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 Spørgsmål: Når en bolds position markeres, skal boldmarkeringsmærket så anbringes bag bolden, 

eller må det også placeres ved siden af eller foran bolden?  

  Svar: Der er ingen begrænsninger, men hvis en spiller anbringer sit boldmarkeringsmærke foran 

bolden på green og herunder foretager sig noget ved greenen, som forbedrer puttelinjen (fx presser 

en hævet tot græs ned), overtræder han Regel 13-2.  

Placering af et boldmarkeringsmærke foran bolden anbefales ikke, men er ikke en overtrædelse af 

Regel 16-1a, da denne regel tillader, at man berører puttelinjen, når en bold løftes, og da markering 

af en bolds position er en del af løftet.  

 

Placere genstand, der markerer en bolds position, et andet sted end bag bolden 

Spørgsmål: Når en bolds position markeres, skal boldmarkeringsmærket så anbringes bag bolden, 

eller må det også placeres ved siden af eller foran bolden?  

Svar: Der er ingen begrænsninger, men hvis en spiller anbringer sit boldmarkeringsmærke foran 

bolden på green og herunder foretager sig noget ved greenen, som forbedrer puttelinjen (fx presser 

en hævet tot græs ned), overtræder han Regel 13-2.  

Placering af et boldmarkeringsmærke foran bolden anbefales ikke, men er ikke en overtrædelse af 

Regel 16-1a, da denne regel tillader, at man berører puttelinjen, når en bold løftes, og da markering 

af en bolds position er en del af løftet.  

 

Metoder til at markere en bolds position 

Spørgsmål: Noten til Regel 20-1 siger at, “Når en bold skal løftes, bør dens position markeres, ved 

at et boldmarkeringsmærke, en lille mønt eller anden lignende genstand placeres umiddelbart bag 

bolden.” Bliver en spiller straffet, hvis han bruger en genstand, der ikke ligner et 

boldmarkeringsmærke eller en lille mønt, til at markere sin bolds position?  

  

Svar: Nej. Bestemmelsen i noten til Regel 20-1 er en anbefaling af, hvordan man helst bør gøre det, 

men der er ingen straf for at undlade at handle i overensstemmelse med noten.  

Følgende er eksempler på metoder, der ikke anbefales, men som er tilladt, til markering af en bolds 

position: 

 At placere en kølles tå ved siden af eller bag bolden.  

 At bruge en tee.  

 At bruge en løs naturgenstand.  



 At ridse en linje, forudsat at greenen ikke undersøges (Regel 16-1d), og at der ikke angives 

en putteretning (Regel 8-2b). Da denne praksis kan forårsage skade på greenen, frarådes 

den. 

Efter Regel 20-1 er det dog nødvendigt fysisk at markere boldens position. Henvisning til et 

eksisterende mærke på jorden udgør ikke en markering af en bolds position. Fx er det ikke tilladt at 

markere positionen ved at henvise til en plet på greenen. 

Når en spiller flytter en bold eller et boldmarkeringsmærke til siden for at forhindre den/det i at 

være til gene for en anden spillers stance eller slag, må han måle fra siden af bolden eller 

boldmarkeringsmærket. For at kunne genplacere bolden nøjagtig på det punkt, hvorfra den er løftet, 

skal den fremgangsmåde, der blev brugt til at flytte bolden eller boldmarkeringsmærket til siden, 

følges i omvendt rækkefølge.  

 
 


