
 

 

 

 

 

TELENOR-CUP   MARIBO  -  STORSTRØMMEN  -  MARIELYST    2015 

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

antal, nemlig  99 ”topmotiverede” og humørfyldte manneklubgolfspillere fra Manneklubberne i 

henholdsvis Maribo (40), Storstrømmen(26) og Marielyst (33). Grunden til dette var, at vi igen 

skulle afvikle den traditionsrige  TELENOR -CUP   onsdag den 22. april 2015 på Marielyst Golf-

klubs Bane.  

Sædvanen tro havde TELENOR v/  SØREN  BREDSGAARD,   

udsat meget flotte præmier til de 3 bedste i hver klub. Det 

skulle vise sig igen at blive et utroligt tæt og spændende op-

gør, hvor vi kun manglede 0,05 point i at kunne gøre brug af 

hjemmebanefordelen. Aldrig før har det samlede resultat væ-

ret vundet med en så lille margen. Ligesom sidste år blev det 

et meget tæt løb, idet der kun var 0,78 point imellem en 1. 

plads og en 3. plads. Storstrømmen blev nummer 1 med et 

gennemsnit på 28,81 point, Maribo nummer 3 med et gen-

nemsnit på 28,03 point, og Marielyst fik med 28,76 point lige 

hevet  2. pladsen hjem. Altså en forskel på bare 78 hundredele point mellem alle 3 klubber. På 

billedet ovenover ses de 3 formænd Jørgen ”Buller” Jørgensen, Storstrømmen (tv med poka-

len), Marielysts Frede Vest Hansen (midt) og Maribos Carsten Pedersen (th). 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Maribo 

følgende :  Nummer 3 blev Thomas Keller (th) med 34 

point, nummer 2 blev Christian Løye (tv) med 34 point 

og vinder blev Mogens Nielsen  (midt) med 36 point. 

På billedet til venstre ses de glade vindere. 

 

 

 

For Storstrømmen blev resultaterne følgende :  Num-

mer 3 blev Mogens Kildsgaard (tv) med 34 point, 

nummer 2 blev Hans-Erik Albertsen(i midten) med 35 

point, men vinder blev Knud Christiansen (th)  med 36 

point. Her ses vinderne (billedet th) med formand  Jør-

gen ”Buller” Jørgensen i baggrunden. 

Stiftet  15.  november  2007 



For Marielyst Manneklub (billedet tv) blev resultaterne :  

Nummer 3 blev Vagn Otte Jensen (tv) med 34 point, 

nummer 2 blev Nils Erik Rasmussen (nr. 2 fra venstre) 

med 37 point, men vinder blev Knud Pyndt  (th) ligele-

des med 37 point, men med et lavere handicap. 

De glade vindere ses her sammen med formand for Ma-

rielyst Manneklub  Frede Vest Hansen (nr. 2 fra højre). 

 

Der var vinpræmier til de 3, som kom nærmest hul på henholds-

vis hul 8, hul 11 og hul 14. Det blev til gengæld meget lige fordelt, 

idet en fra hver klub vandt et hul hver. På hul 8 var det Stor-

strømmens Knud Åge Frimann (midt), som med 2,24 meter 

var tættest på hullet. Tættest på hul 11 med 2,32 meter kom Ma-

ribos Preben Larsen(tv), og endelig på hul 14 var det var det 

Marielysts Erik Larsen (th), som med 3,11 meter var tættest på 

hullet. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Efter endt golfrunde var der som sædvanlig fællesspisning i klubhuset for alle 99 spillere. Dame-

klubben havde traditionen tro dækket et flot og festligt bord til alle deltagerne. Der blev så, ligele-

des som traditionen byder, serveret ½ grydestegt kylling med masser sovs og kartofler og tilbehør 

fra Lupinen.  Efter præmieoverrækkelserne var det en flok trætte og mætte mænd, som satte kur-

sen mod hjemmet. 

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

Referent 
Kai H Pedersen 

Stemningsbilleder fra TELENOR – CUP  2015 :  
 

 


