
 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE FOR CRICKET 

 

 

12.udgave 

(2017-lovbogen 2. udg.) 

 

RETTELSESBLADE  



 

Forord 
Følgende dokument er rettelsesblade i forhold til 11. udgave (2017-lovbogen 

1. udg.) 

MCC har pr. 1. april 2019 ændret en række love. I nogle tilfælde er der kun 

rettet et enkelt eller få ord. I andre tilfælde er rettelsen mere omfattende. 

Uanset hvor omfattende ændring der er tale om, vil den nye tekst for det 

relevante udsnit af loven være angivet i sin helhed 

Der hvor er sket rettelse af stavefejl eller lign. i den danske oversættelse, er 

dette ikke angivet nedenfor. 

 

Dokumentet er format til udskrift i A6-format. 

 

 

Torsten Ørhøj 

(Ansvarlig for oversættelsen) 

 

  



 

Præambel – The spirit of cricket 
Cricket skylder en stor del af dens appel og nydelse til det faktum, at skal 

spilles ikke kun i henhold til lovene men også inden for ”the Spirit of Cricket”. 

Det overordnede ansvar for at sikre fairplay hviler på anførerne, men 

strækker sig ud til alle spillere, officials og, især i ungdomscricket, lærere, 

trænere og forældre.  

… 

 

§ 11 Pauser 
 

11.2.2 Pausen mellem innings skal være på 10 minutter fra afslutningen 

af en innings til der råbes ”Spil” ved begyndelsen af den 

efterfølgende innings. Se dog § 11.3, § 11.5 og § 11.6. 

 

§ 15 Lukning af og afkald på innings 

15.1 Tidspunkt for lukning 
Anføreren for gærdeholdet har ret til at lukke sin innings på ethvert tidspunkt 

under den innings, når bolden er død. En lukket innings regnes som en 

færdigspillet innings. 

  



 

 

§ 16 Kampens resultat 
 

16.3.3 Hvis adfærd som beskrevet i § 16.3.2 finder sted efter at kampen 

er påbegyndt og ikke udgør afslag mod at spille,  

- skal mistet spilletid regnes fra der råbes ”Tid” til der råbes ”Spil”, 

dog fraregnet pauser (§ 11), og afbrydelser (§ 2.8).  

- skal sluttidspunktet for spillet den pågældende dag forlænges 

med den  mistede tid,  

- hvis det er relevant, skal ingen overe fratrækkes i den sidste time 

af kampen blot på grund af sådan mistet tid. 

 

§ 16 Kampens resultat 
 

16.4 Betegnelse af resultatet 
Hvis det hold, der er sidst ved gærdet, vinder kampen uden at tabe alle dets 

gærder, skal resultatet betegnes som en sejr med det antal gærder, der er i 

behold, det vil sige med stående gærder. 

Hvis holdet, der er sidst ved gærdet, har færdigspillet sin innings, men på 

grund af en tildeling af 5 strafpoint under kampens afslutning passerer det 

andet holds total, så skal resultatet betegnes som ”Vundet med strafpoint”.  

Hvis holdet, som var sidst i marken, vinder kampen, skal resultatet betegnes 

som vundet med det relevante antal point. 

Hvis kampen afgøres ved at et hold indrømmer sit nederlag eller nægter at 

spille, betegnes resultatet som ”Nederlag erkendt” eller ”Sejr tildelt”. 

 

  



 

§ 18 Scoring af point  
 

18.6 Tildeling af strafpoint 
Der skal tildeles strafpoint i henhold til § 18.5, § 21 (Fejl bold), § 22 

(Udenom), § 24.4 (Markspiller vender tilbage uden tilladelse), § 26.4 (Straf 

for overtrædelse), § 28.2 (Markspil), § 28.3 (Markholdets beskyttelses-

hjelme) § 41 (Fair og unfair spil) og § 42 (Spilleres opførsel). Bemærk dog 

restriktionerne i tildeling af strafpoint i §18.5, § 23.3 (Leg byes tildeles ikke), 

§ 25.6.5 (Hvornår ude for og handling af en gærdespiller og hans/hendes 

løber), § 25.7 (Begrænsninger på slåerens løber), § 28.3 (Markholdets 

beskyttelseshjelme), § 34 (Dobbeltslag), § 41.14 (Gærdespiller beskadiger 

pitchen) og § 41.15 (Slåeren i det beskyttede område). 

 

§ 21 Fejl bold 
 

21.6 Kasteren ødelægger gærdet når bolden kastes 
Hvis bolden afleveres og ikke-slåeren ikke er ude i henhold til § 41.16 (Ikke-

slåeren uden for sin slaggrænse for tidligt), skal en af dommerne skal råbe 

og signalere ”Fejl bold”, hvis kasteren ødelægger gærdet på et hvilket som 

helst tidspunkt efter bolden kommer i spil og før han/hun fuldfører skridtet 

efter afleveringsskridtet. Dette inkluderer at tøj eller et andet objekt tabes fra 

hans/hendes person og ødelægger gærdet. Se Appendiks A12. § 20.4.2.8, 

§ 20.4.2.9 (Dommer råber og signalerer ”Død bold”) og § 21.12 vil være 

gældende. 

 

  



 

 

§ 21 Fejl bold 
 

21.12 Tilbagekaldelse af Fejl bold 
En dommer skal tilbagekalde sit råb om ”Fejl bold”, hvis der dømmes Død 

bold i henhold til en af Lovene § 20.4.2.4, § 20.4.2.5, § 20.4.2.6, § 20.4.2.8 

og § 20.4.2.9 (Dommer råber og signalerer ”Død bold”). 

 

§ 29 Gærdet er brudt 
 

29.1.1.5 af en markspillers hånd eller arm, forudsat at bolden 

holdes i den hånd eller hænder der bruges, eller i den 

hånd hvis arm der bruges. 

29.1.1.6 Gærdet brydes også, hvis en markspiller trækker eller 

slår en gærdepind op af jorden som beskrevet i                 

§ 29.1.1.5. 

 

§ 30 Gærdespiller uden for slaggrænsen  
 

30.1.2 Gærdespilleren skal dog ikke betragtes som værende uden for sin 

slaggrænse hvis, i forsøget på at løbe eller kaste sig mod 

slaggrænsen og jorden bagved, han/hun får en del sin person eller 

battet til at berøre jorden bag ved slaggrænsen, og kontakten 

efterfølgende mistes 

  mellem jorden og nogen del at hans/hendes person eller 

bat 

eller mellem bat og person. 



 

§ 33 Grebet ud  
 

33.4 Ingen point tælles med 
Hvis slåeren dømmes ”Grebet ud”, skal løb, som er fuldført af gærdespillerne 

inden fuldførelsen af grebet, ikke tælles med, mens alle strafpoint, som 

tildeles et eller begge hold, når bolden er død, skal tælles med. § 18.12 

(Gærdespiller vender tilbage til det gærde han/hun forlod) skal anvendes fra 

det øjeblik grebet er fuldført. 

 

§ 34 Dobbeltslag  
 

34.3 Bolden rammes lovligt mere end én gang 
Hvis det udelukkende er med det formål at forsvare sit gærde, må slåeren 

lovligt ramme bolden mere end én gang, før den har været rørt af en 

markspiller, med battet eller en del af hans/hendes person bortset fra en 

hånd, som ikke holder battet. 

Slåeren må forsvare sit gærde selvom afleveringen er en Fejl bold. 

Uanset denne bestemmelse må slåeren ikke forhindre, at bolden gribes ved 

at udføre mere end ét slag med det formål at forsvare gærdet. Se § 37.3 (At 

forhindre et greb). 

 

  



 

 

§ 37 Hindret markspil  
 

37.3 At forhindre et greb  
37.3.1 Hvis afleveringen ikke er en Fejl bold, er slåeren ude ”Hindret 

markspil” hvis forsætlig hindring eller distraktion fra en af 

gærdespillerne forhindrer, at bolden gribes. 

37.3.2 § 37.3.1 gælder selv om hindringen er forårsaget af slåeren i et 

lovligt forsøg på at forsvare sit gærde i henhold til bestemmelserne 

i § 34.3 (Bolden rammes lovligt mere end én gang). 

37.3.3 Hvis hindringen eller distraktionen sker på en Fejl bold, er det 

gærdespilleren som forårsager hindringen eller obstruktionen, som 

er ude ”Hindret markspil”. 

37.3.4 § 37.3.3 gælder ikke hvis det er slåeren som hindrer mens han/hun 

instinktivt forsvarer gærdet med et lovligt dobbeltslag. 

 

§ 39 Stokket ud  
 

39.3.1 Slåeren er ikke ude ”Stokket ud”, hvis han/hun efter at have 

modtaget bolden er trådt uden for sin slaggrænse for at undgå at 

komme til skade. 

39.3.2 Hvis slåeren ikke er ude ”Stokket ud”, kan han/hun med undtagelse 

af betingelserne i § 38.2.2.2 (Gærdespiller ikke ud ”Løbet ud”) være 

ude ”Løbet ud”, hvis betingelserne i § 38.1 (Ude ”Løbet ud”) er 

opfyldt. 

 

  



 

§ 41 Fair og unfair spil  
. 

41.2 Unfair handlinger 
41.2.1 Hvis en dommer mener, at en handling, som ikke er dækket i 

lovene, er unfair, skal han/hun råbe og signalere ”Død bold” hvis 

dette er nødvendigt, så snart det er klart, at dette ikke vil være til 

ulempe for det ikke-overtrædende hold, og rapportere hændelsen 

til den anden dommer. 

41.2.1.1 Hvis det er den første overtrædelse af det hold, skal 

kastedommeren 

- tilkalde anføreren for det overtrædende hold og 

tildele en første og sidste advarsel, som gælder for 

alle holdets medlemmer i resten af kampen. 

- advare anføreren for det overtrædende hold, at 

yderligere tilfælde af denne adfærd vil resultere i 

tildeling af 5 strafpoint til modstanderne. 

41.2.1.2 Hvis det er anden eller efterfølgende overtrædelse af 

det hold, skal kastedommeren 

- tilkalde anføreren for det overtrædende hold og 

informere ham/hende om, at der har været endnu 

en overtrædelse. 

- tildele 5 strafpoint til modstanderne 

41.2.1.3 Dommerne skal i fællesskab så snart som muligt efter 

kampen indberette hændelsen til ledelsen for det 

overtrædende hold samt til den cricketmyndighed, der 

har ansvaret for kampen, og som skal tage sådanne 

skridt som findes hensigtsmæssige over for anføreren, 

øvrige implicerede personer, samt hvis det findes 

passende, mod holdet. 



 

 

§ 41 Fair og unfair spil  
 

41.7 Kastning af farlige og unfair ikke-pitchende bolde 
41.7.1 Enhver aflevering som passerer eller ville have passeret slåeren 

over hoftehøjde, når han/hun står oprejst på slaggrænsen, uden 

først at have ramt jorden, er unfair. Hvis kasteren kaster sådan en 

aflevering, skal dommeren straks råbe signalere ”Fejl bold”. 

41.7.2 En aflevering som defineret i § 41.7.1 er også farlig, hvis 

kastedommeren mener, at der er risiko for at påføre slåeren skade. 

Når denne bedømmelse laves, skal dommeren 

- se bort fra enhver form for beskyttelsesudstyr, som bæres af 

slåeren. 

- tage hensyn til 

o farten, højden og retningen på afleveringen 

o slåerens evne 

o gentagelse af sådanne afleveringer 

41.7.3 Hvis dommeren mener at en ikke-pitchende aflevering eller serie af 

ikke-pitchende afleveringer er farlige i henhold til § 41.7.2, skal 

dommeren når bolden er død gentage signalet ”Fejl bold” til 

regnskabsførerne og herefter advare kasteren og tilkendegive, at 

der er tale om første og sidste advarsel. Dommeren skal også 

informere den anden dommer, anføreren for markholdet og 

gærdespillerne om hvad der er sket. Denne advarsel gælder resten 

af den innings. 

41.7.4 Hvis der er endnu sådan en aflevering fra den samme kaster i den 

innings, skal dommeren 

- råbe og signalere ”Fejl bold” 

- når bolden er død, beordre anføreren for markholdet til 

øjeblikkeligt at sætte kasteren af. 

- informere den anden dommer om årsagen til denne handling. 

Kasteren der således er sat af, må ikke kaste igen i den innings. 



 
Om nødvendigt skal overen færdiggøres af en anden kaster som 

hverken må have kastet nogen del af den foregående over, ej heller 

må kaste nogen del af den næste over. 

Desuden skal dommeren 

- informere gærdespillerne om hvad der er sket og så snart det 

er muligt også anføreren for gærdeholdet. 

Dommerne skal i fællesskab så snart som muligt efter kampen 

indberette hændelsen til ledelsen for det overtrædende hold samt 

til den cricketmyndighed, der har ansvaret for kampen, og som skal 

tage sådanne skridt som findes hensigtsmæssige over for 

anføreren, øvrige implicerede personer, samt hvis det findes 

passende, mod holdet.  

41.7.5 Advarsels- og handlingssekvensen i § 41.7.3 og § 41.7.4 er 

uafhængig af advarsels- og handlingssekvensen i § 41.6 

41.7.6 Hvis dommeren mener, at en kaster forsætligt har kastet en ikke-

pitchende bold, som han/hun betragter som unfair således som 

defineret i § 41.7.1, skal han/hun se bort fra proceduren med 

advarsler som beskrevet i § 41.7.3. Dommeren skal 

- straks råbe og signalere ”Fejl bold” 

- når bolden er død, beordre anføreren til øjeblikkeligt at sætte 

kasteren af og informere den anden dommer om årsagen til 

denne handling. 

Kasteren, der således er sat af, må ikke igen kaste i samme 

innings. 

Om nødvendigt skal overen fuldføres af en anden kaster, som 

hverken må have kastet nogen del af den foregående over eller må 

kaste nogen del af den efterfølgende over. 

- meddele hvad der er sket til gærdespillerne og, så snart det er 

praktisk muligt, til gærdeholdets anfører. 



 

 

Dommerne skal i fællesskab så snart som muligt efter kampen 

indberette hændelsen til ledelsen for det overtrædende hold samt 

til den cricketmyndighed, der har ansvaret for kampen, og som skal 

tage sådanne skridt som findes hensigtsmæssige over for 

anføreren, øvrige implicerede personer, samt hvis det findes 

passende, mod holdet. 

 

§ 41 Fair og unfair spil  
 

41.16 Ikke-slåeren uden for sin slaggrænse for tidligt 
41.16.1 Hvis ikke-slåeren er uden for sin slaggrænse på noget tidspunkt 

mellem det øjeblik hvor bolden kommer i spil, og frem til øjeblik hvor 

kasteren normalt ville forventes at slippe bolden, risikerer ikke-

slåeren at blive løbet ud. Under disse omstændigheder vil ikke-

slåeren være ude ”Løbet ud”, hvis han/hun er uden for sin 

slaggrænse når hans/hendes gærde brydes af kasteren, som 

kaster bolden efter gærdet, eller af kasterens hånd som holder 

bolden uanset om bolden efterfølgende afleveres eller ej 

41.16.2 Hvis bolden ikke afleveres og der er en appel 

- skal dommeren lave sin afgørelse i forhold til ”Løbet ud”. Hvis 

afgørelsen er ”Ikke ude” (”Not out”), skal han/hun råbe og 

signalere ”Død bold” så snart som muligt. 

- skal bolden ikke tælles med i overen. 

41.16.3 Hvis bolden afleveres og der er en appel,  

- skal dommeren lave sin afgørelse i forhold til ”Løbet ud”. 

- skal bolden forblive i spil, hvis afgørelsen er ”Ikke ude” (”Not 

out”). § 21.6 (Kasteren ødelægger gærdet når bolden kastes) 

vil gælde. 

- skal bolden ikke tælles med i overen, hvis ikke-slåeren er ude. 

 



 

§ 41 Fair og unfair spil  
 

41.19 Unfair handlinger 
UDGÅET 

 

§ 42 Spilleres opførsel 
 

42.1.5 For hvert Niveau 1 til 4, 

- skal mistet spilletid regnes fra der råbes ”Tid” til der råbes ”Spil”, 

dog fraregnet pauser (§ 11), og afbrydelser (§ 2.8).  

- skal sluttidspunktet for spillet den pågældende dag forlænges 

med den mistede tid. 

- hvis det er relevant, skal ingen overe fratrækkes i den sidste time 

af kampen blot på grund af sådan mistet tid. 

  



 

 

§ 42 Spilleres opførsel 
 

 

42.3.2.3.1 I en kamp hvor den innings ikke er 

begrænset til et antal overe, skal spilleren 

være udvist i 10 overe. Resterende bolde i 

overen under afvikling ikke regnes med i 

udvisningens længde. 

42.3.2.3.2 I en kamp hvor den innings er begrænset til 

en antal overe, skal spilleren være udvist i en 

femtedel af de overe der var afsat til den 

nuværende innings ved dens begyndelse. 

Hvis udregningen af udvisningens længde 

ikke giver et helt antal overe, skal evt. dele 

af et over regnes som en hel over. 

Resterende bolde i overen under afvikling 

ikke regnes med i udvisningens længde. 

  



 

§ 42 Spilleres opførsel 
 

42.3 Yderligere punkter vedrørende Niveau 3- og Niveau 4-

overtrædelser 
42.3.1 Hvis en spiller, som er keeper, begår en Niveau 3- eller Niveau 4-

overtrædelse skal § 24.1.2 (Markreserver) ikke anvendes, dvs. kun 

en af de navngivne spillere må være keeper selvom en anden 

markspiller bliver skadet eller syg og bliver udskiftet med en 

reserve.  

42.3.2 En navngivet spiller, som har en reserve eller en løber vil også blive 

udsat for straffen for en Niveau 3- eller Niveau 4-overtrædelse 

begået af reserven eller løberen. 

42.3.2.1 Hvis overtrædelsen er begået af en reserve, vil både 

reserven og den navngivne spiller blive straffet i henhold 

til § 42.4.2.3 eller § 42.5.2.3. Kun reserven vil blive 

indberettet i henhold til § 42.4.2.5 eller § 42.5.2.5. 

42.3.2.2 Hvis overtrædelsen er begået af en løber, vil både 

gærdespilleren og løberen blive straffet i henhold til § 

42.4.2.3 eller § 42.5.2.3. Straffen for Niveau 4-

overtrædelsen vil gælde resten af kampen for løberen 

med kun den igangværende innings for gærdespilleren, 

som løberen var inde for. 

 

Appendiks A 
 

A6.7 Hoftehøjde defineres i forhold til disse love, som det sted hvor 

toppen af buksekanten på gærdespilleren normalt vil være når 

han/hun står oprejst ved slaggrænsen. 


