Oppgradering av driving range
De siste årene har både medlemsantallet og aktiviteten på driving rangen økt betraktelig. Dette har også synliggjort behovet for en
oppgradering av treningsfeltet også. Kristiansand Golfklubb har i flere år jobbet mot Kristiansand Kommune angående etablering av ny
tursti rundt Sukkevann. I høst klarte vi å få denne avtalen på plass og det innebar at vi fikk et tilskudd til å sette opp nye stolper og nett på
driving rangen. Dette for å bedre sikre turgåere, men også veldig bra for oss slik at vi slipper å miste så mye treningsballer over nettene.
Parallelt som det har vært arbeidet mot en avtale med Kommunen har klubben også søkt om spillemidler til oppgradering av driving
range. Dette innebar blant annet forlengelse av bakkanten av rangen og slette ut deler av høyre side opp foran «Juniorbua». Bekreftelse
på at spillemidler også ble tildelt kom høsten 2020.
Prosjektet om oppgradering av driving range var opp på årsmøtet under informasjonsdelen og medlemmene var veldig positive til at vi
endelig kunne få bedre treningsforhold på driving rangen. I tillegg har vi de siste årene hatt ganske store sikkerhetsmessige utfordringer
med baller som kommer inn på hull 9. Heldig vis har vi unngått skader og vi håper de nye sikkerhetsnettene skal forebygge problemet
ganske greit.
I forbindelse med informasjonen som ble gitt på årsmøtet var økonomien i prosjektet litt usikkert på grunn av at vi ennå ikke hadde en
skriftlig avtale med Kommunen om støtte til prosjektet. Ut fra det vi anslo og håpet på ville prosjektet ende på en plass mellom 0,- og
300.000,-. Ble dette en realitet var også forslaget at klubben finansierte dette over driften og ikke tok opp noe banklån på
oppgraderingen.
Igangsetting av oppgraderingen
Da vi høsten 2020 omsider fikk både avtalen med Kommunen og Spillemidler i boks, ble det besluttet å igangsette prosjektet etter at
banen/rangen stengte for 2020 sesongen. Med tanke på å få sikret både turstien og hull 9 var det viktig å komme i gang med arbeidet
relativt kjapt og at vi kunne gjøre mye av arbeidet gjennom vinteren.
Hva er gjort
Det er gjort utrolig mye i forbindelse med oppgraderingen av driving rangen. Selv om arbeidet ikke er helt ferdig ennå, ser vi jo nå stort
sett hvordan dette kommer til å bli. Kort oppsummert – veldig bra!















Det er sprengt og planert i bakkant i rangen og den er blitt 20 – 30 meter lengre
På høyre side foran den såkalte «Junior bua» er det sprengt og planert
Hele venstresiden er rensket og planert (ikke helt ferdig)
Det er bygget helt ny og litt større bu til ballautomaten
Det er kjøpt inn en ny ballplukker
Ballvaskeren er fikset opp og blitt forlenget
Det legges ned ny drenering fra stien på venstre side og helt over til bekken ved hull 9
Nye stolper på 14 meter er satt opp rundt hele driving rangen, også mot hull 9
Det bestilles inn nytt nett som festes i stolpene
Den delen av rangen som det ikke er blitt gjort arbeid på freses opp og såes på nytt
Om behov legges det ned drenering til noen av de feltene hvor det er mest fukt
Det er også kjøpt inn en god del nye treningsballer
Satt opp stolper til midlertidig nett slik at det er mulig å få varmet opp litt på driving range
Etablert nytt gressutslag på hull 9

Økonomi
Nå som arbeidet med oppgraderingen begynner å nærme seg slutten, kan vi også se litt på økonomien i prosjektet. Som nevnt har det
frem til høsten 2020 vært litt usikkert omkring nivået på støttet hva både Kristiansand Kommune og spillemidler ville ende på, var
anslaget at dette maksimalt kunne koste klubben rundt kr. 300.000,-.
Gjennom vinteren har det blitt jobbet med å få med oss noen bedrifter fra det lokale næringsliv til å bidra i prosjektet. Vi har vært veldig
heldige og til nå er det to bedrifter som har stilt opp på en fantastisk måte. Otera AS og Gumpens Auto Øst AS har gått inn som
samarbeidspartnere og som igjen gjør at vi lander prosjektet på en meget fornuftig måte. Vi retter en stor takk til de begge.
I tillegg til nevnte sponsorer har vi også fått tildelt spillemidler samt et bidrag fra Kristiansand Kommune. Summen av dette gjør at vi stort
sett kommer ut «brake even» for prosjektet. Dette er jo veldig bra og vi ser nå frem til å kunne ta driving rangen i bruk.
Totalkostnaden for alt som er gjort er på om lag 2,2 millioner inkl. mva (tall som fremkommer i spillemiddelsøknaden) og inntektssiden
med alle fradrag kommer på om lag det samme.

Utført arbeid
Klubbens banemannskap har gjennom vinteren gjort en fantastisk jobb med å felle og fjerne enorme mengder med trør og busker. I disse
dager holder de på med å frese opp deler av rangen samt så alt på nytt. Bare én ting å si… en super innsats av banemannskapet vårt.
Klubbens Pro, Marius Andersen har satt opp den nye bua til ballautomaten som nå er blitt en del større og fått samme kledning som vi
har på resten av anlegget.
Gjennom mange år har vi benyttet oss av maskinentreprenør Roar Olsen som har utført alt av gravearbeid på driving rangen. Han har
gjort en veldig bra jobb og ting blir veldig fint. Han har også hjulpet til med å sette opp de nye stolpene. Han er ikke helt ferdig ennå og
det vil i løpet av kort tid graves en ny drenering over hele driving rangen samt fikse opp utslaget på hull 9. Vi ønsker å takke Roar Olsen for
en glimrende innsats og godt arbeid.
Otera AS har hatt jobben med å sette opp de nye stolpene på 14 meters høyde samt feste wire i toppen av disse. Det ser veldig bra ut og
vi håper at dette skal hjelpe veldig på at det slås baller over nettet. Stor takk til Otera AS for både jobben som er gjort og ikke minst at de
også har gått inn økonomisk i prosjektet.
Åpning av driving range
Per i dag (24.04.2021) gjenstår det fortsatt en del arbeid, men vi regner med at det ikke er lenge før vi kan så hele driving rangen på nytt.
Etter dette er det opp til værgudene og hvor fort gresset klarer å etablere seg slik at det er mulig å kjøre med ballplukker for å hente inn
baller som blir slått ut. Skal vi tippe… månedsskiftet juni/juli.
(Korrigert 15.06.21: På grunn av veldig mye nedbør i mai har prosjektet blitt forsinket med 4 til 5 uker)
Vi håper at klubbens medlemmer samt alle som besøker anlegget har forståelse for at det er en noe dårlig løsning/tilbud på driving
rangen første del av sesongen. Når vi får åpnet opp tror vi dette blir veldig bra, vi gleder oss.
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