
Bagstopper 
 

På given foranledning vil jeg her redegøre for regel 15.3a i de nye golfregler pr 1. januar 2019, samt 

de fortolkninger og ekstra udgivelser, der er kommet fra USGA og R&A vedrørende dette emne. 

 

Først essensen af Regel 15.3a:  

Hvis en bold ligger stille på greenen, og du med rimelighed mener at denne kan hjælpe en spiller, 

som skal spille ind udefra, ved at virke som bagstopper for denne spillers bold, må du, hvis det er din 

egen bold markere og løfte den. Hvis det er en anden spillers bold, må du bede denne anden spiller 

om at markere og løfte sin bold. 

Hvis der i slagspil laves en aftale om at lade bolden blive liggende for at hjælpe en spiller, får hver af 

de spillere, der indgik aftalen 2 strafslag. 

Det er altså tilladt at lave en sådan aftale i hulspil, da hver spiller i matchen har mulighed for at 

varetage sine egne interesser. 

I fortolkning 13.3a er der bl.a. eksempler på hvordan en sådan aftale kan indgås. Her er et uddrag: 

Før en spiller i slagspil for eksempel spiller fra lige uden for greenen, beder spilleren en anden spiller 

om at efterlade sin bold, der er i nærheden af hullet, for at bruge den som en bagstopper. Uden at 

vide dette er ikke tilladt, indvilger den anden spiller i at efterlade sin bold ved hullet for at hjælpe den 

anden spiller. I det øjeblik slaget udføres med bolden liggende på plads, får begge spillere straffen 

efter Regel 15.3a.  

Det samme ville gælde, hvis spilleren, hvis bold var i nærheden af hullet, havde tilbudt at efterlade 

bolden i spil for at hjælpe den anden spiller, og den anden spiller accepterede tilbuddet og derefter 

spillede.  

Hvis spillerne ved, at de ikke har lov til at lave en sådan aftale, men alligevel gør det, er de begge 

diskvalificeret efter Regel 1.3b(1) for bevidst at ignorere Regel 15.3a. 

 

Reglen har været noget debatteret, hvilket har resulteret i en såkaldt ”clarification”, der er 

udkommet i januar 2020. 

Fra DGU er den ledsaget af følgende: 

Kære regelambassadør, 

R&A og USGA har i januar udgivet denne anbefaling til, hvordan man bør håndtere situationer, 

hvor en bold muligvis kan være til hjælp på greenen - noget, der har været jævnligt diskuteret. 

 

For at opføre sig retfærdigt over for alle spillere i feltet, anbefaler de, at man altid markerer og løfter 

bolde som med rimelighed kunne hjælpe. Se nedenstående 



 

Clarification 15.3 – Bruge bold som bagstopper 

Hvad er det? 

“Bruge bold som bagstopper” (EN: backstopping) er den almindelige måde at beskrive følgende 

situation i slagspil: 

En spiller efterlader, uden aftaler med andre spillere, sin bold på greenen tæt på hullet i en 

position, hvor en anden spiller, som skal spille ind fra uden for greenen, kunne få en fordel, hvis 

bolden ramte den bold, som lå stille. 

Da der ikke er nogen aftale om at lade bolden ligge til hjælp for den anden spiller, er der ingen 

overtrædelse af Reglerne – se Regel 15.3a. 

Men R&A og USGA har det synspunkt, at det at kunne bruge en bold som bagstopper, ikke tager 

hensyn til alle andre spillere i turneringen, og at det kan give spilleren med “bagstopperen” en 

fordel over for disse spillere. 

Som konsekvens heraf udtaler R&A og USGA disse råd til spillere og forslag til bedste praksis: 

• I slagspil inkluderer turneringen alle spillere, og fordi hver spiller i turneringen ikke kan 

være til stede for at beskytte egne interesser, er det at beskytte feltet et vigtigt ansvar, 

som alle spillere i turneringen deler. 

• I slagspil bør begge spillere derfor sikre at få markeret og løftet den spillers bold, som er 

tæt på hullet og med rimelighed kan være til hjælp for en anden spiller, der skal til at 

spille uden for greenen og før denne udfører sit slag. 

• Hvis alle spillere følger denne bedste praksis, sikrer det beskyttelse af alles interesser i 

turneringen. 

Og følgende: 

R&A og USGA anerkender, at en bold ikke "med rimelighed" kan anses for at være til hjælp, når der 

er tale om indspil fra en "betydelig" afstand.  

 

Anbefalingen går på situationer omkring greenen, hvor alle spillere har en mulighed for at leve op til 

denne anbefaling - og bør gøre det. Så når vi er samlet i nærheden af greenen og nogen skal chippe 

ind, nogen skal spille ud af en greenbunker, osv.- så skal vi markere og løfte, hvis der kan være hjælp 

fra en anden bold. 

 

 


