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Baneforhold i Dansk Cricket   Dato: 3. maj 2020 

 
Dansk Cricket-Forbund (DCF) ønsker at sikre gode standarder på alle områder af spillet. Bedre baner og ikke 
mindst pitch og outfields er essentielt. Ligegyldigt hvilket niveau af cricket du spiller, er det nødvendigt, at 
banen er god og tilbyder både gærdespiller, kaster og markspiller fair muligheder. 
 
Denne guide tager udgangspunkt i LOVE FOR CRICKET [LFC] og tilføjelserne hertil i DCF’s 
TURNERINGSREGLEMENT [TR] (§35.1), og er udvidet med en række yderligere anbefalinger.  
 
I denne guide finder du således input til dialogen med din kommune eller stadion for at få aftalt det rette 
niveau i din klub. 
 

1) Pitchen 

a) Type 

b) Dimensioner 

c) Anlæggelse 

d) Vedligeholdelse  

e) Overdækning før og under kamp 

f) Kastegrænser, slaggrænser og sidelinjer 

g) Gærdene 

2) Bane 

a) Type 

b) Dimensioner og grænsemarkeringer 

c) Vedligehold og græslængde 

3) Sightscreens 

a) Type 

b) Dimensioner 

c) Vedligeholdelse og sikkerhed 

4) Scoretavle 

a) Type 

b) Dimensioner 

c) Vedligeholdelse 

5) Område til skriver 

a) Anbefaling og krav 

6) Område til spillere 

a) Anbefaling 

7) Omklædningsfaciliteter 

a) Anbefaling 

 
  



 

2 
Dansk Cricket-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - Telefon: +45 43 26 21 60 

1) Pitchen 
Hjemmeholdet er ansvarlig for, at pitchen er korrekt forberedt før kampens start. Under kampen skal 
dommerne kontrollere pitchens stand og eventuel vedligeholdelse. 
 

a) Type 
Alle cricket-pitche i Danmark skal være kunststofpitche og skal være af et af DCF godkendt fabrikat. 
Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at der ikke eksperimenteres med fabrikat og anlæggelse. At 
anlægge en cricket pitch er IKKE det samme som at anlægge kunststofbaner til eks. Fodbold, Tennis, 
Hockey. 

 
b) Dimensioner 

En pitch er 2.5 meter bred og 30 meter lang.  
 

c) Anlæggelsen 
Anlæggelsen foretages efter anvisningerne i: 

• Bilag A: Anlæggelse af betonpitch (p.t. under udarbejdelse) 

• Bilag B: Anlæggelse af gruspitch (p.t. under udarbejdelse) 
 

d) Vedligeholdelse 

• Betonpitch er næsten vedligeholdsfri – hvis den er anlagt korrekt. Det betyder, at der ikke er 
behov for at tromle pitchen. Man skal fortsat være opmærksom på, om der måtte være kommet 
fremmedlegemer ind i mellem måtterne og mellem undermåtten og betonen. Er det sket, så er 
eneste mulighed første at løfte måtten af og så fjerne fremmedlegemerne. 

• Gruspitch afhænger af jordbundsforholdene på den pågældende bane og hvor meget der spilles og 
trænes. Det anbefales, at pitchen tromles 3-4 gange om året. Det bedste resultat opnås ved at 
tromle efter en god mængde regn. Gruset er dermed blødere og former sig nemmere. Det skal 
være en tung tromle, såsom en vejtromle, hvis det skal nytte noget. 
  

Forud for sæsonen, hvor det er meget blødt og fugtigt, kan det være vanskeligt at anvende en meget 
tung tromle (vejtromle), da den vil skubbe underlag og materiale i en ”bule” foran sig. Her må der 
bruges en mindre tung tromle, eller man må vente til underlaget kan bære. 
  
Hvert 2.-3. år, alt efter jordbundsforholdene vil det være opstået sådanne ujævnheder – især hvor 
gærdespilleren står, og hvor kasteren afleverer bolden – at tromling ikke kan klare reparationerne. I så 
fald er det nødvendigt at tage materialet (dvs. sømmene) (både over- og undermåtte) op i den ene 
side og løfte måtterne til side og jævne ud. Det må forventes, at der skal tilføres nyt stengrus. (se type 
i bilag B, anlæggelse af gruspitch). 
 
Normalt vil klubben (eller kommunens gartnere) kunne gøre det selv, men hvis man ikke ønsker at 
rode med det, kan de danske medhjælpere hos det firma, der anlagde pitchen, gøre det for en pris af 
ca. 5.000 – 10.000 kr. plus moms. Henvendelse til forbundet for kontakt. 
 
Uanset hvorledes pitchen er anlagt, så er det påkrævet, at pitchen rengøres og fejes jævnligt. Som 
minimum inden der spilles kamp eller trænes på pitchen. 
 
En velkendt udfordring er fugleekskrementer. Her anviser vi, at der opstilles fugleskræmsler. Det kan 
IKKE anbefales at overdække pitchen med presenning eller lignende. Det vil skabe fugt, og 
fugleekskrementerne vil muligvis bare skulle fjernes fra presenningen. 
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e) Overdækning før og under kamp 
Viser den lokale vejrudsigt, at der er mulighed for regn, så anbefales det, at pitchen overdækkes for at 
undgå, at pitchen og området omkring bliver vådt. Har man ikke overdækket pitchen, enten fordi der 
har været regn mange dage inden kampen, eller fordi det er blevet glemt, anbefales det, at man ikke 
overdækker pitchen lige før kampstart. Skulle der komme tørvejr i timerne op til kampen, er det 
bedre, at der nu kan ske en fordampning og tørring. Det vil gå hurtigere end, hvis pitchen er 
overdækket med en presenning. 

• Type presenning: Der anbefales en letvægts model, der kan dække et område på: Bredde 6 m, 
længde 30 meter. Kan være nemmere at håndtere, hvis presenningen er i 2 stykker. 

• Mobilt cover anbefales, hvis der er plads på banen til at placere dem, når de ikke anvendes. 
Forbundet kan henvise til leverandør. 
 

Her henvises til LOV 10 i TR § 35.1. 
 

f) Kastegrænser, slaggrænser og sidelinjer 
Opstregning på pitchen reguleres i LFC § 7 
 
I hver ende af pitchen skal en kastegrænse, en slaggrænse og to sidelinjer afmærkes med hvide linjer, 
således som nærmere beskrevet i LFC § 7.1, § 7.2, § 7.3 og § 7.4.  
 
Yderligere opstregning, der regulerer, hvornår en bold er udenom, reguleres i LFC § 22 samt i LOV 22 i 
TR §35.1. 
 

g) Gærderne 
Udskæring til placering af gærderne i kunststofpitche. Her kan man vælge mellem to løsninger: 

• En rektangulær udskæring på 33 x 15 cm, og gerne monteret med en støtte ramme nede i hullet.  

• Tre huller Ø4cm i pitchen. Se endvidere LOV 8 i TR § 35.1. 
 
Uanset hvilken løsning, der er valgt, påligger det hjemmeholdet at sikre, at udskæring/huller altid er 
vedligeholdt ordentligt, således at dommeren nemt kan placere gærdet korrekt uden problemer.  
 
Hjemmeholdet skal efter dommerens påtale udbedre forholdene omgående, således kampen kan 
gennemføres. 
 
Det påhviler hjemmeholdet at sikre, at gærderne er i god stand og overholder dimensionerne.  
 
Overliggerne skal være uden skader og passe til gærderne. Ligeledes skal der anvendes overliggere, 
der er identiske. 

 
 
2) Banen 

a) Type 
Cricketbaner i Danmark er anlagt som klassiske græsbaner, der ses på alle typer udendørs 
sportsanlæg. Der er endnu ikke anlagt baner, hvor området udenfor pitchen er kunstgræs eller andre 
typer overflader, der ikke er natur græs. 
Forbundet er ikke afvisende for andre muligheder end klassiske græsoverflader. Men en afvigelse fra 
dette vil forudsætte en individuel vurdering af det konkrete tilfælde. 
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b) Dimensioner og grænsemarkeringer 
Det er vores anbefaling, at banen er min. 55 meter i radius og gerne 60 – 65 meter i radius. Banens 
grænse markeres enten med: 

• Kridtstreg præcist, som det kendes fra fodboldbaner. Der opsættes markører på stregen, der kan 
ses fra dommerens position. Det kan være små flag, kegler eller andet, der tydeligt markerer, hvor 
grænsen er. 

• Tov i en diameter på minimum 3 cm. Igen anbefales det, at der placeres markører som beskrevet i 
ovenstående. 

Her henvises desuden til LFC § 19. 
 

c) Vedligehold og græslængde 
Banens kvalitet defineres i høj grad af græslængde, jævnhed og hårdheden af jordbunden. Enhver 
ujævnhed, stor eller lille, kan skabe farlige situationer. Boldens opspring kan være vanskeligt at 
forudse, og risikoen for at få bolden i hovedet stiger. Andre skader kan også forekomme.  
 
Skader kan også opstå, hvis banen er meget hård, eller der er skarpe ting i overfladen. 
 
Græslængden er af afgørende betydning for spillets kvalitet. Græsset bør klippes så kort som 
overhovedet muligt. Gerne 1 – 1,5 cm. Græslængde over 3 cm. betragtes som uacceptabelt. 

 
 
3) Sightscreens 

a) Type 
Sightscreens er påbudt i forbindelse med kampe i landsdækkende rækker og i de to øverste T20-serier 
jvf. LOV 4 i TR §35.1. Sightscreens tjener det formål at sikre en rolig baggrund, således gærdespilleren 
har en rimelig mulighed for at se bolden, når den bliver afleveret af kasteren.  

 
Anvendes der hvid eller pink bold, skal screens være sorte, alternativt en anden mørk farve. Anvendes 
der røde bolde, bør screens være hvide. 

 
Der findes grundlæggende 3 typer screens, der finder anvendelse. Lokale forhold afgør, hvad der løser 
opgaven mest optimalt. Fast monteret, mobile eller fast/mobile. 
 

b) Dimensioner 

• Mobile sightscreens er blevet almindelige. Vi anbefaler, at disse har dimensioner, der er passende 
til lokale forhold. De løser opgaven bedst jo større jo bedre. Hvis mobile sightscreen anskaffes, 
anbefales en højde på 5.5 meter. Min. bredde 4 meter. 

• Faste sightscreens. Anbefalede dimensioner på fastmonteret screens afhænger af placering i 
forhold til banens størrelse. Hvis disse monteres mellem 55 og 70 meter fra center mellem 
gærderne, anbefales en højde på 5,5 meter. Bredde min. 8 meter og gerne 10 meter. 

• Fast/mobile sightscreens. I enkelte tilfælde ser vi screens, der består af en fastmonteret 
presenning eller lignende. Uanset om denne er monteret på et hegn, bygning eller andet, så skal 
de være monteret således, at de er rolige og ikke bevæger sig meget i vinden. Vi anbefaler, at 
dimensionerne følger dimensionerne for faste sightscreens. 

 
c) Vedligeholdelse og sikkerhed 

Når det gælder vedligeholdelse og sikkerhed, er vores anbefalinger: Først og fremmest at de anvendte 
screens er sikre. At de ikke vælter eller blæser rundt. Der kan ikke gås på kompromis her. 
Overfladen bør være jævn og holdes fri for huller ol. Eventuelt hærværk, så som graffiti bør hurtigt 
udbedres.  
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4) Scoretavle 
Det er et vigtigt element, at der findes en scoretavle ved enhver cricket bane. Den tjener det formål, at 
dommerne og spillerne på banen kan følge med i kampens udvikling. Ligeledes giver den tilskuere 
mulighed for at følge med i kampens udvikling. 
 
a) Type 
Der findes flere typer scoretavler:  

• Den elektroniske, der kan opdateres direkte af kampens regnskabsfører.  

• Den fastmonteret tavle med tal, der flyttes manuelt.  

• Den mobile enhed. Denne kan være både elektronisk såvel som manuel. 
 

b) Dimensioner 
DCF anbefaler, at man søger inspiration hos leverandører, der har erfaring med scoretavler til 
udendørs sport, og gerne en leverandør, der har erfaring med scoretavler til cricket. Bemærk, at tal 
bør kunne ses fra afstande op til 140 meter. Forbundet anviser gerne mulige leverandører og giver 
rådgivning i konkrete situationer. 
 

c) Vedligeholdelse 
Vedligeholdelse af score tavler afhænger af typen og hvordan de er monteret. Uanset type er det 
vigtigt, at scoretavlen er sikker og funktionsdygtig. 

 
 

5) Område til skriver/regnskabsfører 
a) Anbefaling og krav 

DCF anbefaler at området til regnskabsførerne er separeret fra spillere og andre på anlægget. 
Ligeledes bør det sikres, at de sidder i læ for regn og vind. Er det koldt, bør det være muligt, at 
regnskabsførerne kan trække indendørs og fortsat have fuldt udsyn til banen og mulighed for at se 
dommernes signaler. Desuden skal dommerne kunne se regnskabsførernes signaler. 
Da de fleste regnskabsførere anvender laptop, er det nødvendigt med strømforsyning, ligesom en 
stabil wi-fi er klart at nødvenligt. 

 
 
6) Område til spillere 

a) Anbefaling  
DCF anbefaler at der som minimum er et område med læ og overdækning i umiddelbar nærhed af 
banen, hvor det er muligt for spillere og dommere at komme i ly, hvis det regner. 

 
 
7) Omklædningsfaciliteter 

a) Anbefaling 
DCF-anbefaler er at der i tilknytning til banen er adgang til omklædningsfaciliteter med 
bademuligheder. Et omklædningsrum per hold foretrækkes, ligesom det bør være muligt, at det kan 
aflåses individuelt. 


