
 

 

 

 

 

 

TELENOR-CUP   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST. 

I et gråt og blæsende og for nogles vedkommende koldt vejr, og på en (efter årstiden) meget vel-

trimmet bane,  mødtes et rekordstort antal, nemlig  113 ”toptrimmede” og humørfyldte man-

neklubgolfspillere fra manneklubberne i henholdsvis Maribo (53), Storstrømmen(28) og Marie-

lyst (32). Grunden til dette var, at vi skulle afvikle 1. afdeling i vores traditionsrige  TELENOR -

CUP   onsdag den 23. april 2014 på Marielyst Golfklubs Bane.  

Sædvanen tro havde TELENOR v/  SØREN  BREDSGAARD, NYKØBING F  udsat meget flotte 

præmier til de 3 bedste i hver klub. Det skulle vise sig at blive et utroligt tæt og spændende opgør, 

hvor vi for en gangs skyld kunne gøre brug af hjemmebanefordelen. Aldrig før har det samlede 

resultat været vundet med en så lille margen. Storstrømmen fik et gennemsnit på 27,86 point, 

Maribo et gennemsnit på 27,92 point, men en ”sikker” vinder blev Marielyst med ”hele” 27,94 

point. Altså en forskel på bare 8 hundredele på alle 3 klubber. 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo følgende :  

Nummer 3 blev Steen Nielsen med 37 point, nummer 2 blev John 

Laursen med 38 point og vinder blev Aage Kristoffersen med hele 

39 point. Her er vinderne flankeret af hovedsponsor Søren Breds-

gaard, TELENOR og Maribos formand Carsten Pedersen. 

 

For Storstrømmen blev resultaterne følgende :  Nummer 3 blev 

Torben Hollesen med 35 point, nummer 2 blev Torben ”Riva” 

Rasmussen ligeledes med 35 point, men vinder blev Hans Erik 

Albertsen  med 36 point. Her ses vinderne med sponsor Søren 

Bredsgaard og formand  Jørgen ”Buller” Jørgensen. 

 

 

For Marielyst Manneklub blev resultaterne :  

Nummer 3 blev Frede Vest Hansen med 35 point, 

nummer 2 blev Kim Valeur med 36 point, men 

vinder blev Mogens Hemmingsen med 37 point. 

De glade vindere ses her flankeret af hovedsponsor 

fra TELENOR, Søren Bredsgaard. 
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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 Mari-

bo, idet de snuppede præmierne på de 2 af hullerne. På hul 8 var 

det dog Marielysts Frede Vest Hansen, som med 1,25 meter var 

tættest på hullet. Tættest på hul 11 med 11,49 meter kom Mari-

bos Mogens U. Petersen, og endelig på hul 14 var det var det 

klubkammeraten Rasmus Schifter, som med 2,76 meter var tæt-

test på hullet. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset for alle 113 spillere. Dameklubben havde 

dækket et flot og festligt bord til alle deltagerne. Der blev så, som traditionen byder, serveret 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 Maribo Golfklubs bane onsdag 

den 18. juni, og den afsluttende match på Storstrømmens bane onsdag den 27. august. Vi hå-

ber, at vi kan også stille med et stort deltagerantal til disse matcher.  

Endnu engang en stor tak til hovedsponsoren TELENOR v/ Søren Bredsgaard. 

Referent 
Kai H Pedersen 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  2014 :  
 

 


