
Skottland. Arrangemanget har ingenting direkt 
med Golfklubben att göra, men ett antal av 
våra medlemmar deltog. Carnoustie är en 
klassisk bana och som ofta i Skottland ligger 
svårigheterna lika mycket i väder och vind som 
i själva banan. Flera av Klubbens medlemmar 
utmärkte sig och särskilt Ulla Sjöqvist som blev 
totalsegrare bland fler än 130 deltagare!

I Ryder Cup lyckades Europa med vad ingen 
trodde före sista dagen, nämligen att vända ett 
till synes hopplöst läge till en fantastisk seger. 
Det visar återigen att vad vi alltid säger ” Ge 
aldrig upp” är något som stämmer utomor-
dentligt bra i Golf. Och inte bara i Golf. Det 
stämmer lika väl i alla sammanhang. Hur 
många segrar har inte vunnits över sjukdomar 
t.ex. genom att inte ge upp. I vårt fall får vi väl 
tänka på Churchill som sa att ” Ge aldrig upp 
något som det inte går en dag utan att du 
tänker på!” Vi tänker väl alla på golf i stort sett 
dagligen och även om det inte alltid är i 
positiva ordalag så är det något vi aldrig vill ge 
upp.

Arbetet på Jubileet nästa år 2013 börjar 
komma i gång. Jag efterlyste goda idéer  i förra 
numret, men antingen uttryckte jag mig illa, 

eller så läser medlemmarna tidningen dåligt. 
Hittills har inte ett enda förslag kommit in. För 
ett så viktigt Jubileum vill vi i styrelsen få så 
mycket idéer och förslag som det bara går.

Dagens Golfhistoria: Kalle och Gustav står på 
1:a tee. Kalle böjer sig för att ta upp en boll ur 
sin bag. Han tar upp en grön boll och säger: 
”Gustav, den här bollen skulle du pröva. Den är 
omöjlig att förlora!” ” Hur menar du?” frågar 
Gustav. ”Jo” säger Kalle ”den är omöjlig att 
förlora. Slår du in den i skogen piper den, slår 
du den i vattnet bubblar den och slår du den i 
ruffen skickar den ut rök för att du ska hitta 
den”. Gustav tvivlar men Kalle visar att det 
verkligen är sant.  Gustav utbrister, ”Fantastiskt, 
det är ju fullständigt otroligt. Var har du fått tag 
på den?” Kalle svarar: ” Jag hittade den!!”

          Årets Klubbmästare!

Klubbmästerskapet spelades 25-26 september 
på St Donat och Grande Bastide. Klubb-
mästare brutto blev Michael Bärnsten och Lisa 
Nyström. Stort grattis!

Michael vann också nettotävlingen medan 
Gerd Klint Hansson vann nettotävlingen för 
damer. Mer om tävlingen på sidan 4.
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Stadsbudskontoret
12 september på S:t Donat 

Höstpremiär onsdagen 12 sept på St Donat

I ett strålande väder deltog ett 80-tal spelsugna golfare. 
Själv något tveksam till deltagande då golfsvingen inte velat 
infinna sig MEN en glad, peppande och positiv golfboll 
bestående av Charlotte Lundquist, Roger Karlsson och Lars 
Fyge gjorde att mitt spel  började stämma riktigt bra. 
Dessutom var banan i fint skick.

Ett stort tack till tävlingsledaren Gunilla Huldt för ett fint 
arrangemang och med trevlig eftersits med läcker mat. 
Tack även till dagens sponsor Stadsbudskontoret, men 
med ett så härligt väder som vi hade, är det svårt att 
tänka sig att nyttja deras tjänster och flytta till kalla 
Norden.

En glad och lycklig

Ulla Serlow
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liksom Micke Bärnsten

Också Yvonne Wränghede 
vann vin.. 

Nils Jakob Moen tyckte det var 
en fin dag!

 Lars Fyge med vinstviner

Jordbruksarbete

C-klassens vinnare Charlotte Löfberg 
gratuleras av tävlingsledaren 

Gunilla Huldt

Samling och nervdaller



Nordea HIO!
19 september på Grande Bastide 
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Efter morgonens samling och genomgång, gick jag och 
mina medspelare, Lis Brasen, Lars Näslund och Kristoffer 
Huldt, till hål 17 där vi skulle starta.  Föga anade jag  då hur 
resten av dagen skulle utforma sig. ..

Det började inte så bra men se´n på hål 1,2 och 3 gjorde jag 
3-poängare och då kändes det redan lite bättre.  Hål 4 var 
Longest Drive och jag gjorde en riktigt bra drive som 
resulterade i att jag kunde skriva mitt namn på drive skylten. 

Högmod går före fall. Mitt andra slag efter den fina driven 
gick rakt in i en stor cypress ett par meter framför där  driven 
hamnat. Bollen fastnade och kom aldrig ner! Plikt.  Dock, ett 
ganska bra lagresultat för hål 1-9. Stämningen i bollen var 
mycket trevlig och vi trivdes alla.

Andra rundan fortsatte bra. Med mina dubbelslag lyckade 
jag göra par för 4 poäng. Även Lis hade bidragit med 4-
poängare, och Lars och Kristoffer hade också plockat en del 
bra poäng, så laget låg nu inför sista hålet kring Lars prognostiserade 5 poäng/hål i snitt.

Så till sist 16:e hål, par 3. Jag slår ett högt, jättefint slag som landar  strax innan hål, rullar och 
snabbt stannar.  Både Lars och Kristoffer säger ”Den gick i hål”, men jag tyckte ju att jag 
fortfarande såg bollen, så jag kunde inte riktigt tro dem. När vi kom fram, såg vi att bollen var i 
hål. Mellan pinnen och hålet, men ändå i koppen!  5 poäng för mig och 8 poäng till laget!

Jag blev lite chockad och kunde först inte riktigt fatta vad som hänt, men mina medspelare blev 
desto mer uppspelta och gratulerade varmt och hjärtligt. Jag lovade champagne till laget på 
stående fot, men eftersom jag inte har någon HIO-försäkring fick vi skynda oss till klubbhuset.  
Det skulle bli för dyrt att bjuda alla 90 personerna som spelade  i tävlingen.. Champagnen 
smakade mycket gott !  

När vi räknat samman resultaten hade jag hela 42 poäng och laget fick ihop 92 poäng, vilket vi 
vann lagtävlingen på. Många flaskor vin blev det att ta hem från den speldagen….

Tack Lis, Lars och Kristoffer för mycket trevligt sällskap under hela dagen!

2,4 slag fick jag sänka mitt hcp med efter dagens spel, så det kostar att ligga på topp…..

Lena Strömgren



KM
25 - 26  september på S:t Donat och Grande Bastide

Årets KM spelades under två dagar, 25/9 och 26/9. Det fanns fyra 
titlar att kämpa om: Damer brutto, Damer netto, Herrar brutto och 
Herrar netto. Väderleksrapporterna för dessa två dagar var regn 
och åter regn, men till vår stora glädje gick vi torrskodda båda 
dagarna. 

Startfältet var minimalt. Endast 9 damer och 12 herrar fanns med 
på startlistan. Tråkigt tyckte vi alla. Särskilt då det är även en 
nettotävling.

Första dagen på S:t Donat blev ingen riktig hit för min del. Jag 
hade inte turen på min sida. Mina medspelare i bollen, Gunilla 
Huldt och Margit Davidsson, gick båda ut hårt och Gunilla låg vid 
första dagens slut etta. Hon hade då en ledning på tre slag, medan 
Margit och jag låg på samma antal slag.

Dag två gick vi i samma boll och mina medspelare gick båda ut lika 
starkt som dag ett. På hål 7 satte jag dock in en högre växel och 
gjorde sju par i rad som förde upp mig till ledning. När så Margit 
hade lite otur med vattenhinder på hål 15 kände jag att segern var 
inom räckhåll. Och det var den!

Dagen avslutades med gemensam lunch och prisutdelning. 
Klubbmästare på herrsidan blev Mickael Bärnsten som 
vann brutto med hela 15 slag före Per Holmvik. Tack vare 
att han har lägre hcp än Tom Ringnes, vann han också 
netto där båda hade 155 slag.  Jag, Lisa Nyström, vann 
alltså Damklassen brutto före Gunilla Huldt. Damer netto 
togs hem av Gerd Klint 
Hansson med mig på 
andra plats.

Stort Tack till 
tävlingsledaren Gerd 
Klint Hansson!

Lisa Nyström
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Ledarbollen damer

Ledarbollen herrar

Pristagare nettotävlingen

Årets klubbmästare!



Den 1/10 spelades både Reséns vandringspris, som också är KM för Äkta Makar, och 
Greensome Mixed på S:t Donat. 

Äntligen var det dags att spela om Reséns Vandringspris, den stora champagnekylaren som 
levereras med ett par av klubbens champagneflaskor. 

I år gick tävlingen på St Donat, en bana som inte alltid är så lätt när man skall spela foursome 
och slagspel. Kanske var det därför som det var lite 
klent med deltagandet. Endast sex par ställde upp. Vi 
fick gå i första bollen tillsammans med familjen Huldt 
och såg fram mot en härlig fight. Senast vi hade en 
intern fight om en buckla förlorade vi så vi var riktigt 
sugna på revansch. 

Det började riktigt bra och båda paren 
gjorde par på första hålet. Sedan tog vi 
några hål och ledde med tre slag efter 
femte hålet. Ni vet hur det känns när 
man tror att man har flyt? Två hål till 
och vi var tillbaka där vi började! Sedan 
knaprade vi något slag här och där och 
började känna att vi kanske skulle 
kunna vinna vår boll. Men det var ju 
flera spelare och på 11:an träffade vi på 
paret Sörensen och såg Bosse göra ett 
vackert inspel. Sedan deklarerade han 
glatt att han och Lena definitivt skulle 
åka hem i samma bil. Då måste man ju 
börja fundera på hur ställningen 
egentligen var.

Det var en riktigt härlig golfdag 
men banan var inte lättspelad efter 
rejält med regn. Höga ruffar och 
långt gräs på fairway gjorde att 
man fick kämpa hårt. Bollarna 
rullade knappt. Vi var trots allt 
nöjda med dagen och bucklan fick 
vi nog för att vi spelade hyfsat jämt, 
inga stora tabbar.

Priset pryder sin plats. Tack!

Gerd och Lasse

Résens Vandringspris  & 
Greensome Mixed

1 oktober på S:t Donat 
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Greensome-segrare Birgitta 
och Fredrik Engström, samt 
tredjepristagare Gry och Ulf 

Jemsby

Leif Resén visar upp 
vandringspriset

Gerd och Lasse vann Reséns V-pris 
och blev klubbmästare. Gunilla och 
Kristoffer Huldt kom på andra plats

Ett avspänt gäng efter en 
trevlig dag på golfbanan

Svårt att gömma sig 
bakom en flagga..



Nykredit
2 oktober på Grande Bastide 

Så var det dags för ännu en tävling på Grande Bastide. När man är tävlingsledare så startar 
dagen tidigt. Upp för att kolla mejl och telefon för att se om det är några avbokningar. Allt lugnt 
idag. På plats på Grande Bastide tidigt för att kunna ta betalt och lämna ut scorekort. Inte mer 
än cirka 70 spelare denna dag och god hjälp från Ulla Sjöqvist gör att det inte är så stressigt. 
Värre för receptionen som har en ringlande kö. Bara en person bakom disken. Synd att jag 
inte lyckades få dem att öppna baren före 8. Det är skönare att stå inne och många vill ha en 
kopp kaffe på morgonen.

Nykredit är dagens sponsor och presenteras kort innan vi sprider oss över banan för 
kanonstart. Vädret är härligt om än ganska fuktigt. Banan ger ingenting gratis idag. Man får 
slå sig fram och undvika ruffen. Spelet flyter bra, inte så många på banan. Nykredit åker runt 
och bjuder på dricka och lite godsaker.

Efter rundan ska det räknas och denna gång var det verkligen skiftande resultat. Blöta tjocka 
ruffar gjorde det nog tungt för en del. Det var i alla fall många bra resultat och Nykredit hade 
dukat upp ett fantastiskt prisbord som räckte till ovanligt många pristagare. Vi blev bjudna på 
en god lunch med en härlig dessert buffé. Stämningen var hög och Nykredit var mycket nöjda 
med dagen. Då är det roligt att vara tävlingsledare.

Tack för mig för i år!

Gerd
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Glada pristagare!

En härlig dag på Grande Bastide



Nordic Cup
10 oktober på S:t Donat 

Väckarklockan ringde klockan sex. Kvart över kom samtalet jag 
inte ville ha. En av våra spelare hade tyvärr blivit sjuk. När kan jag 
ringa en av de femton som står på reservlistan? Jag drack mitt 
kaffe för att vakna och kvart i sju ringde jag till Lars Lundström 
som sa: ”När ska jag vara där?” ”Det är shotgun klockan nio”. 
”Bra, jag kommer”. Det är medlemmar som du Lars, som förstår 
hur det är att vara tävlingsledare. Stort tack. Vi hade en härlig 
dag, fantastisk stämning tyckte också vår generöse sponsor 
Jyske Bank, som bjöd på all förtäring under dagen. Det är med 
glädje och stolthet jag kan rapportera att Sverige vann i år igen 
med 40 mot Danmarks 32. En match annullerades. 

Gunilla Huldt
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Stefan Wränghede stretchar

Tesi och Lasse Westrell

Jag kan flyga. Jag är inte rädd..

Danska män

Danska kvinnor



  

Damgolfen
Bi Gullström

Lena & Bi

8

Tiden går ju numera så vansinnigt fort- särskilt sommaren - även den regniga! Men ni som varit 
här ett tag har fått uppleva en fantastisk  sensommar och den kanske fortsätter ett tag till. Jag 
skriver det här den 13 oktober, nyss hemkommen från golfbanan iklädd shorts. Ja, det är t o m 
lite för varmt och fuktigt tycker många. Men vi må icke klaga. Bättre så här än januariregn.
 
Vi har hunnit med 3 damdagar, en på Valbonne i september,  alltid lika populärt, trots att de 
sista nio  fortfarande inte var klara. Den andra på St Donat, som visade sig vara i otroligt fint 
skick. Men så varmt det var den dagen!. Många urusla  scorer kunde skyllas på värmen  (samt 
på  väldigt långsamt tempo). Det tog dryga 5 timmar, men det berodde inte på " Les Dames 
Suédoises"!
 
I går var det La Grande Bastide som stod på tur. Det blev en sådan anslutning att jag inte fick 
plats!!! Men så kul att så många vill vara med och att flera nya  tillkommer. Det är en väldigt 
glad och avslappnad stämning på våra damdagar som vi skall värna om.
 
Nästa gång, den 26 oktober, är det dags för Valbonne igen och då hoppas vi att vi kan spela 
hela banan. I morgon invigs också de sista 9 hålen. Det skall bli spännande att prova på.

Vi ser också fram emot den 9:e nov då vi skall "åter"-upptäcka Claux Amic ( Grasse).
Sedan blir det dags för den traditionella Luciagolfen på La Grande Bastide och därefter lämnar 
Lena och jag  över till Katarina Berg-Lindau och  Majbritt Boström.
 
För er som har Svensk Golf rekommenderar jag artiklarna om kroppsskador som drabbar  oss 
golfare. Chefredaktören skriver dock: ”... värkande ryggar och ömmande  armbågar må vara 
otäcka, men den allra farligaste golfskadan sitter nog oftast 
mellan öronen.”Där får jag också lära mig ett bra tips av legen-
den Arnold Palmer: HIT IT, FIND IT AND HIT IT AGAIN!
 
Bi Gullström 

PS: Boka 8 mars 2013! Kavaljersgolfen på Gr Bastide.Middag 
& Underhållning!!! 

Charlotte Löfberg,Agneta von der 
Groeben,Malou Östling och Eeva 

Piitulainen.Nya medlemmar i 
damgolfen 14/9

Charlotte Löfberg,Lisa Nyström,Lena 
Strömgren,Christina Klemming, 

BrittMari Frick ochAgneta von der 
Groeben och Charlotte Lundqvist 14/9

Damdag S:t Donat 5/10



Tävlingsledningen 
informerar

Klubbens tävlingsledning
Tävlingsledare
Gunilla Huldt
Tel: 04 93676873
Mobil:+44 771 08 26 780
huldt1@gmail.com

Bitr. tävlingsledare
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Gunilla Huldt

Ulf Lundborg
Tel: 09 80 63 63 01
Mobil: 06 95 99 51 20 
ulf.lundborg@gmail.com

Gerd Klint Hansson
Tel: 0493682267
Mobil: 0648624529
gerd.klinthansson@globalhospital.com

Damgolfansvarig
Bi Gullström
Tel: 04 93 36 15 24
Mobil: 06 88 50 29 15
gullstrom@wanadoo.fr

Från januari Katarina Berg-Lindau

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

Från januari Majbritt Boström

Pia Vilén
Tel: 04 93745677
Mobil:+46 707 72 64 55 
pia@vilen.se  

Visst är det ljuvligt att få komma till södra Frankrike och förlänga sommaren, för visst är det 
sommar fortfarande. Frukost, lunch och middag på terrassen, helt ljuvligt.

Att dessutom få arrangera tävlingar till så många positiva och glada medlemmar är kul. Det har 
varit en mycket aktiv period sen vi startade säsongen den 12 september, när Stadsbudskontoret 
sponsrade vår första tävling för hösten. Vi har sedan också haft glädjen att få ha Nordea och 
Nykredit som sponsorer, och som alltid är dessa tävlingar överbokade. I skrivande stund har vi 
matchen mot danska klubben som går av stapeln på onsdag, även denna tävling är överbokad. 
Jyske är återigen sponsor för denna trevliga tävling.

Två av vår medlemmar, Tommy Kvist som också representerar Ballograf och Marc Sebastan 
Aniansson som representerar Educata International, har erbjudit sig att bli sponsorer för 
tävlingen på Cannes Mandelieu den 21 november. Vi uppskattar deras generösa erbjudande. 
De kommer att presentera sig närmare på tävlingsdagen.

KM singel och äkta makar har spelats och ni kan läsa om det i separata artiklar. Liksom förra 
året var deltagarantalet tyvärr lågt.

Den 31 oktober ser vi fram emot att spela ”nya ”Valbonne, de sista nio hålen ska då vara klara. 
Vi tävlar då om Altovasen. Våra finska vänner Timo Ahvenainen, Heimo Mäkinen och Lasse 
Piitulainen sponsrar första priset i A-, B- respektive C-klassen.

Det är glädjande att så många har anmält sig till en dag på Albatross, Terre Blanche´s 
övningsområde den 2 november. Det kommer att bli ett kul tillfälle att testa våra golf-färdigheter. 
Dessutom hoppas vi på en god och trevlig lunch.

Startlista för KM matchspel har nu skickats ut till de som anmält sig. Det är totalt 23 personer. 
Tyvärr kan ni inte följa hur det går på hemsidan, jag kommer att hålla er informerade i nästa 
nummer.

Håll alltid ett öga på tävlingsprogrammet då vi ibland måste boka om banor och tävlingsdagar. 

Gunilla Huldt
Tävlingsledare

mailto:huldt1@gmail.com
mailto:huldt1@gmail.com
mailto:ulf.lundborg@gmail.com
mailto:ulf.lundborg@gmail.com
mailto:gerd.klinthansson@globalhospitl.com
mailto:gerd.klinthansson@globalhospitl.com
mailto:gullstrom@wanadoo.fr
mailto:gullstrom@wanadoo.fr
mailto:wickbergs@orange.fr
mailto:wickbergs@orange.fr
mailto:pia@vilen.se
mailto:pia@vilen.se


Damgolf 14/9 Valbonne
Klass A 
1:a Elisabet Nyström  22 p    
2:a  Gunilla Huldt      21 p

Klass B
1:a Britt-Marie Frick  21p
2:a Lena Strömgren  20p

Klass C
1:a Agneta von der Groeben 24p
2:a Charlotte Lundqvist  24p
3:a Christina Klemming  19p

Damgolf 5/10 S:t Donat
Klass B
1:a Charlotte Löfberg  34p
2:a Ulla Sjöqvist   29p

Klass C
1:a Viveka Linde   26p
2:a Monica Rungård  23p

Tävlingsresultat
Damer

Damgolf 12/10 Grande Bastide
Klass B
1:a Christina Nanneson  34p    
2:a  Lena Wickberg  33p
3:a Gerd Klint Hansson  29p

Klass C
1:a Christina Malmström 33p
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Stadsbudskontoret 12/9
Klass A
1:a Elisabet Nyström   33p 
2:a  Bosse Sörensen   33p
3:a Magnus Abramson   32p

Klass B
1:a Ulla Serlow    37p
2:a Nils Jakob Moen   35p
3:a Marianne Ahnmé   31p

Klass C
1:a Charlotte Löfberg   39p
2:a Lars Fyge    32p
3:a Yvonne Wränghede   27p

Nordea 19/9 
Klass A Herrar
1:a Per Julius Nyström   38p 
2:a  Lars Björk    36p
3:a Lars Näslund    34p

Klass B Herrar
1:a Hans Sjöqvist   34p
2:a Nils Jakob Moen   32p
3:a Peter Dymling   31p

Klass C Herrar
1:a Bertil Hasteus   36p
2:a Jonas Roth    35p
3:a Lars Andersson   29p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Nordea 19/9
Klass A Damer
1:a Elisabet Nyström   37p 
2:a  Gunilla Huldt    34p
3:a Margit Davidsson   31p

Klass B Damer
1:a Lena Strömgren   42p
2:a Marianne Ahnmé   39p
3:a Barbara Lundquist   34p

Klass C Damer
1:a Christina Malmström  34p
2:a Anne-Catherine Kihlberg  31p
3:a Lis Brasen    29p

KM 25/9 Netto
Herrar klass A+B+C
1:a Michael Bärnsten   155 
2:a  Tom Ringnes    155
3:a Lars Björk    156

Damer klass A+B+C
1:a Gerd Klint Hansson   146
2:a Elisabet Nyström   147
3:a Gunilla Huldt    150

KM 26/9 Brutto
Herrar klass A+B+C
1:a Michael Bärnsten   161 
2:a  Per Holmvik    176
3:a Lars Björk    176

Damer klass A+B+C
1:a Elisabet Nyström   171
2:a Gunilla Huldt    176
3:a Gerd Klint Hansson   178

Greensome mixed 1/10
Klass A+B+C
1:a Engström/Engström   35p 
2:a  Wadsten/Lindhe   31p
3:a Jemsby/Jemsby   30p
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Reséns Vandringspris 1/10
Klass A+B+C
1:a Klint Hansson/Björk   91 
2:a  Huldt/Huldt    101
3:a Blom-Sörensen/Sörensen  106



Nykredit 3/10
Klass A
1:a Elisabet Nyström   36p 
2:a  Lars Löfberg    34p
3:a Magnus Abramson   32p

Klass B
1:a Göran Selander   34p
2:a Sten Moberg    32p
3:a Leif Dahl    32p

Klass C
1:a Bertil Hasteus   34p
2:a Charlotte Löfberg   34p
3:a Jonas Roth    31p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

forts.
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Diverse

Utbildning till Hackers

Under Gunnar Calais ledning gnuggades de 
flesta i styrelsen och tävlingsledarna i kun-
skap om vårt datasystem hemma hos Hans 
och Ulla Sjöqvist.

Gunnar beskrev hur vårt datasystem är 
uppbyggt och hur det utvecklats tills idag. 
Utbildningen gick ut på att förstå uppbygg-
naden av klubbens system och hur tävlings-
ledare och styrelsemedlemmar bäst 
använder det.

Tack för initiativet Gunnar och tack Ulla och 
Hans för en jättegod och trevlig lunch!

Otur på banan?

Givetvis berodde din sista dåliga score inte på 
dig och ditt spel. Det var ren och skär otur! I 
denna video lär du dig hur du vänder otur till 
tur. Aldrig mer några pliktslag! 

http://www.youtube.com/watch?
v=S_QEEFCEAPU&feature=related
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Gunnar Calais förklarar för en 
andäktig Gunilla Huldt

Hans Sjöqvist poängterar att 
datasystem är ingen lek

Anders och Gunilla ser ljuset!

Golf i Sydafrika och Soweto

Runt alla städer i Sydafrika finns townships 
eller, som vi skulle kalla dem, kåkstäder. Den 
kanske mest kända är Soweto (SOuth WEstern 
TOwnship) i Johannesburg. Den största delen 
består av skjul byggda av alla sorters material, 
men där finns också medelklassområden och 
rena lyxvillor.  År 2010 uppskattade man att ca 
1.3 miljoner bodde där. 

Vi bodde i Kapstaden under några år och jag 
fick av en slump veta att det fanns en golfbana i 
Soweto. Jag lyckades få tag på ordföranden 
och blev inbjuden att komma och spela en 
runda. 

Efteråt skrev jag en artikel för Saltsjöbadens 
GK:s tidning. Som slutkläm uppmanade jag  
medlemmarna att skänka golfutrustning som 
stod i garage, i förråd och på vindar till Soweto 
CC. Resultatet blev överväldigande. Till slut 
kunde vi frakta ner tre pallar med klubbor, 
bollar, bagar, tröjor, pegs, skor etc. etc till 
Sydafrika. Men, det är en annan historia. 

Hoppas ni kommer att tycka om berättelsen 
från den golfrunda jag minns bäst av alla jag 
spelat.

Odd Melin

http://www.youtube.com/watch?v=S_QEEFCEAPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S_QEEFCEAPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S_QEEFCEAPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S_QEEFCEAPU&feature=related
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Första hålet på Soweto Country Club är en 390
meter långt par 4:a. Det är rakt, inte alltför brett och 
har inga direkta svårigheter. För mig låg 
svårigheterna på ett annat plan. Jag hade blivit 
inbjuden att spela golf på Soweto Country Club av 
dess ordförande Paul Ramela. Som gäst skulle jag 
slå ut först trots att mina 8 i hcp var i särklass högst 
i vår fyrboll (våra fyra caddies sammanlagda hcp 
var 9). All verksamhet avstannar när jag går upp på 
tee. Jag är mycket medveten om att jag troligen är 
den ende vita personen inom ett par 
kvadratkilometer. Uppmärksamheten på min 
kommande drive är bedövande. Jag får en bra träff 
mitt i fairway och försöker se oberörd ut. De övriga i 
bollen slår ut: okomplicerat, spikrakt och 40 – 50 m längre än jag. Vi är iväg. 

”Det är lägesförbättring överallt” säger min caddy Stanley (hcp 3). Fairway var uppenbarligen inte 
klippt på många dagar. Den var en blandning av områden med mellan 5 och 10 cm långt gräs, 
enstaka längre tuffsar och bara sandfläckar.. ”Banan klipps av kommunen”, förklarar Paul. ”Vi har 
varken råd med maskiner eller banarbetare. Vi ringer och tjatar och lyckas få kommunen att 
komma med en traktor och gräs-klippare nån gång i månaden. Greenerna som bevattnas, klipps 
oftare, men kommunens personal är ganska lat.  Räddningen är att det inte finns 
fairwaybevattning. Torkan håller ner fairway och ruffar.”

Jag slår ett hyfsat andra slag som hamnar i en greenbunker. ”I bunkrarna lyfter du bollen, skrapar 
fram litet sand och lägger sedan tillbaka bollen”, råder Stanley. Jag gör som han säger, får upp 
bollen en meter från flaggan och lyckas få en sandy par nästan utan sand.
 
Soweto Country Club (varför ”Country” vet jag inte) bildades 1982. Ursprunget är dock från 40-
talet när några caddies från de vita banorna runt Johannesburg rensade upp och ordnade ett 
antal hål. Varken fairways eller greener hade gräs. För att kunna putta på ett något så när jämt 
underlag användes speciella träskrapor. Man lyfte bollen, jämnade till sanden, la tillbaka bollen 
och puttade sedan. 

”På 70-talet fanns det två banor i Soweto”, berättar Paul. 
”På den andra byggdes kåkstad. Trycket på oss var stort. 
Man ville åt marken, men vi höll emot. Apartheidregimen 
såg också en viss fördel med vår existens. Banan blev en
avgränsning mellan svarta och färgade som bodde på 
var sin sida. Regeringen ville separera oss svarta som 
stod lägst i samhället så mycket som möjligt. ”Skall jag 
nu bli separerad, så föredrar jag att bli separerad av en 
golfbana” säger Paul och skrattar. 

”Vi blev av med litet land som bebyggdes, men som kom-
pensation gav man oss gräs på fairway. I samband med 
detta hjälpte oss Gary Player att ändra om banan. Green-
gräs fick vi sedan på 80-talet. 

Soweto har 850 betalande medlemmar. Av dessa är två 
(2) kvinnor! Det finns ett antal spelare som inte har
råd med R 250 i årsavgift (ungefär lika mycket i kr).
”Det är klart de får spela ändå”, säger Pa
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”Jag ville bli professionell, men såg hur litet 
pengar det fanns för svarta spelare på 80-talet 
så jag blev lärare istället. 

Jag använder golfen mycket i mitt dagliga 
arbete. För unga fattiga pojkar är det viktigt att 
hitta något som engagerar dem. Det hjälper 
dem att inte hamna i kriminalitet och droger. 
Det får något de kan bli bra på och som kan 
ge dem självkänsla. Dessutom är det en väg 
att hitta ett arbete när de är klara med skolan. 
Det finns fler som hittat arbete på golf klubbar 
runt om i Sydafrika. Alla jobbar också som 
caddies vilket hjälper familjerna att betala skol-
avgifter och andra utgifter.  Din caddy Stanley 
bor med sin mamma, tre syskon och en farbror 
i ett skjul på ca 20 kvadrat-meter. Du kan ju 

tänka dig vad golfen betyder för honom.”

Soweto är en typisk parkbana. Vi zig zagar oss fram bland träden. Den är inte lätt att scora. Två 
par 3-or över 190 m och tre par 4-or över 390 m fordrar långa och raka slag. Litet snett och man 
ligger under träden och har ingen möjlighet att nå green på rätt antal slag. Eftersom gräset är 
ojämnt och högt på fairway får man inte heller någon rull.

Till slut kommer vi till 18:e hålet. Par 4, 394 m svagt uppför med motvind. Paul går över med drive 
och järn 9:a (”Hur långt slår du normalt?” ”Tja, ca 250 m plus”). Jag ligger kort, men kan inte se 
någon flagg. ”Någon stal den förra veckan. Vi hoppas köpa en ny snart”, säger Paul. Jag ser till 
slut en krokig trädgren som sticker upp ur hålet. Varför inte, man kan lika gärna sikta på en 
trädgren som på en flagga. Kommer man nära beror mer på en själv än på hur flaggan ser ut. 

Klubbhuset har ingen servering så vi avslutar dagen på Robby´s Place lite längre ner på gatan.

Hur var dagen då? Fantastisk! Givetvis kan man inte jämföra Soweto med Sydafrikas ”fina” banor: 
Fancourt, Pinnacle Point, Arabella och allt vad de heter. Det här är en helt annorlunda upplevelse.

Vi svenskar är inte vana vid att vara den ende vita bland idel mörka ansikten. En del kan känna 
sig obekväma och kanske litet rädda, men det går över snabbt. Leenden, hälsningar, gästfrihet. 
Man är verkligen välkommen och det känns. Ingen ber om ursäkt för dåliga fairways och greener, 
bunkrar utan krattor och sand eller en green utan flagga. Det är så det är. 

Om du åker till Sydafrika för att spela golf rekom-
menderar jag ett besök på Soweto. Kontakta 
Paul Ramela och be honom ordna så att du kan 
få spela med någon medlem. Det är inte att 
tränga sig på utan det kommer att uppskattas. 

Använd caddy! Du kommer att hjälpa en pojke 
med mat för familjen och lite till. Blir du litet upp-
körd så spelar inte det någon roll. Det går till
en god sak.

Intrycken från mästerskapsbanorna flyter ihop. 
Intrycken från Soweto CC kommer att finnas kvar.
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