
 

 

 

 

 

TELENOR – CUP  25. APRIL 2012. 

I et lækkert solskinsvejr med en lille smule blæst afviklede Marielyst Golfklubs Manneklub den år-
lige afdeling af Telenor-cup 2012. De deltagende klubber var som sædvanlig foruden Marielyst 
Golfklubs Manneklub, Møn Golfklubs Manneklub og Golfklubben Storstrømmens Manneklub. 

Der var mange flotte stablefordscores, hvor den samlede vinder rent klubmæssigt blev Golfklub-
ben Storstrømmen med 27,37 point i gennemsnit, nummer 2 blev Møn Golfklub med 26,85 point, 
og dermed blev Marielyst Golfklubs Manneklub for første gang i historien på hjemmebane henvist 
til en 3. plads med 25,80 point i gennemsnit. 

Turneringen er en turnering, som spilles på alle 3 golfklubbers hjemmebane med næste arrange-
ment på Møn Golfklubs bane den 23. maj 2012, og den afsluttende match hos Golfklubben Stor-
strømmen den 15. august 2012. 

I forbindelse med den afsluttende match hos Golfklubben Storstrømmen vil der blive overrakt 
præmier, som er sponseret af TELENOR, Nykøbing F, til den samlede individuelle vinder af alle 3 
matcher. Desuden vil der være præmier til de 4 næste i rækken. 

Efter matchen i Marielyst, som havde samlet 97 forventningsfulde deltagende golfspillere fra de 3 
klubber, var der fællesspisning i et fyldt klubhus i Marielyst Golfklub. Menuen var igen i år den tra-
ditionelle anretning fra Strandkroen, Marielyst, nemlig en sildemad, efterfulgt af en halv veltillavet 
grillstegt kylling med alt tilbehør samt efterfølgende kaffe. 

Efter veloverstået spisning var der præmier til 3 de bedste præstationer i hver klub, samt de 2 som 
kom nærmest hul, på hul 8 og hul 11. 

Herunder ses de glade vinder fra Møn Golfklub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre nummer 3 Niels Nissen med 32 point. I midten nummer 2 Ole Jessen med 34 point. 
Nummer 3 fra venstre vinderen fra Møn Jens Kirscheimer med 37 point, og yderst til højre for-
manden for Møn Manneklub Erik Pedersen. 

Stiftet  15.  november  2007 



Vinderne fra Golfklubben Storstrømmen ses herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre nummer 2 Finn Thomsen med 35 point. Vinderen Bjarne Hansen ligeledes med 35 
point, men bedst indbyrdes. Nummer 3 fra venstre Ole Jakobsen, som blev nummer 3 med 33 
point, og yderst til højre formanden for Storstrømmens Manneklub Jørgen ”Buller” Jørgensen. 

Hos Marielyst Golfklub var formanden Frede Vest Hansen så ubeskeden, at han løb med første-
præmien. Vinderne fra Marielyst Golfklub ses herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre ses nummer 3 Frank With med 35 point, nummer 2 Dan Kobbernagel med 36 point 
samt formand og vinder ligeledes med 36 point (men med lavest handicap), Frede Vest Hansen. 

Ud over flotte vinpræmier til de 3 bedste fra hver klub var der også præmier til de 2, som kom 
nærmest hul, på henholdsvis hul 8 og hul 11. Nærmest hul på hul 8 kom Erik Kristoffersen (som 
ses til venstre) fra Marielyst Golfklub med 
1,85 meter,  og nærmest hul på hul 11  
med kun1,61 meter kom Torben ”Riva”  
Rasmussen fra Golfklubben Storstrømmen. 


