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Kære golfmedlem
Vinteren kommer! Men det betyder ikke, at golfspillet stopper. De lyse timer er ganske vist færre og
spilletiden begrænset. Men der er masser af muligheder for at svinge golfkøllerne og få noget motion. Hver
søndag kl. 10 spiller vi vores gennemgående søndagsgolf turnering med 9-hullers spil, hvor alle medlemmer
er velkomne. Du kan også spille en 9-hullers runde hver fredag eftermiddag (starttidspunktet er mellem
12.00 og 13.30 afhængig af dagslyset – hold øje med Nyheder på hjemmesiden). Og så kan du naturligvis
blive ved med at reservere tid i Golfbox til dine egne spillerunder.
Vi forsøger at holde greens åbne så længe som muligt, men på et tidspunkt bliver det sikkert nødvendigt at
spille til vinterhullerne. Hvornår det sker, afhænger af vejret, men sandsynligheden taler for, at det sker ved
nytårstid.
Men der er også andre aktiviteter i løbet af vinteren. Vi lægger ud den 26. november med Black Friday i
Golfshoppen og om aftenen samme dag er der fest i klubben. Festen er allerede udsolgt, men hvis du
kontakter kontoret, så kan du blive skrevet på ventelisten – det kunne jo være at du slipper igennem!
Der er planlagt endnu flere aktiviteter, f.eks. et banko-spil i februar måned. Hold øje med klubbens
hjemmeside og Facebook!
Men allerførst skal du melde dig til årets hyggeligste og allersidste match, nemlig Gløggmatchen. Den
afvikles søndag den 7. november. Vi spiller 18 huller som 4-mands hold, og bagefter er der gløgg og
æbleskiver til alle! Tilmelding foregår som sædvanligt i Golfbox systemet.

Medlemmer
Maribo Sø Golfklub vokser. Året 2021 bød på endnu flere indmeldelser, end vi oplevede i 2020. Og vi syntes
endda, at 2020 var exceptionel. I løbet af de to år har fået godt og vel 100 indmeldelser i klubben. Det er
dejligt at se nye ansigter i klubben, til turneringerne og matcherne.
DGU foretager hvert år en medlemsopgørelse ved udgangen af september. Hvis vi sammenligner klubberne
på Lolland Falster, så havde Maribo Sø den største medlemstilgang. Ganske godt gået!
Det skyldes bl.a. medlemsudvalgets rekrutteringsarbejde for at skaffe flere medlemmer. Og det ser ud til at
vi har gjort ét eller andet rigtigt. Men vi kan sagtens være endnu flere medlemmer i klubben, og derfor
fortsætter rekrutteringsarbejdet i 2022.

Økonomi
Året 2021 er snart gået, og vi kan så småt begynde at gætte på årets økonomiske resultat. Det bliver helt
sikkert endnu et godt år for klubben med et behageligt overskud, som sætter os i stand til at investere i
nødvendigt udstyr og forbedringer. Vi vender tilbage, når vi kender det endelige resultat, men
forventningen er, at vi lander et resultat, der ligger på samme niveau som i 2020 – og det var rigtig godt!

Lige nu er vi startet på at fastlægge budgettet for 2022. Det kender vi af gode grunde endnu ikke, men det
vil sandsynligvis også vise et fornuftigt overskud, når vi lægger det fast i løbet af december måned.

Banen netop nu.
Vores bane har stået rigtig flot hele sommeren, og det gør den stadigvæk. Men temperaturerne falder og
græsset vokser langsommere. Det betyder, at vi skal være meget opmærksomme på det slid, som vi
udsætter banen for. Undgå at gå i de samme spor og steder, når I spiller banen. Medlemmer, som bruger
vogne, skal være ekstra opmærksomme på, hvor de kører.
Der kommer et tidspunkt inden længe, hvor vi opfordrer alle medlemmer til at sætte deres golfvogn i
vintergarage, hvis det overhovedet er muligt. Og hvis du kan bruge bærebag, så vil vi blive rigtig glade!
I løbet af vinteren vil vores greenkeepere bruge tiden på afspadsering og ferie. Men der bliver forhåbentlig
også tid til at etablere en ny fairway-øvebunker ved driving range. Og den dybe bunker ved indspilsgreenen
trænger også til en gennemgang. Og endelig er det planen, at den højre greenbunker på hul15 skal
renoveres.

Sportslige resultater i 2021
Set med de sportslige briller blev 2021 et fantastisk år for
Maribo Sø Golfklub.
Juniorerne besluttede at stille med to hold i
kvalifikationsrækken. Og begge hold klarede sig fantastisk.
Finalen blev spillet på Great Northern på Fyn, og her vandt
førsteholdet finalen – oprykning til 1. division! Andetholdet
spillede også rigtig godt – oprykning til 2. division! Det kunne
faktisk ikke gøres bedre.

Og minsandten om vores Herre Elitehold ikke også kunne
slutte sæsonen med en oprykning fra 3. division til 2.
division. I finalen blev Ishøj Golfklub slået med 8-4. Nu skal vi
til at spise kirsebær med de store klubber!

Og der var endnu flere rigtig flotte individuelle resultater,
men dem venter vi lidt med at fortælle om.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god vintersæson på Maribo Sø Golfklubs dejlige bane.

