
Masterplan Maribo Sø Golfklub. 
 
 
Hvorfor en Masterplan? 
 
Det er ca. 28 år siden, at Maribo Sø Golfklub blev grundlagt.  
 
Spillet har i samme periode været i en rivende udvikling, hvilket gør, at bl.a. 
udstyret har givet spillere af begge køn og alle aldre 10-15 % mere længde i 
deres slag i forhold til udstyret dengang.   
Der er løbende sket ændringer på banen, som efterfølgende har givet nye 
udfordringer. Disse genererer nye forhold på banen, som igen giver ophav til 
nye ændringer. Banen må ikke være statisk og baneudvalgets strategi er, at 
der løbende sker ændringer, således at medlemmerne til stadighed får nye 
udfordringer. Formålet med denne plan er bl.a. at få tidligere ændringer 
med, så det samlet giver et nyt og bedre spilforløb. 
 
Baneudvalget og bestyrelsen mener, at vi har en af de bedste og ikke mindst 
smukkest beliggende golfbane i sydøst Danmark.  
Alle ændringer skal ske i stor respekt for banen og dens nuværende layout, 
men også med et ønske om, at den i fremtiden vil fremstå endnu flottere 
samt udfordrende for klubbens medlemmer samt gæstespillere.  
Vi ønsker, at være gæstespillerens foretrukne førstevalg på Lolland og 
Falster. 
 
Masterplanen er en beskrivelse af banens fremtidige udseende med ønskede 
ændringer.  
En manual for hvordan baneudvalget og bestyrelsen  ønsker banens udtryk 
samt vedligeholdelsesstand nu og de kommende 8-10 år.  
Masterplanen vil være et ”her og nu billede,  samt et gennemarbejdet 
idekatalog for kommende ændringer samt en tidshorisont for disse. 
 
Planen vil give medlemmer og andre interesserede et billede af hvilken 
kvalitet vi ønsker banen skal fremstå i på sigt, hvilket bl.a. kan aflæses i 
banens plejeplan, som er en del af masterplanen. 
 
Masterplanen berører følgende områder:  
 

 Strategi og tanker bag Masterplan 
 Ændringer på banen hul for hul 



 Greens samt planlagte omlægninger 
 Beplantning på banen 
 Bunkere 
 Teesteder 
 Vanding 
 Banepleje 
 Par 3 banen 
 Træningsområdet 

 
Hul 1:  
Bunker i fairway udvides.  
Grøft og sø graves sammen. Grøften forlænges hvor den i dag er rørlagt, så 
sø og grøft når sammen. Søen udvides imod green. Grøft videreføres på den 
modsatte side af søen, så den får fat i fairway på par 3 banens hul 5.  Der 
etableres en træbro for gående i højre helt ude ved hassard samt træbro for 
gående og kørende i venstre hen over den nyetablerede grøft venstre om 
søen.   
 
Hul 2:   
Der skal i venstre side plantes flere enkeltstående egetræer. Roughen i 
venstre side samt trekant område imellem hul 2 og 5 skal gro vildt. 
 
Hul 3: 
Vi lukker hullet i beplantningen i venstre side med tæt høj beplantning 
umiddelbar ved fairway start og frem til nuværende beplantning. 
Tjørnelunden i dog leg udvides ind imod fairway ca. 25 meter efter 
bunkeren og frem til spidsen af tjørnelunden. Så vidt det er muligt, anvendes 
tjørnetræer fra højre side af tjørnelunden.  Fairway bliver ca. 5 meter 
smallere, hvorefter spillet i højere grad følger hulforløb 
Bunker i dogleg udvides. 
Rough imellem hul 3 og 4 skal gro vildt.  
 
Hul 4: 
Vandhul ved green udvides imod green. 
 
Hul 5: 
Vandhuller udvides og forbindes med å. Der etableres en bro imellem, så 
området visuelt  vil ligne en ø-green.  
Tjørnelund i højre forlænges ned imod søen. Der plantes flere egetræer i 
venstre side efter dog leg. 



 
Hul 6: 
Søen udvides i venstre side med indhak ved greenen. 
Bunkeren i venstre fjernes og der etableres en ny bunker i højre side 
imellem søen og green. 
 
Hul 7:  
Ingen ændringer 
 
Hul 8: 
Banens mest kedelige hul! 
Bunker i henholdsvis venstre og højre side af fairway sløjfes. 
Der etableres en sø i stedet for bunkeren i venstre side og fairway skubbes 
ca. 10 meter ind i højre fra der hvor bunkeren i højre side ligger i dag og op 
til tjørnelunden. 
 
Hul 9:  
Ingen ændringer 
 
Hul 10: 
Pumpegraven i venstre side udvides, så den får mere  sø udseende og et 
større vandspejl.  Såfremt dette kan godkendes af frednings myndigheden. 
Den første bunker i højre side nedlægges. 
 
Hul 11: 
Bunker i venstre hjørne nedlægges og der plantes flere tjørnetræer, som 
skærmer fra hul 13.  Der plantes flere egetræer fra 150 meter stenen i 
venstre side og op imod green. Buskads ved sø i dog leg fjernes og erstattes 
med piletræ(er). 
 
Hul 12:  
Ingen ændringer. 
 
Hul 13: 
Såfremt det kan godkendes, udvides søen på bagsiden til ca. dobbelt 
størrelse op imod greenen. 
Greenbunkere i venstre sammenlægges. 
 
 
 
 



Hul 14: 
Vandhul i højre side lige før dog leg graves 2-3 gange større og udvides en 
smule ind i fairway. Vandhullet udvides både for, bag og til højre for det 
nuværende. 
 
Hul 15: 
Fairway smalles ind fra højre fairway bunker til venstre fairway bunker. Der 
etableres en ny fairway bunker i højre på langs de sidste 15-20 meter ved 
høj rough. Højre fairway bunker, skal have lavere forkant. 
 
Hul 16: 
Der plantes egetræer imellem tjørnelund og sø samt flere egetræer i højre 
rough fra dog leg og ned til green. 
 
Hul 17: 
Hvis det kan godkendes, plantes birketræer bag teested på højre side af sti. 
Alternativt egetræer. 
 
Hul 18: 
Der plantes flere egetræer i venstre rough hele vejen op langs fairway. 
Semirough, venstre omkring greenen, og stien lægges længere væk fra 
green. Knold til venstre for greenen planeres ud.                      
                                      

OMLÆGNING AF GREENS. 
 
Flere af banens greens trænger til omlægning. Omlægning vil ske ud fra flere 
kriterier, bl.a. jordbundsforhold, nuværende opbygning, og  ønsket om 
ændret sværhedsgrad.  
Desværre er to af de greens, som tidligere er omlagt (hul 7 og 12) 
konstrueret, så de giver dårlige flagplacerings muligheder i et eller flere 
områder. De 2 greens indgår derfor i nedenstående prioritering, men kun 
med mindre ændringer. Hvis der i de kommende år kan findes tid til at lave 
disse mindre justeringer, da kan ændringen af disse to greens gennemføres 
tidligere. 
Nedenfor er listet den prioriterede rækkefølge ved omlægning af greens.  
 

1. Prioritet         Hul   4.  
2.        -                 Hul 10. 
3.        -                 Hul   5. 
4.        -                 Hul   6. 
5.        -                 Hul   9. 



6.        -                 Hul   3. 
7.        -                 Hul 12. (mindre omlægning) 
8.        -                 Hul   7. (mindre omlægning) 

 
Greenen på hul 14 holdes der øje med. Der skal tages jordprøver af denne.  
Den er en af banens mindste greens, hvilket giver væsentligt mere slid. Den 
har til gengæld en perfekt sværhedsgrad, som vi nødigt vil ændre. 
 
For banens øvrige greens vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for 
ændringer. 
 
Overgangen til Rødsvingel/Hvene (Kulturgræs) fra Poa (1-årig rapgræs) 
fortsætter. Der tages løbende græsprøver for at følge udviklingen.  
 
Eftersåning skal ske 4 gange om året.   
 

TEE STEDER. 
 
Teesteder oprettes løbende og skal være afsluttet inden udgangen af 2022. 
 

VANDING AF BANEN. 
 
Der arbejdes for, at banen for så vidt det er muligt, alene vandes med 
overfladevand fra markdræn og de omkringliggende boligområder, som i 
forvejen løber via rørledninger igennem flere af vores søer og frem til 
pumpestationen. I tørre år, kan det blive nødvendigt, at supplere med 
ledningsvand.  
 

BANENS UDTRYK NU OG FREMOVER. 
(del af plejeplan) 

 
Baneudvalget ønsker at de områder, som ikke direkte er en del af golfbanen, 
skal have lov til, at vokse vildt i høj rough og hvor tjørn frit kan vokse, som 
det bl.a. ses i området imellem hul 14 og 15.  
Den vilde rough har skabt nyt liv på banen, både i form af et anderledes og 
mere rigt dyreliv, men ligeledes et nyt planteliv. Det er ikke tanken, at disse 
områder skal tage udsyn, men udelukkende give liv på banen.  
Det kan lejlighedsvis blive nødvendigt at slå eller beskære disse områder.   
 
De fritvoksende områder giver flere plusser og positive gevinster. Vi skaber 
en anderledes naturoplevelse, både for klubbens medlemmer og gæster, 



men også for de som ikke spiller golf, men bruger banens stisystem til 
gåture.  
Der opnås ligeledes en økonomisk gevinst for klubben i besparelser af 
mandetimer, materiel og brændstof. 
 

PLEJEPLAN FOR GOLFBANEN. 
 
          GREENS: 
 

 Klippes 5-6 gange om ugen 4,5 til 5,0 mm. 
 Rulning 1-2 gange om ugen. 
 Luftning med 8 mm. pinde. Slicening forår og efterår. 
 Vertikal skæring 3-4 gange pr. sæson. 
 Eftersåning 4 gange pr. sæson. 400 kg Rødsvingel/Hvene. 
 Topdressing udbringes hver 4 uge. Ca. 100 ton pr. år. 
 Gødning  og makronæring tildeles hver 4 uge.  
 Afspænding hver 4. uge. 
 Hulflytning mandag og fredag. Hvis behov, da oftere. 

 
          TEESTEDER OG FORGREENS: 

 
 Klippes 3 gange om ugen i 12 mm. 
 Teesteds markeringer flyttes 3 gange om ugen.  
 Gødning og makronæring tildeles hver 4 uge. 

 
          FAIRWAYS: 
 

 Klippes 2-3 gange om ugen i 16 mm. 
 Gødning 2 gange pr. sæson. 

 
SEMIROUGH: 
 

 Klippes 2-3 gange om ugen i 25 mm. 
 Gødning 2 gange pr. sæson. 

 
ROUGH: 
 

 Klippes 1 gang om ugen. 
 
 



BUNKERS: 
 

 Bunkere rives 3-4 gange om ugen. 
 Sand skubbes 2-3 gange om året, dog altid efter skybrud. 

 
 

PAR 3 BANEN. 
 
Der er generel tilfredshed med par 3 banen. Banen ligger tæt på klubhuset 
hvilket gør, at den er let at bruge.  
Par 3 banens greens afspejler langt hen ad vejen den store banes greens, 
som er små. Opbygningen minder meget om den store bane, med placering 
af bunkere og bunkeres sværhedsgrad. 
Ændringer til par 3 banen ligger alene i ændrede længder på 3 huller. Disse 
ændringer ønskes for at give større variation i hullernes længder. Vi har i 
dag 5 huller, som ligger indenfor 10 meters forskel samt et spring fra 80 
meter til 125 meter. 
Par 3 banen klippes 2 gange om ugen. 
 
Nedenfor ses nuværende mål og fremtidige mål. 
 

 Hul  1:  50 meter 
 Hul  2:  75 meter 
 Hul  3:  40 meter 
 Hul  4:   80 meter ændres til 90 meter 
 Hul  5: 125 meter 
 Hul  6:   60 meter ændres til 100 meter 
 Hul  7:   64 meter ændres til 60 meter 
 Hul  8:   65 meter 
 Hul  9:   55 meter 

                                               
DRIVING RANGE. 

 
Driving-rangen er ikke helt optimal. Der er flere fordybninger, hvor det kan 
være svært at se boldt nedslaget. Det vurderes dog ikke som presserende at 
lave ændringer på denne.  
Flere mål at slå efter kunne være en mulighed. 
Et ønske om overdækning på Driving-range af mindst 2 udslagssteder.  Ideel 
placering ved det bagerste trænings teested. 
 



INDSPILS GREEN. 
 
Den dybe bunker gøres større, så den får mere bund.  
 

PUTTING GREEN. 
 
Gøres mere kuperet og får nyt vækstlag. Der nedgraves flere sprinklere 
rundt om putting green. 
 

INDSPILS GREEN VED PUTTING GREEN. 
 
Der laves en mindre indspilsgreen med bunker tæt på putting green.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


