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Generelt  

Denne plan for klubbens 18-hullers bane er tænkt som en inspiration til kommende bestyrelser og 

baneudvalg i Maribo Sø Golfklub. Planen kan gennemføres helt eller delvist. 

Beskrivelserne og forslagene i denne plan er et forsøg på at gennemtænke klubbens 18-hullers 

golfbane og dens udvikling, så den vil fremstå som en flot og tidssvarende bane med et ensartet 

design og en sværhedsgrad og udseende, der tilfredsstiller spillere i alle handicapgrupper.  

Ved gennemgangen er der taget hensyn til at eventuelle ændringer som udgangspunkt, 

-skal gøre brug af klubbens egen arbejdskraft og ikke koste mere end ca. 50.000 kr. pr. projekt 

-ikke skal øge omkostninger og tidsforbrug vedrørende pasningen af banen 

-ikke skal øge banens sværhedsgrad for høj- og mellemhandicap spillere, men gerne for 

lavhandicap spillere. Ændringer må gerne gøre banen mere spændende og interessant at spille og 

se på. 

-ikke skal ændre banens nuværende udseende som en natur/park bane. Ændringer må meget 

gerne øge biodiversiteten for dyr og planter. 

Det er målet, at klubbens bane skal fremstå som en meget velplejet og kvalitetsbetonet bane, som 

bliver bedømt som én af Danmarks bedste baner af spillerne.   

 

Forslag til ændringer for de enkelte huller. 

Hul 1:    

Der etableres et backtee, som ligger op til 30 meter bag det nuværende tee59 i fairwayretningen. 

Den venstre del af fairwaybunkeren på toppen af bakken forlænges bagud (20 m?), så den løber 

langs med venstre fairwayside.  

Kanalen foran green til højre graves dybere, så der bliver tale om en egentlig kanal. 

Greenbunkeren flyttes, så den kommer til at ligge mere rundt om og bag ved det bagerste højre 

hjørne ved green. 

 

Hul 2:   

Flere enkeltstående træer plantes i roughen i venstre side, efter fairwaybunkeren. 
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Hul 3:   

De yderste træer i doglegget fjernes, så hjørnet bliver mere afrundet. Udtynding af træerne i 

området ved doglegget. 

Flere træer efter doglegget plantes i højre side hele vejen fra doglegget og ned mod green, så 

afstanden fra teestedet hen over hjørnet bliver længere og fairwayen bliver smallere.  

Greenbunker bag ved green udvides bagud, så den får en størrelse, der er nemmere at rive og 

vedligeholde. Hvis det er hensigtsmæssigt, laves der en tørvevæg ind mod greenen. 

 

Hul 4:   

Træer plantes på begge sider af backtee og i venstre rough efter tee 59 for at skærme af mod 

teestederne på hul 6 

Green omlægges, så der kommer en ’tunge’, som starter i højre bagkant og går ind mod midten 

(arkitektforslag er lavet). 

 

Hul 5:   

Beplantning i højre side efter doglegget forlænges ned mod vandhullet.  

Greenen omlægges til en plateaugreen, hvor den bagerste del er hævet 30-40 cm (arkitektforslag 

er lavet).  

 

Hul 6:  

Bunkeren til venstre for green fjernes, og der etableres en ny bunker mellem greenen og vandet i 

venstre side set fra teestedet. Placeringen skal være sådan, at det er muligt at køre med 

klippemaskiner rundt om bunkeren. 

 

Hul 7:  

Fjerne den yderste række træer i højre side inden fairwaybunkeren, og eventuelt plante dem i 

roughen i venstre side i det åbne stykke omkring doglegget.  

Trække fairway mere mod højre fra tee og frem til doglegget for at trække spillet væk fra 

nabohusene. Højre del af fairway efter vandhullet udvides, så kanten til semirough går lige langt 

ud både før og efter vandhullet. 
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Hul 8:   

Fairway fra teested og indtil fairwaybunkers rykkes nogle meter væk fra husene, hvis det er muligt.  

De yderste 3-4 træer i højre side før fairwaybunkeren fjernes. Den højre fairwaybunker fjernes. 

Det åbne stykke i roughen omkring den nuværende højre fairwaybunker beplantes.  

Den venstre fairwaybunker udvides bagud (mod teestedet) langs med fairway. Enkeltstående 

træer plantes i venstre side ved fairwaybunkeren.  Nogle af de træer, der er i højre side efter den 

nuværende fairwaybunker kan eventuelt flyttes over i venstre side, hvis det giver fairway et bedre 

forløb.  

 

Hul 9: 

Det nuværende tee62 fjernes, hullet er svært nok fra tee59. 

 

Hul 10:  

Den første af de to fairwaybunkere i højre side fjernes. Den tilbageværende bunker kan med 

fordel udvides, så pasningen bliver lettere. 

Semirough i venstre side trækkes mere ud i fairway rundt om det enlige træ, som står cirka 80 

meter før green. 

Greenen omlægges, så der laves en forhøjning i centrum af green (arkitektforslag er lavet) 

 

Hul 11: 

Bunkeren i hjørnet ind mod hul 13 fjernes, og der plantes træer i stedet for.  

Buskadset i hjørnet ved søen beplantes yderligere med buske frem og rundt om hjørnet. 

 

Hul 12:  

Den højre greenbunker fjernes. Den venstre greenbunker forlænges mod venstre og fremad, så 

bunkeren dækker en del af venstre side ved greenen. 

Den bagerste del af green og området omkring sænkes, så hulplaceringen kan sættes flere steder 

end det er muligt i dag. 

 

Hul 13: 

Bunkeren på toppen af bakken fjernes. 
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Vandhullet efter bakken udvides i retning mod green.  

Begge greenbunkers i venstre side udvides, så pasningen bliver lettere. Afstanden mellem bunkers 

bevares. 

 

 

Hul 14:  

Vandhullet i starten af hullet udvides bagud i retning mod teestederne. 

Træerne i doglegget udtyndes, så der bliver bedre mulighed for at spille ud fra området. 

Greenen udvides (det er banens mindste green på 264 m2). Kan udvides 50-75 m2. Udvides 

bagude og i venstre side. Der er ikke behov for onduleringer, da terrænet i forvejen skråner. 

Stien fra hul 14 til 15, som går igennem buskene, fjernes. Området tilplantes. Den tilbageværende 

sti klippes med lidt runding i stiforløbet. 

 

Hul 15: 

En ny fairwaybunker etableres i højre side lidt før bakken, langs med fairway.  

 

Hul 16: 

Etablere et backtee på samme sted som backtee til hul 18. Teestedet placeres op til 35 meter bag 

ved nuværende tee59. Teestedet skal hæves, og mængden af jord, som skal tilføres kan derfor 

afgøre den præcise placering.  

Plante træer efter doglegget i venstre side ned mod vandhullet, roughen klippes ned (når træerne 

er groet til). Plante enkelte træer i højre side på de sidste 100 meter før green. 

Greenen omlægges, så der kommer en tunge ind fra hhv. højre og venstre side. 

 

Hul 17:  

Renovere begge grenbunkers, så der bygges tørvevæg ind mod green (som på hul 14). 

 

  Hul 18:  

Der plantes enkelte træer i venstre rough tæt ved Refshale Byvej. 
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Trække stien i venstre side ved greenen længere væk fra green, så trafikken kommer noget væk 

fra området lige til venstre for green. 

Backtee – se kommentarer for hul 16. 


