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-  Driving rangen ble åpnet 28 mars med cirka 5000 baller  i ballautomaten.  

-  Vi har mistet cirka 5000-6000 baller i løpet av sesongen.  Mange baller befinner seg 

på begge sider av DR, noe har blitt ødelagt av rotorklipper og, dessverre, en god del 

baller har blitt brukt av ukjente spillere til å spille på banen. Dessuten, gjennom juli og 

august, mange baller ble stjålet av ukjent mennesker (episode fra Bruholmen). Det er 

vanskelig å forsvare seg mot slik vandalisme. Klubbmedlemmer må være mer 

oppmerksom og ikke bli redd for å stoppe slik atferd.   

- Vi har satt inn i år: 1200 + 1500 + 1500 + 1200 = 5400 baller i automaten. 

- 2100 range baller ble kjøpt i august 

- Noen medlemmer har vært flink til å lette etter range baller på begge side av DR.            

Cirka 2000 baller har blitt samlet. 

- Det står cirka 6000 baller i automaten. .  

- Tro ikke at vi har nok baller til neste sesong.  

- DR ble stengt 21 november. 

 

En dugnad for å plukke baller på begge sider av DR ble organisert 28 mars. Cirka 1000 baller 

ble samlet. Ball automaten ble vasket innvendig. Bravo til alle som deltok. 

 

Baller ble plukket hver mandag, onsdag og fredag og med behov etter kurs. Som regel, gress 

ble klippet hver femte dag. 

 

Ball bilen fungerer kjempe bra. Imidlertid, bør vi være oppmerksom at «Timing Belt» lys er 

på hele tiden. I følge Fred, det er ikke et stort problem hvis vi kjører pent.  

 

Jeg har satt inn kr 31580 i banken fra ballautomaten. Inntekt fra KortAutomat er ikke 

inkludert. 

 

Cirka 220 dugnads timer ble brukt på DR. 

 

Notat: Ove, Oddvar og meg blir ikke yngre. Ganske ofte bare en av oss har vært tilgjengelig 

for å jobbe på DR. Heldigvis har Roy vært villige til å hjelpe med behov. Tusen takk Roy. 

Det ville være klokt for "STYRET" for å rekruttere en eller to ekstra frivillige til å hjelpe, og, 

eventuell, ta over DR ansvar. 

 

Summa Samarium: Driving Range dugnads innsats fungerte veldig bra. 

 

Paul Beaulieu 

 


