
 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFERAT TREKANTMATCH - HALSTED KLOSTER  - MARIELYST  - MØN. 

STORSTRØMS FORSIKRING G/S  CUP  16. SEPTEMBER 2015. 

I et lidt gråt og nogenlunde stille vejr -  i starten - men senere med kraftig regn og kraftige vind-

stød, og på en rigtig god bane,  mødtes 62  topmotiverede og humørfyldte manneklubgolfspillere 

fra Manneklubberne i henholdsvis Halsted Kloster (25),  Møn (18) og Marielyst (19). Det var 

blevet tid til, at vi skulle afvikle dette års trekantmatch sponseret af   STORSTRØMS  FORSIK-

RING  G/S  på Halsted Kloster Golfklubs Bane.  

Sædvanen tro havde STORSTRØMS  FORSIKRING G/S  udsat meget flotte vinpræmier til de 3 

bedste i hver klub, samt 4 præmier til nærmest hul på de 4 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 gjorde virkelig brug af hjemmebanefordelen, og vandt sikkert med hele 

29,40 point i gennemsnit. Møn fik et gennemsnit på 27,50 point, mens Marielyst med 23,42 

point endte på 3.pladsen. 

 

I den individuelle turnering blev resultaterne 

for Møn følgende :  Nummer 3 blev Lars 

Wandahl  med 35 point, nummer 2 blev Kim 

Henningsen  med 37 point, og vinder blev 

John Pawlik  ligeledes med  37 point. På 

billedet til venstre ses vinderne fra Møn 

Manneklub. 

 

For Halsted Kloster blev resultaterne følgende :  

Nummer 3 blev Nicolai Hansen (tv) med 34 po-

int, nummer 2 blev Bjarne Mortensen (th) lige-

ledes med 34 point, men vinder blev Jesper 

Grænge med 36 point. På billedet til højre ses 

vinderne ( - Jesper Grænge) fra  Halsted Klo-

ster Manneklub. 

Stiftet  15.  november  2007 



For Marielyst Manneklub blev resultaterne :   

Nummer 3 blev Hans Malmskov (th) med 29 

point, nummer 2 blev Erik Kristoffersen (tv) 

med 30 point, men en sikker nummer 1 blev 

Knud Pyndt  (i midten) med 34 point.  

 

 

Der var ligeledes præmier til nærmest hul på de 

4 par – huller. På hul 2 blev det John Pawlik, 

Møn med 3,27 meter. På hul 5 Rainer Schif-

fert, Marielyst med 2,06 meter. På hul 12 

Flemming Buch Larsen, Halsted med 5,30 

meter, og på hul 16 Knud Ryberg med 2,13 

meter. De dygtige spillere ses på billedet til høj-

re. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

 
Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset.  Denne gang var det Dannemare Forsam-

lingshus, som leverede et lækkert stjerneskud som forret, og som hovedret en rigtig god gang 

oksefilet med salater, kartofler og bearnaisesovs. Efter endt spisning var det tid til præmie-

overrækkelser, og da dette var vel overstået, var det en flok trætte og mætte mænd, som igen sat-

te kursen mod hjemmet. 

Som afslutning takkede de 3 formænd endnu engang sponsoren  STORSTRØMS  FORSIKRING 

G/S  for velvilligheden, og René Thauner lovede, at de igen vil være sponsor i 2016, når der skal 

spilles på Møn Golfklubs Bane. 

 

    Referent 

Kai H Pedersen 

 

Stemningsbilleder fra STORSTRØMS  FORSIKRING G/S  – CUP  2015 :  

 

 
 

 


