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Præcisering udsendt 6. maj til alle klubber og alle dommere. 
 
Bestyrelsen udsendte i fredags information om nogle forhold vedr. afvikling af kampe i år, hvor vi stadig er 
underlagt diverse Corona restriktioner og -reglementer. 
 
Det er væsentligt at slå fast, at beslutningerne er taget og står ved magt – og vi må agere med dem, indtil Corona 
slipper sit tag og vi igen kan spille på helt normal vis. Det er altså ekstraordinære beslutninger af praktisk karakter 
– som forhåbentlig snart kan afskrives igen. 
 
Vedr. ”død bold”, hvis kasterens kasket/trøje rammes efter at kasteren har valgt at placere den/disse genstande 
på jorden bag ved dommeren/kastetilløbet:  
Forholdet har givet anledning til debat og flere har spurgt ind til praktisk forståelse af beslutningen. Vi 
anerkender, at der skal en præcisering til, for at alle med rimelighed forstår, hvad der menes med beslutningen.  
 
Udgangspunktet er alene, at Corona reglementet forhindrer, at spillerne og dommerne må røre hinandens udstyr, 
kasket mm.  
 
Hermed gældende praksis indtil andet meldes ud: 
Der er død bold (som skal kastes om) hvis bolden kommer direkte fra gærdespilleren eller i forlængelse af slaget 
har ramt gærdet/dommeren/kasteren/ikke-slåeren eller har ramt en markspiller, uden at han har fået kontrol 
over bolden. Har bolden været i spil (det er den jo når løb er gennemført), så tæller de gennemførte point. At 
bolden herefter måtte ramme kasketten/trøjen vil være at sammenligne med en knold på banen - der kan altså 
løbes, indtil markholdet samler op og forhindrer flere løb. Dette gælder naturligvis uanset om det fx er kampens 
første som sidste bold.  
 
Kastedommeren skal i øvrigt til enhver tid godkende kasterens placering af kasketten/trøjen. 
Alle andre gældende love og regler er uændrede. Det er altså kun denne ene situation, som Coronareglementet 
fremtvinger, som har med denne ekstraordinære ”død bold” regel at gøre. 
 
Der er også spurgt ind til præcisering af følgende: 
Dommerne holder ikke cap, solbriller, tøj eller andet for kaster eller andre markspillere. Udgangspunktet her er 
genstande fra kasteren. Øvrige markspillere må løbe ud med disse genstande hvis de ikke skal anvendes. De kan 
altså ikke placeres på banen. 
 
Der har været tvivl om en anden markspiller (end bowleren) kan løbe ud med bowlerens kasket (eller andre 
genstande). Men det er ikke meningen her - man må jo netop IKKE røre hinandens genstande. Sætningen skal 
forstås sådan, at hvis andre markspillere skal af med deres kasket/trøje, må de selv løbe ud med den, da det KUN 
er kasterens genstande, som jf. Coronareglen må placeres ekstraordinært bag ved ham eller kastedommeren.  
 
Vi håber disse præciseringer er dækkende for forståelsen – og forventer at alle er indforstået med praksissen. 
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