Rygterne om de stjålne rangebolde …..
Det var vist Orson Welles som for mange år siden sagde: ”Rygterne om min død er vildt overdrevne!”
Sådan forholder det sig måske også med de såkaldt stjålne eller forsvundne rangebolde på Mollerup Golf Club!
Rundt på banen finder vi hver vinter omkring 10 % rangebolde mellem de 250-350 bolde vi opsamler i roughen.
(Vi beholder selv et mindre antal – resten afleveres til Sørens træningspose, proshoppens kasse og flest til begynderne!)

Der har også været rangebolde fra en håndfuld andre baner. Vi har sendt billeder af poser med rangebolde, som
spillere har i bag-skabene sammen med deres udstyr! - Så på andre baner er sikkert fundet nogle af vores bolde!
Et stort antal bolde var forrige år ”smuttet” i afløbssystemet fra boldgraven. De blev fundet i brønd ved vejen.
Den varme sommer i 2018 tørlagde næsten søen på Par3 banen. Langs bredderne opsamlede vi ca. 250 bolde, som
kunne nås uden at vade ud i mudderet. Stort set alle bolde var kassable efter for lang tid på bunden af søen.
Et stort antal bolde har sat sig i den bløde jord efter
den megen regn i efteråret. Mange er sikkert allerede
endt så dybt at de er forsvundet under græsset, der
ikke har kunnet klippes siden 01. oktober!
 bold på ”vej” til at
forsvinde – men dog
stadig til at få øje på

Vi besluttede derfor at starte året med at opgrave så
mange bolde vi kunne inden vinden tørrer overfladen
så meget at vi ikke længere kan vippe dem op.
Hér er resultatet af vores indsats 2 timer den 01.
januar 2020:

 bold netop gravet op

Næsten 400 bolde (vi talte!) blev reddet op fra
græsset inden vi gik til højen ved 10.hul:

På højen bag greenkeeper-gården
lå mængder af bolde mere eller
mindre skjult i jorden eller i
bevoksningen.

Bolde opgravet / indsamlet på højen
og klar til at blive samlet sammen

Og hér er så resultatet KUN fra højen:
Der er omkring 350 bolde!
Blot en time senere var kasserne
tømt og boldene spillet ud igen!!

Nu har vi vel i det mindste genfundet 750 bolde,
som ”tyven” havde gemt under sine grønne klæder.
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