
Nyt fra bestyrelsen vedr. TEEBOX 
 
I juni 2020 underskrev Marielyst Golf Klub en aftale med TeeBox A/S om opstilling af et golfsimulatorhus 
på klubbens område ved klubhuset.  
 
Efter fire måneders behandlingstid har Guldborgsund Kommune endelig givet tilladelse til opstillingen. 
Til sammen ligning gik der ca. 14 dage for den samme proces i Golfklubben Storstrømmen.  
Den lange behandlingstid har desværre den konsekvens, at TeeBox i mellemtiden har ”udsolgt” af huse, 
og at vi ikke skal regne med at få opstillet et hus på Marielyst før i august 2021. Surt, at kommunens 
behandling af et så ”simpelt” projekt, fratager os muligheden for indendørs vintertræning og TeeBox en 
indtjening.  
 
For at imødekomme vores medlemmer tilbyder TeeBox i samarbejde med Golfklubben Storstrømmen 
(tak for det), at vi i ”venteperioden” kan benytte TeeBox’en i Nykøbing F., og derfor inviteres alle vore 
medlemmer til åbningsweekend af TeeBox den 5.-6. december fra kl. 10.00 til kl. 18.00.  
 
Alle medlemmer, venner og samarbejdspartnere er velkomne til arrangementet, og vi anbefaler på det 
varmeste, at klubbens medlemmer deltager og tilslutter sig konceptet.  
Ejerne bag TeeBox vil være til stede og vise, hvordan man bruger TeeBox, og der vil i løbet af dagene 
blive afholdt en ”Closest To The Pin”-konkurrence med mulighed for at vinde flotte præmier.  
Vi overholder Corona-restriktioner ved at sørge for masker og sprit, og vi sørger for, at der er maks. 
8 personer i TeeBox ad gangen.  
 
Der vil være 15% rabat på køb af årskort i åbningsweekenden, og man får sit årskort ført over til TeeBox 
i Marielyst, når vi modtager vores egen TeeBox. 
 
Timepriser (2020/21):  
Medlemmer u. årskort:  300,00 kr.  
Fuldtidsmedlemmer m. årskort:  100,00 kr.  
Pro/træner m. årskort:  50,00 kr.  
Årskort: 
Pro/træner:  5.000,00 kr.  
Fuldtidsmedlemmer:  2.000,00 kr.  
 
De ovennævnte årskort er personlige og må ikke lånes ud til andre personer,  
ligesom der ikke kan bookes tider på vegne af andre medlemmer og abonnementer.  
 
Værd at vide:  
- Det tager kun 45 minutter at gå 18 huller pr. person.  
- Du kan spille over 50 af verdens mest eftertragtede og anerkendte baner.  
- Du booker tid til TeeBox på golfbox.dk - Følg vores guide på teebox.dk  
- Du kan tage personer uden et DGU-nummer med ind og spille.  
- TeeBox er en fantastisk måde at introducere folk til golf på.  
- TeeBox afholder en masse, gratis præmieturneringer i løbet af året.  
- Du kan købe dit årskort på TeeBox.dk allerede nu.  
 
For at se mere, deltage i konkurrencer og følge med i kampagner, kan I finde TeeBox på både 
Facebook, Instagram og LinkedIn.  
 
MARIELYST GOLF KLUB  
Bestyrelsen 


