
 

 

 

 

 

 

TELENOR-CUP   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST. 

ONSDAG  DEN  24.  JULI  2013  PÅ  MARIBO GOLFKLUBS  BANE. 

 

I et fantastisk solskinsvejr og stort set ingen vind, men omkring 30 graders varme, blev 3. og sid-

ste afdeling af TELENOR – CUP 2013 afholdt på  Maribo Golfklubs bane. Det var en meget vel-

trimmet bane, der blev spillet på, og især greens (meget hurtige) var anderledes end vi er vant til 

på Marielyst. Her mødtes denne gang 100 (heraf 31 fra Marielyst, 20 fra Storstrømmen og hele 49 

fra hjemmeklubben, Maribo) ”toptrimmede” golfspillere fra henholdsvis Maribo, Storstrømmen 

og Marielyst manneklubber for at dyste i 3. og sidste afdeling af den årlige  TELENOR-CUP   

onsdag den 24. juli 2013 på  Maribo 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 var helt suveræne og benyttede sig 

af deres hjemmebanefordel. Derfor fik de nemt indhentet det efterslæb, der var i den løbende tur-

nering, og med et samlet gennemsnit efter 3 runder på 86,15 point   (i dag 32,70 point) blev Mari-

bo Manneklub en sikker nummer 1, og med nummer 2 Storstrømmen med 82,91 point (i dag 

29,00 point). Igen måtte vi fra  Marielyst tage til takke med en samlet  3. plads med 81,44 point (i 

dag 28,77 point). 

 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo føl-

gende :  Nummer 3 blev Jim Frederiksen med 40 point, 

nummer 2 blev Mogens U. Pedersen  med 41 point og en 

sikker vinder blev  Bjarne Clemmensen  med hele 45 point. 

 

 

 

For Storstrømmen blev resultaterne følgende :  Nummer 3 

blev Jørgen Christensen med 35 point, nummer 2 blev Bir-

ger Grane  med 37 point og vinder blev Finn Kørvel  ligele-

des med 37 point. 

Stiftet  15.  november  2007 



 

For Marielyst Manneklub blev re-

sultaterne følgende  :  Nummer 3 

blev Vagn O. Jensen (i midten)  

med 37 point, nummer 2 blev Mo-

gens Hemmingsen (th) med 38 

point, men en suveræn vinder blev 

Michael Nielsen (tv) med hele 40 

point. 

 

 

 

 

Der var vinpræmier og golfbolde til de 3, som kom nærmest hul 

på henholdsvis hul 6, hul 12 og hul 17. Det blev en triumf for 

Maribo, idet de snuppede 2 ud af de 3 præmier. På hul 6  var 

Kim Frederiksen, Maribo tættest på med 1,95 meter. På hul 

12 kom Martin Hansen, Storstrømmen  tættest på med 2,20 

meter, og endelig på hul 17 var det Finn Sørensen, Maribo, 

som med 4,30 meter var tættest på hullet. 

 

Men den altoverskyggende præmie for nærmest hul gik til Marielysts Lasse Øster (nummer 3 

fra venstre), som med 4,32 meter var nærmest hul på hul 9. Dette udløste hovedpræmien i 

nærmest hul-konkurrencen, nemlig en splinterny  mobiltelefon til en værdi af kr. 4800,-.  

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der som sædvanlig fællesspisning i klubhuset for alle 100 spillere. Der 

blev så, som traditionen byder, serveret en rigtig god gang ”mannemad” fra Landsbyen i Våben-

sted.  Denne gang var menuen en lækker gang Wienerschnitzel med tilbehør. Efter spisning og 

præmieoverrækkelser var det en flok trætte, varme og  mætte mænd, som satte kursen mod 

hjemmet. 

I forbindelse med præmieoverrækkelsen kunne sponsor Søren Bredsgaard, TELENOR oplyse, at 

han på grund af den store interesse fra de 3 klubbers side også ville være sponsor for en lignende 

turnering i 2014.  

Fra Marielyst Golfklubs Manneklub skal der lyde en stor tak til Søren Bredsgaard, TELENOR 

for et meget fint sponsorat i 2013, samt tak til Golfklubben Storstrømmens og Maribo Sø Golf-

klubs  Manneklubber for et fortrinligt samarbejde.  

 

Referent 
Kai H Pedersen 



 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  MARIBO  24. juli  2013 : 
 
 


