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Af Morten Buckhøj

m a n  k a n  b a r e 
mærke, at man 
er i sommerlan-
det, når man an-

kommer til Marielyst på Fal-
ster, små 15 kilometer fra 
Nykøbing og helt ude ved den 
skønne Østersøkyst, der har én 
af Danmarks bedste bade-
strande.

Marielyst er SOMMERland 
med stort ’SOMMER’. Her er 
masser af sommerhuse, iskio-
sker, souvenirbutikker, der sæl-
ger solcreme, badesandaler og 
oppustelige krokodiller til at 
drive rundt i vandkanten på.  
Her er caféer, restauranter og 
et par hoteller, en naturskøn 
campingplads og masser af tu-
rister. Overalt kan man betale 
med euro, og tysk høres lige så 
ofte som dansk.

Et par kilometer fra dette 
sydøstlige turistcentrum ligger 
Danmarks sydligste golfklub, 
Marielyst Golf Klub.

Klubben blev stiftet i 1994 
som Østersøens Golf Klub og 
havde til at begynde med ni 
huller anlagt i det flade land-
skab et par kilometer inde i 
landet fra sandstranden. Den 
gang fandtes der allerede en 
Marielyst Golf Klub, men den 
nåede aldrig at etablere sig 
med en bane, og i 2002 blev der 
mulighed for at Østersøens Golf 
Klub kunne stifte navn til det 
nuværende, som klart illustre-
rer banens geografiske belig-
genhed. Samtidig blev banen 
omlagt og udvidet til 18 huller 
af Rolf Henning-Jensen. Nogle 
af de oprindelige huller indgår 
i dag i klubbens ni hullers Pay 
& Play bane, der er et kæmpe 
aktiv for klubben på grund af 
beliggenheden i sommerlandet 
nær sommerhuse, ferieboliger 
og campingplads. Der kræves 
intet forudgående kendskab til 

golf for at spille der og det er 
blevet en populær familieven-
lig feriebeskæftigelse at prøve 
golf i Marielyst. Ni hullers ba-
nen giver et netto overskud på 
250.000 kr. årligt, og fungerer 
også som en god fødekæde til 
medlemskab i klubben, der har 
ca. 740 medlemmer. Et ikke 
helt ringe medlemstal, set i ly-
set af banens placering i det 
tyndtbefolkede og på mange 
måder økonomisk udfordrede 
Falster. En hel del medlemmer 
er da også landliggere fra Kø-
benhavnsområdet med som-
merhus i Marielyst eller Bøtø.

Spilles med omtanke
Det første, der overrasker en 
ved Marielyst banen, er at den 
relativt korte og helt flade bane 
er rated ganske svær. Godt 
5.500 meter fra gul tee til par 
71 lyder jo ikke skræmmende, 
men der er med lidt god vilje 
vand i spil på 17 af banens hul-
ler, blandt andet nogle nye af-
vandingskanaler, der krydser 
en række fairways, og om ikke 
andet, har en visuel og psyko-

logisk indflydelse på spillet. På 
adskillige huller gør man klogt 
i at lade driveren blive i bag’en 
og slå ud med fairwaykølle el-
ler jern, for præcision er klart 
vigtigere end længde, og mis-
ser man fairways, så render 
man i den grad ind i problemer. 

Roughen er nogenlunde som 
en labrador; køn, tyk og altfor-
tærende. Flere huller kan endda 
kræve ekstra omtanke og lidt 
held, fordi bolden triller langt 
på de tørre fairways, og selv 
’sikre’ slag kan ende i en af de 
mange søer, åer eller løbe gen-
nem fairway og ende out of bo-
unds eller i rough. De fleste ba-
ner skal man lige lære at kende, 
men i Marielyst er det ekstra 
vigtigt, på trods af at der ikke 
er blinde huller og at man re-
elt set kan se alle forhindrin-
ger.

Klubbens medlemmer har 
en temmelig høj gennemsnits-
alder, men også et meget so-
cialt liv, hvor man mødes og 
sludrer, og spiller kort i det nye, 
fine klubhus, der ganske vist 
ikke har restaurant, men hvor 
man kan anrette mad bestilt 
udefra; og flere af de lokale ca-
féer og restauranter leverer 
gerne på bestilling. Jeg spiller 
runden med en ældre kollega, 
der efter han gik på pension 
har viet sit liv til golfspillet og 
klubben, og hans begejstring 
for anlægget kan ikke andet 
end smitte. For Marielyst Golf 
Klub er virkelig en fin bane; 
smuk og hyggelig, ganske ud-
fordrende og i fin stand. Inklu-
sive chefgreenkeeper Henrik 
Christiansen råder man over 
tre en halv mand til at passe 
de 27 huller, og de gør en ene-
stående indsats. De knastørre 
fairways (efter tre ugers uaf-
brudt tørke i maj-juni) kan de 
ikke klandres for; greens og te-
esteder var fine.

På vej hjem fra runden, tænkte 
jeg lidt på, hvor mange danske 
golfspillere, der egentlig ken-
der Marielyst Golf Klub, og kom 
til konklusionen, at det helt 
klart er for få.

SOMMERBANEN,  
ALT FOR FÅ KENDER

DANSK 
BANE

14. hul er banens 
smukkeste. Par3, 
nøgle 14 og tidli-
gere stod der 14 
birketræer mellem 
tee og green, nogle 
af dem er nu væk.

MARIELYST GOLF KLUB
Bøtø Ringvej 2, Marielyst
4873 Væggerløse
5413 4183
www.marielystgolfklub.dk
gk118@mail.dk

Fa k ta b o x

■  Restaurant

■  Øl/vand

■  Omklæd/bad

■  Proshop

■  Hotel

■  Buggyleje
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D A NMA R K

GREENFEE 
Hverdage .........................280,00
Weekends .......................330,00
Par 71, 18 huller 
Gul: 5.523 Rød: 4.711

9 huller pay&play ............125,00
Dagskort ..........................200,00

Marielyst Golf Klub på 
Falster er Danmarks  
sydligste golfbane og 
på mange  måder en 
overset perle. 

10. hul er et af banens bedste, 
et smalt drive følges op af et 
svært indspil til green.

Aldersgennemsnittet er højt i Marielyst, men klubben har et  
fremragende socialt liv her illustreret af min vært, Frank With,  

og tre af hans golfvenner.


