Til samtlige klubber
c.c. DRUs dommere, bestyrelse og ansatte

Brøndby, den 10. august 2017

LOVÆNDRINGER:
Hermed følger en gennemgang af de lovændringer, som er trådt i kraft pr. 1. august.
Ændringerne vil blive implementeret i dansk rugby med øjeblikkelig virkning.
Law 3 Number of Players – The Team
Forklaring: Der skal fortsat være 8 i klyngen selv om den er "uncontested" på grund af en
skade eller udvisning (gult eller rødt kort)
Law 5 Time
Forklaring: Spillet kan fortsætte efter de 80 minutter er spillet, selv hvis straffesparket bliver
sparket ud til sidelinjen (uden at røre nogen). For at stoppe spillet skal man lave et "tap"
spark og så efterfølgende spark bolden ud.
Law 8 Advantage
Forklaring: Når der er flere straffer til samme hold under samme "fordelsperiode" kan
kaptajnen vælge hvilket holdet ønsker at bruge (ud fra dommerens markeringer).
Law 9 Method of Scoring
9.A.1 (points values)
Forklaring: Man bliver automatisk tildelt 7 point for en "penalty try" - og man behøver ikke
at forsøge sparket for de 2 ekstra point.
Law 19 Touch and Lineout
Forklaring: En spiller der forsøger at bringe bolden under kontrol, anses som at have kontrol
over bolden, hvis denne går til touch (og er dermed sidste mand, der har rørt bolden).
En spiller kan slå eller kaste bolden ind på banen igen hvis hun/han er i luften når han gør
dette. Spilleren skal komme fra banen og være i luften uden for banen når der er kontakt
med bolden (før måtte spilleren også lande inde på banen).
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Hvis spilleren bringer bolden under kontrol når den er uden for banen og hun/han lander
uden for banen, har hun/han ikke taget bolden uden for banen. Hvis spilleren bringer bolden
under kontrol inden den er uden for banen og hun/han lander uden for banen, har hun/han
bragt den uden for banen. (Dette gælder om bolden er i luften og krydser hvor sidelinjen
ville være hvis den var tegnet op mod himlen).
Law 20.5 + 20.6
Forklaring: Spilleren der sætter bolden ind i klyngen må gerne stå lidt tættere på sit eget
hold, men bolden skal stadig ind i "tunnellen". Dommeren behøver ikke at give en signal til
spilleren før bolden kommer ind - stadig frispark hvis ikke lige.
Law 20.8 (b)
Forklaring: Bolden skal hookes i klyngen og må gerne hookes af alle spillere i førsterækken ellers frispark.
Law 20.9 (b)
Forklaring: 8'eren må gerne samle bolden op fra fødderne af anden række spillerne (men så
er klyngen ovre). Andre må fortsat ikke bruge deres hænder. Ellers straffe.
Law 15.4
Forklaring: Hvis Tackleren vil samle bolden op efter en tackling er sket (altså et forsvarsspiller
bringer boldbæreren til jorden og tackleren kommer selv til jorden), skal hun/han først på
fødderne, og tilgå bolden (og dermed tacklezonen) fra deres egen side. Ellers straffe. (Hvis
man bringer boldbæreren til jorden og man forbliver selv på fødderne er man en tackle
assist, og man skal stadig komme fra sin egen side. Så snart en anden spiller ankommer, er
der dannet en ruck og offside reglerne gælder. Se næste forklaring.
Law 16 - Ruck definition
Forklaring: Der skal nu kun være én person på fødderne over bolden ved en tackling
[tackleren og boldbesidderen er på jorden] (før var det en fra hvert hold). Det kan være en i
angrebet eller i forsvar. Offside linjerne gælder når den først ankommende spiller er der og
alle andre skal komme ind til rucken fra deres egen side eller komme onside. Den først
ankommende person må gerne samle bolden op inden der kommer andre. Den spiller skal
stadig komme fra sin egen side. Så snart der er en spiller fra hvert hold på deres fødder og
over bolden må man ikke bruge hænder, kun fødder, for at flytte bolden tilbage til den
bagerste del af rucken. Dette gælder for begge hold. Ellers straffe.
Law 16.4
Forklaring: Man må bruge fødderne til at bringe bolden mod sin egen side. Man må ikke
sparke bolden på en anden måde, og slet ikke sparke den ud af rucken. Ellers straffe.
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Følgende gælder kun Sevens:


Sevens finaler må kun være 2 x 7 minutter



TMO regler pt. ikke relevant i Danmark



Opspark skal tages inden for 30 sekunder efter dommeren fløjter efter et straffe eller
drop spark. Ellers frispark til det andet hold fra midten



Hold skal stå klar til et indkast 15 sekunder efter dommeren markerer hvor indkastet
skal tages - ellers frispark til det andet hold på 15m linjen lige med hvor indkastet er
markeret



Hold skal være klar til at danne en klynge 15 sekunder efter dommeren markerer
hvor klyngen skal være - ellers frispark til det andet hold hvor klyngen er markeret



Et straffe eller frispark skal tages inden for 30 sekunder efter dommeren tildeler det ellers frispark til den andet hold på mærket

De sidste 4 pinde er tiltænkt de professionelle spillere og turneringer, og vil ikke
nødvendigvis blive brugt i Danmark.
Har man yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte Mike Hawkins på e-mail:
lostohawk@live.com (kan naturligvis også fremsendes via DRU).
Vi henviser i øvrigt til www.laws.worldrugby.org, hvor alle ændringer er forklaret udførligt og
med videoillustrationer.
Med venlig hilsen
Dansk Rugby Union

Inger Marie Godvin
Sekretariatsleder

Dansk Rugby Union | Idrættens Hus | DK-2605 Brøndby | T: +45 43 26 28 00 | info@rugby.dk | www.rugby.dk
Protektor H.K.H. Prins Joachim – Medlem af World Rugby, Rugby Europe og Danmarks Idrætsforbund

