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 Säsongen lider mot 
sitt slut och i skrivande 
stund återstår endast 
Luciagolfen. Med en 
tillbakablick kan man 
med fog säga att täv-
lingsverksamheten har 
varit mycket bra men 
mer om detta av vår 
tävlingsledare Gunilla 
Huldt.

Apropå tävlingar så har 
jag en personlig reflektion. Under höstens 9 
blandade tävlingar så har 2 vunnits på 37 
poäng, 1 på 36 poäng och övriga på 32 eller 
lägre. Det får mig att fundera över de hcp vi 
spelar på. Det hela tyder ju på att vi i gemen 
har för låga hcp! Diskussionen brukar i regel 
vara runt spelare med för höga hcp s.k. 
”banditer” men här är ju fallet det motsatta. 
Därför borde nog vi alla se över och kanske 
justera våra hcp till våren.

Höstens resa ordnad av Klubbmästeriet, Gillan 
Kock, gick till Dolce Frégate i Bandol . Ingen 
lätt bana men det var tre mycket lyckade 
dagar och vi ser fram mot vårens resa till 
okänd ort. 

Planeringen för Jubileet är i full gång och fest-
kommittén har mängder av idéer vilket borgar 
för en bra fest. Konsten är ju att skapa positiva 
överraskningar och det är någonting som vi 
verkligen jobbar på. 

Som många säkert känner till så bildades Golf 
Club Suédois Côte d’Azur 15 maj 1993 och 
registrerades 2 september samma år. 
Beroende på att klubben officiellt blev en klubb 
i september och att många far till Sverige i maj 
har vi beslutat lägga firandet till 25 och 26 

september. Dessutom är vädret säkrare i 
september än i maj och vi antar att de flesta 
kommit tillbaka från Sverige till 25/26.

Jubileet kommer att utgöras av två delar: 
1)  en Jubileumstävling 25 september och 
2) en Jubileumsmiddag 26 september. 
Naturligtvis kommer det uppdateringar under 
våren men gör en anteckning i almanackan 
redan nu.   

Slutligen ber jag att få önska en God Jul och 
Ett Gott Nytt År. Jag tror att vi alla ser alla fram 
mot 2013 med förhoppning om att finans och 
Euro kriserna skall lösas och – att Golfkubbens 
20-ås Jubileum blir ett minnesvärt evenemang. 
Väl mött 2013!

Dagens golfhistoria: 
En dag skulle en skotte spela golf. Han stod på 
tee och frågade pojken som stod bredvid 
”Är det du som är min caddie idag?” ”Ja” 
svarade pojken. 
”Är du duktig på att hitta förlorade bollar?” 
frågade skotten. 
”Oh ja!” svarade pojken ”jag kan hitta alla 
förlorade bollar!” 
”Bra” sa skotten. ”Spring då iväg och hitta en 
så jag kan börja spela!” 

Regler man måste kunna
Den senaste utgåvan av golfreglerna som 
gäller från 1 januari i år består av 194 sidor 
(inklusive register). Det är en diger samling 
regler och bestämmelser, men man klarar sig 
bra om man behärskar några grundläggande 
områden. Vi kommer att ta upp ett antal av 
dessa och börjar med Out of Bounds. 
Självklart? Nja, visste du att det är 2 slags plikt 
om du lyfter bort en OOB-pinne? Tack Maritha 
Mårtensson för att du tagit initiativet här och 
leder in oss på den smala vägen!
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Dolce Fregate
16 oktober 
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Säsongens resa gick till   Bandol och Fregate golfklubb. Anders och jag var i somras här 
tillsammans med vår klubbmästare Gillan Kock  och hennes man  Fredrik. Vi ville provspela 
banan och titta på hotellet. Banan ligger otroligt vackert och hotellets alla rum lär ha 
havsutsikt. 

Att det är ett riktigt blåshål  märkte vi redan  i somras .Vi  anlände i strålande solsken men 
blåsigt som vanligt. Jag hade turen att spela i första bollen med två glada damer Bi  Gullström 
och Ingrid Moberg. Vi klarade oss naturligtvis inte från vinden och på sista hålet kände jag 
mig sjösjuk. Trots allt en mycket trevlig dag som avslutades med drinkar i baren och en 
mycket god middag. 
 
Nästa dag  strålande  solsken och vinden hade lugnat ner sig. Dagen började tyvärr inte så 
bra för mig. Caddiemastern hittade inte mina klubbor .Stor upprördhet och irritation uppstod 
och det var nog ingen som missade min förtvivlan. Efter mer än 1/2 timmes letande körde 
Ingela  Roos och jag ut till 1:a tee med en bag med lånade ,inte allt för roliga, klubbor. 
Tävlingen gick över två dagar så självklart ville jag ha mina egna slagpinnar. När Hans 
Sjöqvist och Ulf Jarlerud skulle slå ut kom Caddiemastern med mina upphittade klubbor. Jag 
var återigen glad och mitt spel flöt riktigt bra. Jag tror jag var bäst av alla denna dag. Så ett 
gott råd låt någon gömma dina klubbor och i sista minuten hitta dem, då spelar du jättebra. 

En öl i baren och iväg på vinprovning innan vi åter igen satte oss till en utsökt middag. Det 
var två intensiva dagar i trevligt sällskap och mycket välordnat av vår klubbmästare Gillan  
och tävlingsledare Gunilla. Ett stort TACK från Anders och mig . 
Ulla Häggö



Dolce Fregate
forts
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GAN
24 oktober på Old Course 
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Konsten att förvåna sig själv. 

Det finns de som säger att göra en tavla är väl ingen konst. När det gäller min golf gör jag 
ideligen tavlor i alla möjliga konstriktningar. Alltså, ingen konst alls.

Min golf kan också liknas vid Avestaforsens Brus som går som så: Först så går det upp, så går 
det ner, så går det upp. Se’n så går det ner och se’n så går det ännu längre ner.

Döm då om min förvåning när allt bara gick upp. Och de olika riktningarna blev mer som 
geometriskt raka streck ner i koppen. Bakom detta står därför en ytterst förvånad golfspelare, 
dvs undertecknad. Hur gick det egentligen till? Äsch, det var väl ingen konst!

I vederbörlig ordning måste jag tacka mina föräldrar, familj, medspelare som gjorde detta 
möjligt och inte minst GAN för en fint och generöst arrangerad tillställning i fantastiskt väder.

Jan Källenius

Fabrice Laty från GAN med 
tävlingsledare Ulf Lundborg

Jan Källenius vann  A-klassen
Jörgen Krabbe, vinleveratör 
denna dag, vann också  B- 

klassen,

Ulf Jarlerud vann C-klassen



Finlandia Cup
31 oktober på Opio-Valbonne 
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Tävlingen spelades på Opio-Valbonne med ca 40 anmälda 
spelare. Många av oss var också spända av förväntan på den 
"nya" banan. Den har ju varit avstängd under lång tid för 
ombyggnad av hålen närmast klubbhusområdet. Men den 
största utmaningen denna dag blev ändock vädret.

Vi hann inte mer än starta förrän regnet satte igång. Till en 
början gör man allt för att hålla sig själv och klubborna torra, 
men till slut går det inte. Allt blir blött och dessutom tilltog 
regnet. Det var kallt och svårt att hålla värmen. Det var rent ut 
sagt ett vidrigt  Rivieraväder för golf!

Det blev hur som helst ändock en lyckad och trevlig avslut-
ning på dagen. I klubbhuset var det varmt och skönt och trevlig 
gemenskap med glada skratt och tillrop, inte minst över dråpliga 
slag och prestationer. När så Pia, tävlingsledare för dagen, 
presenterade tävlingsresultaten värmde det extra gott när vi i 
min "boll" ( bestående av Sten Moberg, Pia Vilen, Charlotte 
Lundqvist och undertecknad) vann lagtävlingen. Charlotte vann 
också C-klassen och jag blev vinnare i A-klassen.

Ett stort tack till oss i laget för att vi peppade varandra och höll 
humöret uppe trots besvärliga förhållande och ett stort TACK även till 
tävlingsledningen och dagens sponsor (Timo Ahvenainen, Heimo 
Mäkinen samt Lasse Piitulainen) som fyllt prisbordet med vackra 
Alvar Aalto vaser.
Hälsningar
Ulf Sohlberg

Ulf S. 
förstapristagare i 

A-klassen

Charlotte Lundqvist segrade i 
C-klassen

Lennart får 
puss och pris

Heimo Mäkinen, 2:a i 
A-klassenGunilla Huldt blev 3:a i 

A-klassen

Två av lagvinnarna!

Inslagen Alto!

Vinnare och generösa 
sponsorer

Ännu inte helt torra 
deltagare

Charlotte Lundqvist



Träning på Albatross
2 november 
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Albatross heter Terre Blanches övningsanläggning. Det är en av de 
bästa, om inte den bästa I Europa. Och dessutom mycket spektakulär 
och vacker. 

För att lära känna anläggningen, få litet nyttig träning, mäta krafterna i 
en tävling, äta lunch i klubbhuset och ha trevligt åkte 40 medlemmar till 
Albatross i början av november. Vi delades upp i fyra grupper som gick 
mellan olika ”stationer” och tävlade  i kort-chippning, bunkerslag, litet 
längre chippning, längd och ”precisionsdriving”, precisionsslag 
mot green och puttning. Med hjälp av det poäng och ”hcp-
system” som Albatross hittat på blev det (hyfsat) rättvist 
mellan låg och höghandicappare, damer och herrar. 

Efter en god lunch i det eleganta klubbhuset korades Gustaf 
Nordheim till segrare, tätt följd av  Bosse Sörensen bland 
herrarna och Ulla Sjöqvist följd av Lena Wickberg bland 
damerna.

Albatross är väl värt att besöka. Man kan ta lektioner med all 
den moderna utrustning som existerar, eller för € 25 tillbringa 
så många timmar man vill på anläggningen och träna alla de 
slag man inte är helt perfekt på.



Träning på Albatross
forts 
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 Ärtor & Punch
7 november på S:t Bastide 
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SEB/Ärtor&Punch/Bulldog Cup

Som regerande mästare och innehavare av denna 
förnämliga pokal var jag riktigt taggad inför denna tävling. 
Det är nämligen så att min hustru absolut vill ha en hund. 
Jag är personligen inte lika övertygad om ett sådant inne-
hav. Långt därifrån. Hur förtjusande sådana djur än må 
vara så kommer de med krav på ett stort ansvar och 
engagemang. 

Men så kommer man på lösningen. Man tar hem 
Bulldogen, igen! Det måste väl uppskattas. Ett utmärkt 
surrogat. Där står den så fint, väl synlig, alltid trofast 
närvarande. Behöver inte tas ut på några  promenader och 
kan lämnas ensam flera veckor i streck. En riktig gammal 
trotjänare. Nu är det dock så att min hustru är inte lika övertygad. Kampen går vidare!

Stort tack kära medspelare. Det var ju faktiskt så att vår boll lade beslag på alla tre 
medaljplatserna i A-klassen. Inte illa.

Slutligen varmt tack till SEB och tävlingsledning för god ärtsoppa och fantastiskt väder.
Jan Källenius

SEB-s Birte Ancker med 1-a 
pristagarna Jan Källenius och Gunilla 

Huldt

Lars Gullström och
 Jan Hammarlund

Stilstudie: Ett vackert tillslag 
och mycket fin follow-through

Lars Gullström,Jan Hammarlund 
och Lena Blom Sörensen



 Ärtor & Punch
forts 
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SEB-s Håkan 
Lindgren

”En gång är ingen gång. Två gånger
 är en vana”

Jan Källenius Vinnare herrarnas A-Klass

Leif Ek glad pristagare

Carita Broms blev 3:a i 
damernas C-klass 

Gunilla Kock och Calle Nordheim

Backning Koncentratioon..

Gunilla Huldt vann damernas A-klass



Herrdag på Terre Blanche
9 november  

10

Terre Blanche påminner om en amerikansk Country Club. När man tagit ur golfklubborna ur bilen så tas de 
snabbt omhand av banans personal som kör gästerna till klubbhuset, där klubborna lika snabbt lastas om till våra 
bilar. Överallt finns hjälpsamma personer, som visar hur man kommer till de olika hålen. En stilla undran: Är 
denna bana verkligen lönsam? 

Banan är svår med många bunkrar, raviner och massor av träd, som bollen ibland riktigt längtar att få träffa. 
Ibland låter det som hackspettarna har fest. Inte så sällan försvann bollen i det halvhöga gräset. Hål 5 över ett 
stort vattenhinder är en utmaning, speciellt när den längsta driven gäller vid detta hål. Bäst lyckades Lasse 
Westrell. Även närmast pin vid hål 16 är en ”défi”, som Kristoffer Huldt vann. Själv hamnade jag 9 meter från hålet 
och behövde 3 puttar innan jag hörde det ljuva ljudet av bollen som gick ner i koppen.

Trots ett par misslyckade slag hade jag en bra dag och lyckades vinna tävlingen, ständigt påhejad av min 
medspelare Mats Linde. Dessutom råkade det vara min födelsedag och en bättre present kan man inte önska sig. 
Vid hål 6, där jag lyckades göra par, uppvaktade Mats mig med bakelse, champagne och ett ljus som spelade 
Happy Birthday to You!

Herrdagen är en mycket uppskattad tävling och alla de 37 deltagarna var totalt överens om att Klubben måste 
arrangera minst en Herrtävling till per år. Några tyckte till och med att antalet herrtävlingar borde vara lika många 
som damtävlingarna, men då behöver inte Klubben nödvändigtvis subventionera alla luncherna. Härmed puttar 
jag bollen vidare till Anders Häggö.

Ett stort tack till Kristoffer Huldt, som fick rycka in som tävlingsledare. Det går ju inte att ha en kvinnlig 
tävlingsledare för en herrtävling, eller? Hursomhelst så skötte han sig mycket bra.

Sten Malmström

Kent Östling 1a pris 
B-klassen

Lasse Piitulainen 2a 
pris B-klassen

Ulf Hörberg 2a pris C-klassen 
och för bästa skjorta

Sten Malmström 1a pris 
C-klassen

Leif Pilhage 3e pris 
B klassen

Sten Moberg och Stefan 
Wränghede lyckliga 

lotterivinnare
Lasse Westrell the 

longest driver



Onsdagsgolf
14 november på S:t Donat 

The Winning Team! Idag var det vi: Ulla Sjöqvist, Lars 
Gullström, Lasse Piitulainen och jag. När prisutdelningen var 
över hade flaskorna i stort sett bara bytt bord, som någon sa. 
Lasse vann första pris i B- klassen, Lars andra pris i A- 
klassen och jag första pris i C- klassen. Tillsammans med 
lagpriset och överraskningspris ( högst poäng på långhålen) 
hade vi inalles tretton flaskor på vårt bord!

Banan hade inte på långt när hunnit svälja den kopiösa 
regnmängden från söndagen, så vi gick mestadels som på 
gungfly och fick mer motion än vi räknat med. Speciellt tufft 
var det för dom som normalt använder elvagn. Det var med 
andra ord omständigheter som gynnade mig som slår långt. 
Långt slog också Lasse. Bollen stack iväg som en kanonkula rakt 
mot träden till vänster för att i sista stund vika av och landa säkert 
på fairway. I motsats till mig hade han dessutom ett fint inspel. 
Men den som verkligen briljerade med ett helproffsigt inspel den 
här dagen var Lars. Nästan förstummade blev vi på det sextonde 
hålet, korthålet. Först missade Lars utslaget så grovt att bollen 
med möda tog sig förbi damutslaget. Sedan över till hans 
andra slag. Bollen flög i en tjusig båge rakt mot flaggan, 
rullade ett par varv på green och ner i hålet! En birdie av det 
något ovanligare slaget på det hålet. Ulla, som hade lite 
problem i börja med den blöta banan kom igen efter några hål 
och spelade sitt vanliga fina spel. Det var en härlig dag, solen 
gassade, spelet flöt och stämningen kunde inte ha varit 
bättre. Jag tror inte att Ulla och Lars brydde sig om eller 
kanske ens märkte att det i all tysthet pågick en liten 
finnkamp också!

En stor eloge till Gunilla, som med kort varsel lyckades ordna 
speltid åt oss på St Donat när Claux Amic, där tävlingen egentligen skulle ha spelats, inte 
blev klar i tid. Mycket arbete bakom som vi alla tackar dig för!

Hälsningar
Carita Broms
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Bosse Sörensen, vinnare i 
A klassen

Lasse Piitulainen i 
B-klassen...

och Carita Broms som vann 
C-klassen fyller på vinförrådet

Vinnande lag med Lars Gullström, Lasse 
Piitulainen, Ulla Sjöqvist och Carita 

Tvåa i lagtävlingen kom Lars Löfberg, 
Lars Stattin och Bertil Hasteus



Onsdagsgolf
forts
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Torbjörn Skiöld vann 
Herrarnas dolda pris

Carita vann också Damernas dolda pris

Jan Erik Norder och Roger 
Carlsson

njuter av solen

Lena Blom Sörensen kom 2:a i B-
klassen

Ann Karlborg Ek glad 
3:a i C-klassen

Eva och Sten Jan Erik Norder fick 3:e pris i B-
klassen

Jörgen Krabbe med Gunilla H.



Ballograf & Educata
21 november på Old Course 

Cannes Mandelieu 21 november 2012

Ballograf och Educata välkomnade oss på första tee med en 
”godispåse”, detta tillsammans med strålande solsken, 
trevliga spelpartners, MajBritt Boström, Lasse Piitulainen och 
en av dagens sponsorer Tommy Kvist gjorde att jag kände 
mig väldigt avslappnad och såg fram emot en trevlig runda. 
När sen slagen gick rakt, puttarna trillade i hålet som de 
skulle och som en fantastisk avslutning gjorde jag par på hål 
18, för en trepoängare. Med 36 poäng kändes det som hopp 
om prisplats. Att sen få komma först och motta en flaska 
champagne och fina livslånga Ballograf-pennor, var ännu 
bättre.  Min dag var gjord!

Martina och Sebastian Anianson presenterade sitt företag, 
de är fastighetsmäklare med kontor i Cannes, la Napoule 
och Tommy Kvist berättade om Ballograf. Mycket 
informativt och bra. Stort tack till den generösa 
sponsringen

Gunilla Huldt
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Gunilla Huldt vann A-klassen
Birdie

Per Julius Nyström blev 2:a i 
A-klassen

Educata International

Ulla Sjöqvist vann B-klassen och 
hade mest poäng av alla! 

Sponsor  Martina grattar Marta



forts 
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Alla fick påsar

Claes och Peter efter 
dagens runda 

Claes Andersson 
blev 3:a i B-klassen

Ballograf & Educata

Paul Dahlerus,Birgitta Engström,Gunwer 
Bergkvist-Larsson och Ballograf-

sponsor Tommy Kvist 

Ulf,Calle och Sten på väg mot lunchen

Jan Erik Norder blev 2:a i B-klassen

Sebastian från Educata och Tommy 
från Ballograf i samspråk  

med Lasse T. och Gunilla H.



Adventsgolf
5:e december på S:t Donat 
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Herr Redaktör,
Det är nu tredje gången under hösten som jag ålagts att 
införa några rader i er förnämliga publikation. Detta har helt 
oväntat berott på mitt eget agerande under vissa av klubben 
utlysta tävlingar. Jag är den förste att inse att detta inte är ett 
normalt förhållande med tanke på att mitt spel de facto inte 
varit speciellt stabilt under hösten. Inte heller är det ett uttryck 
för att jag hyser en omättlig önskan om att få mina pekoral 
publicerade i denna gedigna tidskrift eller, Gud förbjude, 
skulle vara ute efter Redaktörens position.Inget kan vara mig 
mer främmande och jag överlåter gärna denna syssla till andra 
mer begåvade litterära snillen.

Jag lägger därför klubborna på hyllan för resten av året.

Nåväl, denna senaste vinst skulle varit helt omöjlig utan min 
trevlige medspelare, Calle Nordheim. Som två gamla avdankade 
civilingenjörer kompletterade vi varandra perfekt. På ett helt 
lysande sätt omsatte vi våra ingenjörskunskaper till ett hyfsat 
spel under ömsesidig uppmuntran.  Allt under överseende av Pia 
Vilén (som ingick i tävlingledningen! vilket kan hjälpa) som skall 
ha en extra eloge för allt moraliskt stöd.
I övrigt var vädret mycket bra, lunchen förträfflig och därför 
framförs ett särskilt stort tack till den eminenta tävlingsledningen 
som gjorde detta möjligt.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar Jan K 

Vinnarlaget Jan Källenius och 
Calle Nordheim

Bertil o Stig  kom 3:aLag nummer 2:
Ulla och Paul 

Lasse, Peter, Magnus, Leif och Calle.
MEN VEM TAR SISTA VINET?



Luciagolf
Ställdes in 12/12 på Grande Bastide 

Vädrets makter kan ställa till de för oss golfare!

Jag hade ansvar för en tävling på Valescure den 29 november. Det hade regnat floder och 
naturligtvis blev tävlingen inställd! Liksom ett par tävlingar förra hösten, dels på Esterel (det 
kom över 400 mm på några dagar då) och även på Opio Valbonne (över 90 mm dagen innan).

Årets sista tävling, som jag hade ansvar för var den 12 december på Grande Bastide. När jag 
kom till banan vid 8.30 så var allt vitt av frost efter en kall natt. Vi väntade ett par timmar utan 
att frosten gav vika, tills vi ställde in tävlingen till allas belåtenhet. Det var då frusen mark, 
vintergreener och allmänt ruggigt. 

Som tur var bjöd jag på glögg och pepparkakor under vår väntan, vilket höjde stämningen. 
Dessutom hade  Svenska Golfklubben generöst nog beslutat att bjuda på lunch den dagen och 
den blev mycket trevlig trots allt. 

Jag behöll startavgiften och lottade ut priserna, något som blev uppskattat av de glada men 
något frusna deltagarna. Så det blev det en trevlig dag trots att golfbanan var klädd i  
vinterskrud.

Orsaken till dessa olyckliga omständigheter kan man fundera över, men att vara på sin vakt när 
det är jag som är tävlingsledare är nog ett gott råd :-)!

Dagen innan tävlingen var jag i Auron och åkte skidor i strålande vinterväder. Slutsatsen 
kanske är  att det är skidåkning som man skall ägna sig åt på vintern?

Ulf Lundborg
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Damgolfen
Bi Gullström

Lena & Bi
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Den 13 oktober berättade jag i klubbladet om bl a tävlingen på St Donat,  då vi gick i shorts.  
Rundan tog 6 timmar och resultaten var bedrövliga. På grund av värmen!!  Årets sista 
tävlingen, Luciagolfen den 7 december, skall jag nu berätta om. Starten blev 1 1/2 timme 
försenad pga frost. Tack och lov fick vi under väntetiden värmande glögg, lussekatter och 
pepparkakor. När vi äntligen kom ut, var det fuktigt och kallt och  regnmolnen låg tunga  och 
hotande så vi beslöt att bara spela 9 hål.   I stället för shorts var det yllebyxor och stickade 
luvor som gällde. Och fort gick det. Alla ville återvända till klubbhuset, där lunchen väntade. 
Så kan en golftävling också se ut på Rivieran!
 
Lite otur har vi faktiskt haft i höst. Den efterlängtade tävlingen på Claux Amic fick inställas. 
Anläggningen var inte klar, men vi hoppas  få uppleva den i vår.  Så kom några våldsamma 
regn och banorna  blev ospelbara. En annan besvikelse blev Valbonne, som inte  heller  hade 
alla 18 hålen  spelklara. Det är annars den banan som lockar flest damer.
 
Nu ser vi fram emot en strålande vårsäsong, både vädermässigt och spelmässigt. Första 
tävlingen blir den 25 januari på Grande Bastide. Notera också Kavaljersgolfen den 8 mars 
och utflykten till Beauvallon den 3-4 maj.
 
Ett tips, när ni inte har något roligt att  läsa gå då in på hemsidan och  njut av gamla klubblad. 
Där kan ni återuppleva   de fina resultaten från förr, men också se gamla kära vänner och 
spelkamrater.Det är nostalgi det!
 
Detta är mitt ABSOLUT SISTA klubblad. Efter 3 1/2 år lämnar Lena och jag över till Katarina 
Berg-Lindau och Majbritt Boström, 
som vi önskar LYCKA TILL! Det har 
varit underbart roliga år tack vare 
alla ni tjejer, som  varit SÅ 
POSITIVA och TACKSAMMA  och 
UPPMUNTRANDE! 
 
Lena och jag har haft ett fantastiskt 
fint samarbete  och det kommer vi 
att sakna. Men nu får vi kanske 
tillfälle att spela tillsammans, Lena!
 
Ett särskilt tack till vår "hovfotograf" 
Eva Bergh ,vars fina foton ni kan 
titta på längre ner.
 
TACK ALLA NI FÖR GÅVOR OCH 
VACKRA ORD! 

Många hälsningar från
Bi & Lena



  

Damgolfen
forts

Bi Gullström

Lena & Bi
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Valbonne 9/11 Vinnare Viveca 
Lindhe,Elisabeth Nyström, 

Bi Gullström, Marianne Ahnme, 
Monica Rungard



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
2:a  Ingrid Moberg  32p
3:a Torunn Löberg  28p 
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Damgolf 9/11 Valbonne
Klass A
1:a Elisabeth Nyström  36p

Klass B    
1:a  Bi Gullström   25p
2:a Marianne Ahnmé  23p

Klass C
1:a Viveka Linde   29p
2:a  Monica Rungård  28p
3:a Christina Malmström 26p 

Damgolf 23/11 S:t Donat
Klass A + B
1:a Gunilla Huldt   34p
2:a Majbritt Boström  28p
3:a  Ulla Sjöqvist   26p

Klass C    
1:a  Birgitta Engström  26p
2:a Carita Broms   26p

 

Damgolf 7/12 Grande Bastide
Klass A
1:a Elisabeth Nyström  17p
2:a Gunilla Huldt   13p

Klass B    
1:a  Eva Piitulainen  15p

Klass C
1:a Anne-Catherine Kihlberg 16p
2:a  Ingrid Moberg  15p
3:a Charlotte Lundqvist  15p 
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Gunilla Huldt

Nu har jag varit på Julmarknaden och inköpt både pepparkakor och glögg, som vissa, när ni 
läser detta fått njuta av på våra sista två tävlingar den här hösten.

Tävlingarna har flutit utmärkt, bra uppslutning och sköna dagar, med bra resultat i alla klasser. Vi 
har under hösten spelat på Grande Bastide, St Donat, Valbonne, Old Course, herrdag på Terre 
Blanche. Tyvärr regnade tävlingen på Valescure in, det var höstens första, så synd att klaga. Ett 
stort tack till alla sponsorer som genom sin medverkan gör så att tävlingar och luncher blir mer 
intressanta. Deras medverkan är mycket viktig för oss och vi hoppas att det för deras del också 
ger ett positivt utbyte. Till våren kommer några nya sponsorer att visa sig.

KM matchspel har flutit på och alla matcher har spelats inom utsatt tid. Ni ser ställningen i 
bifogade tabell.

Albatrossdagen, var en lite annorlunda tävlingsdag, med precision och ett sätt att upptäcka att 
det finns god möjlighet att öva på ett fantastiskt övningsområde. 

Tävlingsprogrammet för 2013 finns nu på hemsidan. Nyheter för våren är att vi kommer att ha 
en tävling på Riviera Golf Barbossi den 29 Februari. Vi kommer att låta Valbonne få växa till sig 
och ser fram emot att renoveringen av de första 9 hålen går enligt plan. Vi hoppas också att 
Claux Amic ska bli färdiga med sitt klubbhus och hotel, så att tävlingar kan arrangeras där till 
nästa höst. Ytterligare en herrdag kommer att arrangeras under våren, denna gång på Taulane.

Vi har beslutat att ha KM singel på våren. Datumen är satta till 7 maj på St Donat och 9 maj på 
Grande Bastide. Orsaken till att det blev samma följdordning  som i år, är helgdagar, ”röda 
dagar”, som gör att vi inte får tillgång till banorna som vi önskar. KM äkta makar kommer att gå 
av stapeln nästa höst. 

2013 är ett jubileumsår; 20 år ska firas och det kommer därför att bli en tävling i tävlingarna, 
precis som skedde vid 10 och 15 års jubileet, se bifogade artikel.

Jag har också skrivit ihop några rader om hur vi alla kan snabba upp våra golfrundor, det är 
många självklarheter och ni har säker hört allt förr, så detta är en ”reminder”. Dessutom hittar ni 
en regelruta. Regelboken är klurig att hitta i men jag tycker de ord som står på insidan av 
omslaget säger en hel del. ”Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you 
cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf.”

Ett stort tack till mina biträdande tävlingsledare, Gerd Klint Hansson, Pia Vilen och Ulf Lundborg 
som alltid tar tävlingsansvaret på största allvar. Det är med glädje jag välkomnar Göran Wadsten 
som ny biträdande tävlingsledare. Göran har ordnat många glada tillställningar med golf för 
vänner och jag vet att han ser fram emot att vara arrangör. 

Ett stort tack också till Gunnar Calais och Hans Sjöqvist. Ni är alltid där då hjälp och råd behövs.

Håll alltid ett öga på tävlingsprogrammet då vi ibland måste boka om banor och tävlingsdagar. I 
vår är vissa onsdagar helgdagar och då har vi fått välja annan tävlingsdag den veckan.

Jag önskar er alla en riktigt God och Trevlig Jul samt Ett Riktigt Gott Nytt År

Gunilla Huldt
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Gunilla Huldt

JUBILEUMSÅR = JUBILEUMSGOLFTÄVLING!
Vi upprepar traditionen med en tävling bland tävlingarna för att utse Jubileumsgolfaren i varje 
klass, Dam respektive Herr. Vid jubileumsmiddagen, som går av stapeln till hösten, förrättas 
prisutdelning. Alla medlemmar är välkomna att delta!

Tävlingar som ingår är de mixade tävlingarna som anordnas av klubben under våren 2013, 
samt de första tävlingarna på hösten fram till och inklusive jubileumstävlingen. 

KM, dam resp herrtävlingar samt vårresan ingår EJ.

De 5 bästa tävlingsresultaten, som måste ha spelats på åtminstone 2 olika banor, räknas. 
Vinnaren i respektive klass får 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng. 

Jag ser fram emot att bidra med lite jobb för GCS och är 
glad över uppdraget. Min bakgrund är från IT-branschen.  
Jag började som säljare på IBM och stannade sedan 
inom IT området hela mitt verksamma liv och då 
huvudsakligen i Stockholm. Jag har ansvarat både för 
hårdvaru-, softvaru- och konsultbolag. I några år  jobbade 
jag också i Tyskland.

Golf har jag spelat sedan 25 års åldern, dock på en 
mycket beskedlig nivå, men jag tycker fortfarande det är 
givande och hoppas kunna fortsätta med det länge än.

Vi flyttade till Nice på heltid för 6 år sedan efter några års 
ferieboende i Cannes. Att det blev Nice har vi ännu inte 
ångrat, även om vi har lite längre till de flesta 
golfbanorna. Jag har varit medlem i Golf Club Suedois 
sedan 2010.

Ser fram emot att få jobba med vissa 
tävlingsarrangemang från nyåret.

Hälsningar

Göran Wadsten

forts

NYA BITRÄDANDE TÄVLINGSLEDARE
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Klubbens tävlingsledning
Tävlingsledare
Gunilla Huldt
Tel: 04 93 67 68 73
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
ulf.lundborg@gmail.com

Gerd Klint Hansson
Tel: 04 93 68 22 67
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 93 20 74 11
Mobil:+46 707 72 64 55 
pia@vilen.se  

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och på 
Torö. Gift med Peter. Vi har 2 barn och 1 
barnbarn!

Jag börja arbeta med mode och design, för att 
sedan jobba 9 år på Folkanteatern. De sista 20 
åren av mina yrkesverksamma liv drev jag ett 
grossistföretag som huvudsakligen importerade 
textilier från USA, men även en del från Italien 
och Portugal.

Numera vinterboende i Cagnes sur Mer som en 
glad pensionär som gärna spelar golf, äter och 
dricker gott. 

Hälsningar

Pia Vilén

forts

Göran Wadsten
Mobil:06 50 19 20 45
goran.wadsten@yahoo.se
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Dolce Fregate 16-17/10 över 2 dagar
Klass A
1:a Gunilla Huldt    60p 
2:a  Lars Björk    57p
3:a Pia Vilén    55p

Klass B
1:a Gerd Klint Hansson   60p
2:a Ulla Sjöqvist    56p
3:a Fredrik Kock    55p

Klass C
1:a Ulla Häggö    56p
2:a Ulf Jarlerud    53p
3:a Jan Alpman    50p

GAN Old Course 24/10
Klass A
1:a Jan Källenius   71 
2:a  Lars Gullström   74
3:a Gunilla Huldt    75

Klass B
1:a Jörgen Krabbe   76
2:a Björn Tore Larsen   77
3:a Fredrik Kock    77

Klass C
1:a Ulf Jarlerud    78
2:a Allan Karlsson   84
3:a Jan Alpman    85

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

Finlandia Cup 31/10
Klass A
1:a Ulf Sohlberg    31p 
2:a  Heimo Mäkinen   30p
3:a Gunilla Huldt    30p

Klass B
1:a Lasse Piitulainen   30p
2:a Jörgen Krabbe   29p
3:a Solweig Lindell-Sohlberg  29p

Klass C
1:a Charlotte Lundqvist   27p
2:a Peter Vilén    24p
3:a Yvonne Wränghede   23p

Herrdag Terre Blanche 9/11
Klass A
1:a Bosse Sörensen   76 
2:a  Lasse Westrell   80
3:a Niels Holst Laursen   80

Klass B
1:a Kent Östling    76
2:a Lasse Piitulainen   79
3:a Leif Pilhage    79

Klass C
1:a Sten Malmström   75
2:a Ulf Hörberg    83
3:a  Gudmund Nanneson  84

Ärtor & Punch SEB 7/11
Klass A Herrar
1:a Jan Källenius   32p 
2:a  Jan Prising    28p
3:a Torbjörn Skiöld   27p

Klass B
1:a Anders Häggö   29p
2:a Bengt-OLof Edelsvärd  29p
3:a Leif Ek    25p

Klass C
1:a Ulf Jarlerud    28p
2:a Anders Rungård   25p
3:a Mats Linde    24p

Ärtor & Punch SEB 7/11
Klass A Damer
1:a Gunilla Huldt    32p 
2:a  Elisabeth Nyström   29p
3:a Pia Vilén    27p

Klass B
1:a Agneta Sjö    32p
2:a Charlotte Löfberg   31p
3:a Marianne Ahnmé   30p

Klass C
1:a Ulla Häggö    30p
2:a Ann Karlborg Ek   27p
3:a Carita Broms    26p
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Onsdagsgolf 14/11
Klass A
1:a Bosse Sörensen   32p 
2:a  Lars Gullström   30p
3:a Lars Löfberg    29p

Klass B
1:a Lasse Piitulainen   31p
2:a Lena Blom-Sörensen  30p
3:a Jan-Erik Norder   28p

Klass C
1:a Carita Broms    33p
2:a Ann Karlborg Ek   31p
3:a Bertil Hasteus   30p

Tävlingsresultat
Allmänna tävlingar

forts.
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Ballograf & Educata 21/11
Klass A
1:a Gunilla Huldt    36p 
2:a  Per Julius Nyström   35p
3:a Kristoffer Huldt   30p

Klass B
1:a Ulla Sjöqvist    37p
2:a Jan-Erik Norder   35p
3:a Claes Andersson   31p

Klass C
1:a Annika Rutberg   33p
2:a Ulf Jarlerud    32p
3:a Monica Rungård   32p

Advenstgolf 5/12 S:t Donat
1:a Jan Källenius/
 Carl Gustav Nordheim  35p 
2:a  Ulla Sjöqvist/Paul Dahlerus 32p
3:a Stig Carlson/Bertil Hasteus 32p



Ställning i KM i matchspel
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KM Match 2012/13

1a omgången
spelas senast
11 nov 2012

2a omgången
spelas senast
13 jan 2013

Kvartsfinal
spelas senast 
17 februari  2013

Semifinal
spelas senast
17 mars 2013

Final (36 hål)
spelas senast
21 april 2013

Lars Hildebrand       

Hans Sjöqvist Lars Hildebrand

Per ström

Anders Häggö

Leif Resen Anders Häggö
Gunilla Huldt Gunilla Huldt

SCg Carlson

Ene Balder SCg Carlsson

Torbjörn Skiöld

Eva Ström

Fredrik Engström Eva Ström

Ulla Sjöqvist Eva Ström

Elisabet Nyström

Bi Gullström Elisabet Nyström Elisabet Nyström

Christer Boman

Ulf Lundborg

Jan‐Erik Norder Jan‐Erik Norder Jan‐Erik Norder

Lena Wickberg

Lars Gullström

Eva Bergh Lars Gullström

Per Julius Nyström

Kristoffer Huldt

Bosse Sörensen Bosse Sörensen Bosse Sörensen

BerCl Deurell



Regler - Out of Bounds
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Anders och Gunilla ser ljuset!

Ute eller Inne ?
När din boll ligger out of bounds är den inte längre i spel. Om du misstänker att du gått out 
bör du spela en provisorisk boll för att spara tid.
 
Hur markeras out of bounds?
Out of Bounds markeras oftast av vita pinnar, men ibland också av en ritad linje. Outmarke-
ringarna, som sträcker sig både uppåt och nedåt, står utanför banan och outgränsen går 
därför på insidan, mot banan.

När är en boll out? 
Om hela bollen ligger utanför outgränsen är den out. Det räcker att bara en liten del av den 
är på insidan för att bollen inte skall vara out utan fortfarande i spel (se också videon nedan). 

Vad gör jag om min boll tack och lov inte är out?
Du får alltid:

- Stå utanför banan och slå.
- Ta bort lösa naturföremål som ligger utanför banan.
- Ta bort flyttbara föremål som ligger utanför banan.

Du får däremot inte:
- Ta bort en outpinne  (det är ett fast föremål som befinner sig utanför banan). Att ta 

bort en outpinne kostar två  pliktslag!
- Ta fri dropp för en outpinne som stör din stans eller sving.
- Ta fri dropp för fasta föremål som befinner sig utanför banan.
- Ta fri dropp för onormala markförhållanden utanför banan.

Om du inte vill eller kan spela bollen som den ligger, får du förklara den ospelbar och med ett 
slags plikt droppa enligt regel 28. 

Vad gör jag om den är out?
Du måste spela en ny boll så nära som möjligt den plats du slog ditt out-slag. Har du redan 
spelat en provisorisk sparar du tid. Tyvärr pliktar du dessutom ett slag. 

Glöm inte att ta reda på, var gränsen för out utgör på resp. bana.

Out of Bounds:

http://www.youtube.com/watch?v=I2Xi2TeJaOU

http://www.youtube.com/watch?v=I2Xi2TeJaOU
http://www.youtube.com/watch?v=I2Xi2TeJaOU


Speltempo
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Anders och Gunilla ser ljuset!

Våra rundor tar längre och längre tid. Ingen skall så klart känna sig stressad, för en golfrunda 
skall vara avkoppling.  Det finns ändå ett antal saker man kan göra/undvika att göra som 
snabbar upp spelet utan att man för den skull behöver jäkta. Här är fyra enkla råd att följa på 
och runt greenerna. Fortsättning följer med råd för fairway i nästa nummer.

1. Ställ alltid bagen på väg mot nästa utslag. Måste du chippa in  eller spela upp ur en 
bunker på andra sidan green, tag med några klubbor som du kan komma att behöva och 
gå till din boll efter du parkerat din vagn. Du undviker att behöva gå tillbaka åt fel håll, 
komma efter dina medspelare - och bli stressad.

2. Håla ut kortare puttar även om någon annan är längre från hål. Om du känner dig osäker 
på putten och vill ”lugna” dig litet skall du så klart markera den och vänta.

3. Ta upp bollen om dina slag är slut.

4. Skriv aldrig ”score” vid green. Gör det vid nästa tee när de andra slår ut. Den med bästa 
resultat slår ut först. Man vinner 20 minuter per rond om inte alla stannar och skriver 
samtidigt.

1



Våra Sponsorer
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