
 

 

 

 

TELENOR-CUP  2014   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST. 

I et fantastisk flot solskinsvejr, og på en meget veltrimmet bane med lynhurtige greens, mødtes 

onsdag den 18. juni 2014 en stor flok, nemlig  98 ”toptrimmede” og humørfyldte manneklub-

golfspillere fra manneklubberne i henholdsvis Maribo (61), Storstrømmen(19) og Marielyst (18). 

Grunden til dette var, at vi skulle afvikle 2. afdeling i vores traditionsrige  TELENOR -CUP   på 

Maribo Sø 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 opgør, hvor Maribo denne gang 

gjorde stort brug af hjemmebanefordelen. De blev en suveræn vinder af holdkonkurrencen med 

hele 29,95 point i gennemsnit. Andenpladsen blev et meget tæt opgør mellem Storstrømmen 

og Marielyst, hvor Storstrømmen trak det længste strå med 26,74 point, mens Marielyst blev 

henvist til 3. pladsen med 26,61 point. Sammenlagt efter 2 runder er Maribo nu i spidsen med 

57,87 point, Storstrømmen nummer 2 med 54,60 point, mens Marielyst indtager 3. pladsen 

med 54,55 point. 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo tv. føl-

gende :  Nummer 3 blev Vagn Poulsen med 39 point, num-

mer 2 blev John Railton med hele  41 point , men  vinder blev 

Kim Frederiksen ligeledes med 41 point. Her er vinderne 

flankeret af hovedsponsor Søren Bredsgaard, TELENOR og 

Maribos formand Carsten Pedersen. 

 

For Storstrømmen th. blev resultaterne følgende :  Nummer 3 

blev John ”Stubbe” Rasmussen  med 32 point, nummer 2 

blev Finn Kørvel  med 33 point, men en sikker vinder blev  

Torben ”Riva” Rasmussen med 35 point, som derved byt-

tede sin 2. plads fra sidste gang ud med 1. pladsen. Her ses 

vinderne med sponsor Søren Bredsgaard og formand  Jør-

gen ”Buller” Jørgensen. 

 

For Marielyst Manneklub blev resultaterne :  Nummer 3 blev 

Flemming Dalsgaard (midt)  med 31 point,, nummer 2 blev  

Frede Vest Hansen (th) med 36 point, men en helt suveræn 

vinder blev Peter Olsen (tv) med hele 42 point. 

 

Stiftet  15.  november  2007 



Der var vinpræmier til de 4, som kom nærmest hul på 

henholdsvis hul 6, hul 9, hul 12  og hul 17. Det blev til 

gengæld en stor triumf for Maribo, idet de var så ubesked-

ne, at de tog alle 4 præmier.  På hul 6 var det Flemming 

Møller, som med 2,82 meter var tættest på hullet. Tættest 

på hul 9  med 7,42 meter kom Kim Frederiksen, på hul 

12 var det Helge Pauska med 5,15 meter og endelig på 

hul 17  var det var det klubkammeraten Steen Erik Sø-

rensen, som med 2,85 meter var tættest på hullet. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset for alle 98 spillere. Hjælpsomme damer 

havde dækket et flot og festligt bord til alle deltagerne. Denne gang stod menuen på god, gam-

meldags flæskesteg med sprød svær, masser af tilbehør og ”kartoffelvenlig” sovs fra 

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

som atter satte kursen mod hjemmet. 

 

Dog skal vi lige huske på, at der er en ny og 3. og sidste afdeling af  TELENOR-CUP  på Stor-

strømmens bane onsdag den 27. august. Vi håber, at vi også kan stille med et stort deltageran-

tal til denne match.  

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

Referent 

Kai H Pedersen 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  2014 :  
 

 


