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Kære golfmedlem, 

Sommeren 2022 har indtil videre været forholdsvis varm og tør. Vi har 

fået mindre nedbør end normalt, og det kan man godt se på vores 

bane. Græsset er blevet noget tyndt i strået, jorden er hård og 

boldene ruller noget længere på fairway. Det er vi rigtig mange, som 

er glade for, men vores greenkeepere vil meget gerne snart se noget 

mere regn! 

I juni genindførte vi fejringen af klubbens fødselsdag, denne gang 33 

år. Den 25. juni spillede vi en Texas scramble match om formiddagen, 

og om aftenen var der fest i klubben. Dem, som deltog, havde en dejlig 

aften med god mad, drinks og musik som i gamle dage! Du kan godt 

allerede nu sætte kryds i kalenderen til næste års fejring! 

Sæsonen har budt på mange spændende matcher og turneringer. Men 

årets højdepunkt nærmer sig – nemlig klubmesterskaberne. Og husk, 

der er plads til alle. Du behøver ikke at have et handicap på 0 eller der 

omkring for deltage. Du kan f.eks. vinde netto-mesterskabet, hvor det gælder om at spille bedst i forhold til 

sit handicap. Tilmeld dig via Golfbox eller kontakt kontoret – nu! 

 

Medlemmer og økonomi 
De seneste to år har vi oplevet en glædelig og positiv medlemstilgang. Denne sæson ser ud til at blive mere 

normal på denne front. Introudvalget har budt velkommen til ca. 30 nye potentielle medlemmer. Og med 

den forventede afgang på grund af flytning, alder m.m., så ser det ud til, at vi holder status quo ved årets 

udgang.  

DGU har bemærket det gode arbejde, som vores Introudvalg og Medlemsudvalg præsterer. Og det i den 

grad, at DGU bad om at komme på besøg i vores klub for at få en snak om, hvordan man tilrettelægger 

Danmarks bedste rekrutterings- og introduktionsforløb! 

Økonomien ser fornuftig ud, selv om vi bliver presset af de stærkt stigende priser på en lang række 

produkter. Vi ser desværre også en tendens til, at flere medlemmer vælger forskellige former for Flex-

medlemskab, altså de lidt billigere kontingentgrupper. Det kan vi se på kontingentindtægterne, som faktisk 

ligger en lille smule lavere end i 2021. På udgiftssiden ligger vi, som ventet, noget højere. Hvis resten af året 

forløber som planlagt, kan vi se frem til pænt overskud, som dog vil ligge på et lavere niveau end de 457tkr. 

vi realiserede i 2021. 

Som en konsekvens af de høje udgifter, har vi besluttet at være tilbageholdende med de planlagte 

investeringer. Renoveringen af greenkeepernes vaskeplads bliver sandsynligvis ikke igangsat i år. Og det 

kan også være, at vi undlader at udskifte en eller flere af vores banemaskiner. Men kommer der et rigtig 

godt tilbud – så slår vi til! Men én investering, som vi med sikkerhed vil gennemføre, er etableringen af 2 



  

ladestandere til elbiler på P-pladsen. Det vil sikre klubben en ny indtægtskilde, som helt sikkert vil have en 

stigende tendens fremover. Vi kan på et senere tidspunkt trække nye elkabler, så vi også kan sælge strøm 

til autocampere. 

I maj måned søgte vi et tilskud fra Friluftsrådet. Begrundelsen for ansøgningen var, at vi skulle reparere 

vinterskaderne fra de mange råger, som havde ødelagt store græsarealer på vores bane. Og ikke mindst 

sørge for at skaderne bliver væsentlig mindre fremover. Og her har opsætningen af redekasser til stære en 

stor betydning. I juni måned fik vi den glædelige nyhed, at vi har fået bevilget 40 tkr. til formålet. Så nu skal 

vi i gang med at bygge 250-300 redekasser! 

 

Banen netop nu 
På banen har vi nogle trafikregler, som skal sørge for at spillet forløber smidigt og sikkert. For eksempel har 

vi den regel på hul 9 og 17, at man skal vente med at gå ind på greenen, indtil eventuelle spillere har slået 

ud på teestedet på hul 1 eller 16. På teestedet på hul 10 har vi en tilsvarende regel, men her skal man vente 

på at spillere på green 18 har spillet færdig. Hvorfor skal det være omvendt på dette hul? Det skal det heller 

ikke! Fremover vil vi have den samme regel her, hvilket betyder, at man skal vente med at gå ind på green 

18, indtil spillerne på teested 10 har slået ud. Vi er ved at fremskaffe nye skilte, som informerer om denne 

regel. Men indtil de er ankommet, så kan vi allerede godt begynde at praktisere denne regel. Så husk, 

næste gang du er ved at gå ind på green 18 – kig hen på teested 10 for at se om spillere er i gang med deres 

udslag. 

 

Sommerferiegolf 
Klubbens store og aktive ungdomsafdeling har igen i år været 

værter for Sjov Sommergolf, hvor skoleelever har deltaget i en lang 

række aktiviteter. Folketidende fandt vej ud til klubben for at 

berette om disse aktiviteter. Det er dejligt med positiv omtale – og 

mange tak til Ungdomsafdelingen for det store arbejde. 

 

 

 

Sportslige resultater 
Maribo Sø Golfklub har virkelig sat sig selv på det sportslige 

landkort! Vi nævner bare nogle af resultaterne: 

Vores junior førstehold i 1. division har vundet deres gruppe, og nu skal de spille om oprykning til 

elitedivisionen. Godt klaret, når man tager i betragtning, at det er første år vi deltager på divisionsniveau. 

Vores junior andethold klarede sig flot i deres gruppe og fortsætter i anden division. 

Klubbens herrehold rykkede op i anden division sidste år, og de har spillet, så de bevarer samme status til 

næste år. 



  

Iris Christoffersen spillede om Danmarksmesterskabet for super veteraner, og hun vandt med hele 27 slag 

ned til nummer to. 

I Regionsgolf har vi også gjort det godt. Flere hold har vundet deres gruppe og gået videre til finalespillet. 

Superveteran C-rækken nåede til kvartfinalen. C-rækken og Superveteran-D skal spille semifinale. 

 

Vi ønsker alle klubbens medlemmer en god sensommer med masser af golf og andre aktiviteter. Og husk 

allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved fredag den 18. november – da afholder vi italiensk 

gourmetaften med dejlig mad, vinsmagning, god musik og dans.  


