
 

 

 

 

 

NYKREDIT  -  FORSIKRINGS  MÅNEDSMATCH  11. MAJ  2015 

I et superlækkert solskinsvejr uden for megen blæst, og på en meget veltrimmet bane, mødtes 

over halvdelen af Manneklubbens medlemmer, nemlig  53 ”veltrænede” og humørfyldte man-

neklubgolfspillere fra Marielyst Manneklub, til maj måneds månedsmatch. 

Vi havde i år været så heldige, at vi havde fået NYKREDIT – FORSIKRING  som sponsor for mat-

chen. Der var udsat meget flotte præmier i form af gavekort til Proshoppen til de 3 bedste i både 

A-rækken og B-rækken. Desuden var der også udsat gavekort til nærmest hul på hul 8 og hul 11. 

Det var meget flotte præmier, som NYKREDIT – FORSIKRING havde udsat. 1. præmien var et 

gavekort på kr. 500,- til proshoppen, 2. præmien et gavekort på kr. 400,- til samme sted, og 3. 

præmien var et gavekort på kr. 300,- også til proshoppen. Ligeledes var der 2 gavekort på hver kr. 

300,- for at komme nærmest hul på hul 8 og hul 11. 

Der var mange fine scores, og man skulle helt op på 

37 point for at blive nummer 1, både i A-rækken og i 

B-rækken. A-rækken blev vundet af ERIK KRISTOF-

FERSEN (2 fra højre) med 37 point, nummer 2 blev 

ERIK ”smed” RASMUSSEN (midt)  med 36 point, 

og nummer 3 blev HANS MALMSKOV (2 fra venstre) 

med 34 point. Her ses de flankeret af vores sponso-

rer fra NYKREDIT – FORSIKRING  Birgitte Hallgren 

Munck (tv) og Karsten Nellemann (th). 

 

 

B- rækken blev vundet af TOM WERLIN HAN-

SEN (midt) med 37 point. Nummer 2 blev NILS 

ERIK RASMUSSEN (2 fra venstre) med 33 po-

int, og nummer 3, ligeledes med 33 point men 

med et højere handicap, blev ERIK ”barber” 

RASMUSSEN (2 fra højre). Her ses de flankeret 

af vores sponsorer fra NYKREDIT – FORSIK-

RING  Birgitte Hallgren Munck (tv) og Kar-

sten Nellemann (th). 

 

 

Stiftet  15.  november  2007 



Nærmest hul på hul 8 kom TOM HEMMINGSEN (2 fra 

højre) med 6,42 meter, og nærmest hul på hul 11 kom 

FLEMMING JENSEN (2 fra venstre) med 4,60 meter. 

Her ses de flankeret af vores sponsorer fra NYKREDIT 

– FORSIKRING  Birgitte Hallgren Munck (tv) og Kar-

sten Nellemann (th). 

 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der inden den sædvanlige spisning en kort orientering omkring NYKRE-

DIT - FORSIKRING, hvor der blev uddelt foldere samt orienteret om fordelene ved forsikringerne, 

og ligeledes den økonomiske fordel Golfklubben kunne have, hvis medlemmerne tegnede forsik-

ringer her. Derefter var der fællesspisning i klubhuset for alle deltagere samt vore 2 sponsorer fra 

NYKREDIT – FORSIKRING, Birgitte Hallgren Munck og Karsten Nellemann. Dameklubben 

havde traditionen tro dækket et flot og festligt bord til alle deltagerne. Der blev også denne gang 

serveret rigtig "mannemad", nemlig skipperlabskovs m/tilbehør fra Oldfruen. 

Endnu engang tak til vores sponsor   NYKREDIT  -  FORSIKRING  v/ Birgitte Hallgren Munck 

og Karsten Nellemann. 

Referent 
Kai H Pedersen 

Stemningsbilleder fra NYKREDIT  -  FORSIKRINGS  -  MATCH    2015 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


