
 

 

 

 

 

Nagelsti den 15. september 2016. 

 
 

REFERAT TREKANTMATCH - HALSTED KLOSTER  - MARIELYST  - MØN. 

 14. SEPTEMBER 2016. 

I et fantastisk flot solskinsvejr (ca. 26 grader) mødtes 58  topmotiverede og humørfyldte man-

neklubgolfspillere fra Manneklubberne i henholdsvis Halsted Kloster (12),  Møn (21) og Marie-

lyst (25). Det var blevet tid til, at vi skulle afvikle dette års trekantmatch på Møn Golfklubs Bane.  

Sædvanen tro var der meget flotte vinpræmier til de 3 bedste i hver klub, samt 3 præmier til nær-

mest hul på 3 par 3-huller. Det skulle i år vise sig at blive et opgør, hvor vi oplevede de største 

forskelle i den samlede score i turneringens 3-årige historie. Halsted Kloster  vandt sikkert med 

hele 28,50 point i gennemsnit. Møn fik et gennemsnit på 26,38 point, mens Marielyst med 

24,68 point endte på 3.pladsen. 

I den individuelle turnering blev resultaterne for 

Møn følgende :  Nummer 3 blev Kim Kruse  

med 31 point (mangler på billedet), nummer 2 

blev Jan Holm Franck  med 36 point, og vinder 

blev Nigel Hawkesworth ligeledes med  36 po-

int. På billedet til venstre ses vinderne fra Møn 

Manneklub. 

 

For Halsted Kloster blev resultaterne følgende :  

Nummer 3 blev Mogens Kopytko med 31 point, 

nummer 2 blev Kenneth Skovdam med 35 po-

int, men vinder blev René Thauner  med 37 po-

int.  

 

For Marielyst Manneklub blev resultaterne :   

Nummer 3 blev Frede Vest Hansen med 32 

point, nummer 2 blev Flemming Dalsgaard 

med 34 point, men en sikker nummer 1 blev 

Flemming Petersen  med hele 38 point.  

Stiftet  15.  november  2007 



Der var ligeledes præmier til nærmest hul på 3 par 

3 – huller. På både hul 2 med 3,79 meter og hul 

11 med 1,70 meter blev det Jens Kirchheiner, 

Møn Golfklub, som ses på billedet med Knud 

Erik Petersen, Møn. På hul 8 John Pawlik (ikke 

på billedet), Møn Golkfklub, med 3,17 meter fra 

hullet.  

Stort til lykke til alle vinderne. 

 
Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset.  Denne gang var det en superlækker 

mørbradgryderet med kartofler og salat.  Efter endt spisning var det tid til præmieoverrækkel-

ser, og da dette var vel overstået, var det en flok trætte og mætte mænd, som igen satte kursen 

mod hjemmet. 

Som afslutning takkede de 2 formænd fra Marielyst og Halsted Møns Manneklub for et fortræffeligt 

arrangement på en meget veltrimmet bane samt ønskede på gensyn i 2017, hvor der skal spilles 

på Marielyst Golfklubs bane. 

    Referent 

Kai H Pedersen 

 

STEMNINGSBILLEDER  FRA   TREKANTMATCHEN  PÅ  MØN  2016  :  

 

 
 

 


