
 

 

 

 

 

 

TELENOR-CUP   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST. 

ONSDAG  DEN  26.  JUNI  2013  PÅ  STORSTRØMMENS  BANE. 

 

I tørvejr, men med en meget kraftigt blæst, blev 2. afdeling af TELENOR – CUP 2013 afholdt på  

Storstrømmens bane i Nykøbing. Det var en meget veltrimmet bane, der blev spillet på. Her mød-

tes denne gang 99 (heraf 26 fra Marielyst) ”toptrimmede” golfspillere fra henholdsvis Maribo, 

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

den 26. juni 2013 på  Storstrømmens Bane.  

 

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

de 3 bedste i hver klub. Det skulle vise sig, at Nykøbingherrerne havde trænet mest og benyttede 

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

ring. Med et samlet gennemsnit efter 2 runder på 53,91 point ligger Storstrømmen nu nummer 1, 

men med nummer 2 Maribo med 53,36 point lige i hælene. Marielyst må indtil videre tage til tak-

ke med en foreløbig 3. plads med 52,63 point. 

 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo følgende :  

Nummer 3 blev Helge Pauska med 32 point, nummer 2 blev Jan 

Jonnson med 33 point og vinder blev  Benny Vagner med ligele-

des med 33 point. 

 

 

 

For Storstrømmen blev resultaterne følgende :  Nummer 3 blev 

Torben Petersen med 35 point, nummer 2 blev Arne Jørgensen  

ligeledes med 35 point og vinder blev Mogens Kildsgaard  med 

37 point. 

 

 

Stiftet  15.  november  2007 



For Marielyst Manneklub blev 

resultaterne følgende  :  Nummer 3 

blev Søren Balch Petersen (th)  

med 32 point, nummer 2 blev Ivar 

Christensen (i midten) ligeledes 

med 32 point (men med et lavere 

handicap end SBP), men vinder 

blev Erik Rasmussen (tv) med 33 

point. 

De glade vindere ses her med de-

res præmier, som er sponseret af 

TELENOR, Nykøbing  v/Søren 

Bredsgaard. 

 

 

Der var vinpræmier til de 3, som kom nærmest hul på henholdsvis hul 6, 

hul 11 og hul 17. Det blev en triumf for Storstrømmen, idet de snuppede 

2 ud af de 3 præmier. På hul 6  var Jesper Nielsen, Storstrømmen 

(repræsenteret v/ formand ”Buller”) tættest på med 4,90 meter. På hul 

11 kom John Laursen, Maribo tættest på med 2,32 meter, og endelig 

på hul 17 var det Peter Ploug Pedersen, Storstrømmen, som med 

1,55 meter var tættest på hullet. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset for alle 99 spillere. Der blev så, som traditi-

onen byder, serveret en god gang ”mannemad”, nemlig en solid gang hakkebøf med nye kartofler, 

bønner, agurkesalat og masser af sovs. Efter spisning og præmieoverrækkelser var det en flok 

trætte, gennemblæste 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 24. juli. Dette er 3. og sidste afdeling af årets TELENOR – CUP 2013. Så vi håber, at vi, på 

trods af ferietiden, kan stille med et stort antal deltagere til denne match.  

Referent 
Kai H Pedersen 

 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  : 


