Midlertidige Lokalregler/restriktioner
Akademibanen/Pay & Play
Gældende fra og med 7. oktober 2021
Lejeforbedring
(Standardlokalregel E3) Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til
fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den
oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:
 Referencepunkt:
Boldens oprindelige sted.
 Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:
Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse
 Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
• må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
• skal være i det generelle område.
Den oprindelige bold må renses inden den placeres i lempelsesområdet.
Når bolden er sluppet og placeret i lempelsesområdet, må den ikke igen løftes.
Straf for at overtræde denne lokalregel: Den generelle straf (2 strafslag).
Godkendt af DGU, 7. oktober 2021

18-hullersbanen (3 restriktioner), fra 1. dec. 2021
Restriktion 1
Der skal tee’s op på alle græsklippede arealer, dvs. teested, semirough, fairway, forgreen og
green.
Der kan derfor ikke handicapreguleres.

Restriktion 2
Der forekommer mange større eller mindre områder, hvor fugle har beskadiget græsområder, både
kortklippede områder og semirough. Disse områder er fyldt op med muldjord og tilsået med
græsfrø. Endvidere er der områder med oprevet jord omkring nyplantede træer.
Disse områder er ”Areal under reparation med spilleforbud”, men er ikke afmærket med pæle
eller malede streger.
Kommer bolden til at ligge i disse områder spilles den videre efter den normale regel for lempelse
fra områder med spilleforbud:
Der skal tages lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold, efter
regel 16.1b:

Referencepunkt:
Nærmeste punkt for fuld lempelse
 Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:
En køllelængde, men med disse
 Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
• må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
• skal være i det generelle område.
Den oprindelige bold må renses, inden den droppes i lempelsesområdet.


Restriktion 3
Der må ikke køres med buggy på 18 hullers banen.
Regel- og handicapudvalget og Golfmanager
1. december 2021

