
 

 

 

 

 

 

TELENOR-CUP   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST. 

 

I et fremragende vejr, på en (efter årstiden) veltrimmet bane,  trods lidt meget vand visse steder på 

fairways og med højt humør mødtes 96 ”toptrimmede” golfspillere fra henholdsvis Maribo, Stor-

strømmen og Marielyst manneklubber for at dyste i den årlige  TELENOR-CUP   onsdag den 

17. april 2013 på Marielyst Golfklubs Bane.  

Som sædvanligt havde TELENOR v/  SØREN  BREDSGAARD, NYKØBING F  udsat præmier til 

de 3 bedste i hver klub. Det skulle vise sig, at Mariboherrerne havde trænet mest og var bedst i 

den samlede turnering med et gennemsnit hele 28,10 point, nummer 2 blev Marielyst med 26,59 

point, mens Storstrømmen måtte tage til takke med en pæn 3. plads med et gennemsnit på 

25,88 point. 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo følgende :  Nummer 3 

blev Aage Kristoffersen med 35 point, nummer 2 blev Knud Erik Nielsen 

med 38 point og vinder blev Mogens Nielsen med hele 39 point. 

 

For Storstrømmen blev resultaterne følgende :  Nummer 3 blev John Mor-

tensen med 32 point, nummer 2 blev Carsten Jensen med 33 point og 

vinder blev Finn Kørvel med 34 point. 

 

 

For Marielyst Manneklub blev resultaterne :  

Nummer 3 blev Alf Fabiansson med 34 

point, nummer 2 blev Frank With ligeledes 

med 34 point (men med et lavere handi-

cap), men vinder blev sædvanen tro Erik 

Kristoffersen med 35 point. 

De glade vindere ses her flankeret af hoved-

sponsor fra TELENOR, Søren Bredsgaard. 

 

Stiftet  15.  november  2007 



Der var vinpræmier til de 3, som kom nærmest hul på henholdsvis hul 8, 

hul 11 og hul 14. Det blev til gengæld en stor triumf for Storstrømmen, idet 

de snuppede alle 3 præmier. På hul 8 var Jacob Grølsted tættest på med 

3,57 meter. På hul 11 kom Carsten Jensen tættest på med 1,72 meter, 

og endelig på hul 14 var det Finn Kørvel, som med 1,64 meter var tættest 

på hullet. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset for alle 96 spillere. Dameklubben havde 

dækket et flot og festligt bord til alle deltagerne. Der blev så, som traditionen byder, serveret et par 

sildemadder først, og derefter ½ grydestegt kylling med masser sovs og kartofler og tilbehør fra 

Strandkroen. Efter en kop kaffe og præmieoverrækkelser var det en flok trætte og mætte mænd, 

som satte kursen mod hjemmet. 

Dog skal vi lige huske på, at der er en ny  TELENOR-CUP  på Storstrømmens bane onsdag 

den 26. juni, og den afsluttende match i Maribo onsdag den 24. juli. Vi håber, at vi kan stille 

med et stort deltagerantal til disse matcher.  

Referent 
Kai H Pedersen 

 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  : 

 


