
 

 

 

 

 

REFERAT  TREKANTMATCH    MØN  -  HALSTED  -  MARIELYST. 

STORSTRØMFORSIKRING CUP  4.  SEPTEMBER  2013. 

I et fremragende vejr, let overskyet og slet ingen vind, og på en meget veltrimmet Møn golfbane,  

og med især for os Marielystgolfere nogle meget hurtige greens, mødte 73 (19 fra Halsted, 19 fra 

Marielyst og 35 fra Møn) topmotiverede golfere op til den første trekantmatch mellem Møn, Hal-

sted Kloster og Marielyst Manneklubber. Matchen var i år  henlagt til Møn Golfklubs bane, og skal 

til næste år (2014) afvikles på Marielyst, og i 2015 på Halsted Kloster golfbane. 

Matchen var både en holdturnering og en individuel match med præmier til de 3 bedste fra hver 

klub, samt 2 nærmest hulpræmier. 

Det blev nogle flotte scores, der blev afleveret efter endt match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos MARIELYST MANNEKLUB blev resultaterne følgende :  Nummer 3 med 34 point blev 

IVAR CHRISTENSEN (yderst  til højre), nummer 2 med 36 point blev KAI H PEDERSEN  (num-

mer 2 fra højre) med 36 point, men en suveræn vinder blev JOHN P PEDERSEN  (nummer 2 fra 

venstre) med hele 39 point. Yderst til venstre DAN KOBBERNAGEL, som kom nærmest hul 5. 

Stiftet  15.  november  2007 



Hos Halsted Kloster kom følgende 3 i vinderrækken :  Nummer 3 blev OLE OTTESEN med 35 

point, nummer 2 blev RENÉ THAUNER ligeledes med 35 point og nummer 1 blev JOHN 

THOMSEN med hele 37 point. 

For Møn Golfklub blev det følgende vindere :  Nummer 3 LARS WANDAHL  med 35 point, 

nummer 2 JENS KIRCHHEINER  med 37 point og nummer 1 ligeledes med 37 point blev 

TOMMY DIGEMOSE. 

De 2 nærmest-hul-præmier blev blev vundet af PER MOLIN, Møn  med et slag på blot 2,30 meter 

fra hullet på hul 2, mens DAN KOBBERNAGEL  fra MARIELYST kom nærmest på hul 5 med en 

afstand på blot 2,23 meter. 

Den samlede holdkonkurrence blev suverænt vundet af MØN MANNEKLUB med 28,0 point, 

men de havde selvfølgelig også hjemmebanefordelen, nummer 2 blev MARIELYST MAN-

NEKLUB med 27,1 point og nummer 3 blev HALSTED KLOSTER MANNEKLUB med 26,6 po-

int. 

Efter endt golfrunde blev der serveret en god gang ”mannemad”, nemlig en gang hamburgerryg 

med sovs og kartofler, og alle blev garanteret mætte, og sluttede af med en kop kaffe til at køre 

hjem på. 

Stor tak til MØN MANNEKLUB for et godt arrangement samt til sponsor STORSTRØMFORSIK-

RING for flotte præmier. 

Referent 

Kai H Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


