
 

 

 

MÅNEDSMATCH  PÅ FREMMED BANE  25. JUNI  2018. 

I et fantastisk flot solskinsvejr mødtes næsten halvdelen af Manneklubbens medlemmer til match 

på fremmed bane, nemlig hele  46 glade (samme antal som i 2016, hvor vi også spillede på Møn) 

og humørfyldte manneklub-golfspillere fra Marielyst Manneklub mandag den 25. juni  til den 

traditionelle månedsmatch på fremmed bane, nemlig MØN. 

Igen i år (som i 2016) havde vi henlagt matchen til Møn Golfklubs bane. Det var en fantastisk flot, 

naturskøn og velplejet bane med mange spændende og udfordrende huller, vi kom til at spille på.  

Matchen blev igen i år en match med utrolig stor spredning i de individuelle scores. Vi spillede al-

mindelig stableford i en A-række og en B-række med meget flotte præmier til de 3 bedste i hver 

række samt præmier til de 2, som kom nærmest hul på hul 8 og hul 11. 

 

A-rækken  blev i år vundet med 34 point af  Erik # 

Rasmussen, Flemming Petersen blev nummer 2, 

ligeledes med 34 point, men med et handicap, som 

var 0,1 højere, nemlig 18,5 mod Eriks 18,4. Nummer 

3 blev Frede Vest Hansen (som i 2016) med 33 po-

int.  

 

 

 

B-rækken blev vundet af  John Just med 33 po-

int, nummer 2 blev John Larsen ligeledes med 

33 point, men med et højere handicap, og num-

mer 3 blev Réne Christoffersen med 32 point. 

 

 

 

 

Der var også udsat præmier til de 2, som kom nærmest hul 

på hul 8 og hul 11.  På hul 8  var det Frede Vest med 

3,15 meter, og på hul 11 blev det Flemming Petersen  

med 0,83 meter.  

 

 

 

Efter endt spil gik vi ind til et veldækket bord, hvor vi fik serveret en lækker  buffet med bl.a. sild, 

lune fiskefileter, æg og tomat, mørbradbøffer og 3 slags ost og en kop kaffe. 

Efter spisning og præmieoverrækkelse satte vi igen kursen sydover mod Lolland-Falster efter en 

dejlig dag i det mønske. 

Stiftet  15.  november  2007 



Inden afgang bad Flemming Petersen, som havde sidste dag i Manneklubben (han fortsætter ar-

bejdslivet i Køge) om ordet, og takkede Manneklubben for nogle gode år som medlem, og især for 

den måde, man tog sig af de nye medlemmer, og fik dem inddraget i det sociale liv, som er i høj-

sædet i Manneklubben. 

 

Endnu engang havde vi haft en rigtig god eftermiddag / aften på en dejlig bane 

med godt vejr. 
 

Stort til lykke til alle vinderne, og endnu engang tak til DanCenter v/ Tom 

Hemmingsen, som havde sponseret 3.-præmierne, som var vin + golfbolde. 

Referent 

Kai H Pedersen 

 

Lidt stemningsbilleder fra matchen på Møn ! 
 


