
 

 

 

 

 
Marielyst den 30. august 2018. 

 

REFERAT TREKANTMATCH - HALSTED KLOSTER  - MØN  - MARIELYST. 

 29. AUGUST 2018. 

I et flot efterårsvejr mødtes 55  topmotiverede og humørfyldte manneklubgolfspillere fra Man-

neklubberne i henholdsvis Halsted Kloster (28),  Møn (8) og Marielyst (19). Det var endelig ble-

vet tid til, at vi skulle afvikle dette års trekantmatch på Halsted Kloster Golfklubs bane.  

Sædvanen tro var der vinpræmier til de 3 bedste fra hver klub, samt 2 præmier til nærmest hul på 

2 par 3-huller. Det skulle igen i år vise sig at blive et opgør, hvor vi oplevede en stor forskel i den 

samlede score. Halsted Kloster  vandt sikkert med hele 29,4 point i gennemsnit. Møn fik et 

gennemsnit på 27,5 point, mens Marielyst fik  23 point på en sikker 3.plads. 

I den individuelle turnering blev resultaterne for Møn følgende :  Nummer 3 blev Thomas Ager-

lund Godtfredsen  med 30 point, nummer 2 blev Vagn Jensen  (th) med 31 point, og vinder 

blev Lasse Nielsen med  33 point. Desværre blev der ikke taget billede af vinderne fra Møn 

Manneklub. 

For Halsted Kloster (billede tv.) blev resultaterne føl-

gende :  Nummer 3 blev Ole Jørgensen   (tv) med 35 

point, nummer 2 blev Jens Christensen  (midt) med 

37 point, men en sikker vinder blev Ole Ottosen  (th) 

med hele 39 point.  

 

 

 

 

For Marielyst Manneklub (billede th) blev resul-

taterne :  Nummer 3 blev Kai H Pedersen  (tv) 

med 29 point, nummer 2 blev Erling Nielsen 

(midt) ligeledes med  29 point, men en sikker 

nummer 1 blev Henrik Moe  (th) med hele 32 

point.  

Der var ligeledes præmier til nærmest hul på 2 par 3 – huller. På  hul 2  med 7,00 meter blev det 

Bjarne Voigt Hansen, Halsted Kloster og hul 5 med 5,46 meter blev det Lasse Nielsen, Møn. 

Stort til lykke til alle vinderne. 

Stiftet  15.  november  2007 



 
Efter endt golfrunde var der fællesspisning i klubhuset.  Denne gang var det, som sædvanlig rigtig 

"mannemad", nemlig lækker gammeldags oksesteg med tilbehør, leveret af Dannemare Forsam-

lingshus.  Efter endt spisning var det tid til præmieoverrækkelser, 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 Møn og Marielyst  Halsted Klosters Manneklub  for et 

fortræffeligt arrangement på en efter sommerens tørke god bane. 

Der blev orienteret om, at de 3 Manneklubbers bestyrelser skulle revurdere, om denne form for 

match skulle fortsætte, når man tog hensyn til antallet af tilmeldinger fra de 3 klubber. Klubberne 

vender tilbage med besked i løbet af efteråret. 

STOR TAK TIL HALSTED KLOSTERS MANNEKLUB FOR ET GODT ARRANGEMENT. 

    Referent 

Kai H Pedersen 
Marielyst. 

 

 

STEMNINGSBILLEDER  FRA   TREKANTMATCHEN  I  HALSTED   2018  :  

 

 

 
 

 


