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Hermed den 12. udgave af en dansk dommermanual, beregnet p̊a
dommere, som dømmer kampe under DAFF (Dansk Amerikansk Fod-
bold Forbund). Manualen handler i mangt og meget om, hvordan man
udfører arbejdet som dommer, og fortæller om bl.a. positionering, vur-
deringer og handlinger før, under og efter kampe.

Manualen udgives af DAFF’s dommerudvalg, men er en oversættelse
af 16th edition af Manual of Football Officiating (MOFO) fra den in-
ternationale dommerforening IAFOA (International American Football
Officials Association).

Manualen er et arbejdsredskab for dommere, og skal suppleres med
det gældende regelsæt for amerikansk football under Dansk Amerikansk
Fodbold Forbund.

Denne manual er beregnet til dommere p̊a alle niveauer. Den er spe-
cifik i sine forklaringer om hvor man skal st̊a, hvad man skal kigge efter,
og ikke mindst hvordan man skal reagere, n̊ar man ser noget som ikke
er i henhold til de gældende IFAF regler.
Den skal og bør tages meget seriøst, da der ligger mange års erfaring og
viden bag de betragtninger, som gør sig gældende. S̊a kort fortalt, brug
teknikkerne beskrevet i manualen, for at sikre at de spillere og trænere,
som vi servicerer i DAFF’s kampe, f̊ar den bedste mulighed for at spille
et fair football opgør under jeres ledelse.

Da dommergerningen i amerikansk football er meget kompleks, kan
bogen til tider virke meget omfangsrig, men den er samtidig indrettet,
s̊a man kan studere de enkelte positioner hver for sig, og derved f̊a øget
fokus p̊a ens egne specifikke opgave p̊a et dommercrew.

For dommere, som tidligere har arbejdet med DAFF’s dommerma-
nual, vil man bide mærke i, at der ikke længere er detaljer for arbejdet
p̊a 7 mands crew. Årsagen til dette er b̊ade økonomiske og simplifice-
ringsmæssige betragtninger.
7 mands crews er udelukkende brugt i DAFF’s Nationalliga, og da de
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bruger 17th edition af MOFO, s̊a har vi gjort DAFFs manual billigere,
ved at fjerne siderne om 7 mands crew. Vi h̊aber ogs̊a samtidig, at det
mindre indhold, kan tilsikre at der ikke skabes mere forvirring end hvad
godt er. Af samme grunde er de nye kapitler omkring Center Judge (den
8. dommer i 8-mands crews) og radiokommunikation heller ikke medta-
get. Der kan dog forekomme referencer til Center Judge og andre 7- eller
8-mands mechanics i nogle af kapitlerne, da det ville være for omfattende
at omskrive dem bare for at fjerne disse referencer.

Endnu engang skal der lyde en stor tak til dem, som har givet deres
besyv med, i udarbejdelsen af denne manual. En særlig tak til Vincent
Nordkov, som har hjulpet med at opdatere mange af kapitlerne i bogen
fra den gamle DAFF manual til den nye IAFOA manual.

Skulle der uheldigt have indsneget sig en eller flere fejl i denne pu-
blikation, s̊a hold dig endelig ikke tilbage i forhold til at hjælpe os med
at give dig og dine kollegaer, de bedste betingelser for at perfektionere
den fantastiske opgave, som det for mange af os er, at være dommer ved
DAFF’s kampe.

Input, ris eller ros kan sendes til:
Dommerudvalget
du@daff.dk
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19.4 Åbenlyse og ikke-̊abenlyse strafudmålinger . . . . . . . . . 233
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1 Introduktion

1.1 Basal filosofi

1. Enhver dommer må til fulde kende og forst̊a reglerne. Det er dog
ikke nok at forst̊a dem, uden ogs̊a at have evnen til at fortolke og
bruge dem rigtigt. Disse færdigheder opn̊as bedst ved at studere
og diskutere reglerne jævnligt.

2. Udover at kunne reglerne, er det ogs̊a nødvendigt for dommeren at
vide hvor han skal st̊a, hvad han skal kigge efter, og selvfølgelig vide
hvad han skal gøre n̊ar han ser noget. Med disse evner, kan domme-
ren sikre en upartisk ledelse af en af de mest intensive sportsgrene,
og administrere en flydende afvikling af et opgør, hvor atletiske
evner ikke spoleres eller undertrykkes af snyderi eller usportslig
optræden. Det er fundamentalt at den korrekte brug af mechanics
fører til bedre dommerpræstationer.

3. Mechanics er to ting: Ansvarsomr̊ader og placering. Ansvarsomr̊ader
er essentielle fordi uden en specifik opgave for den enkelte dommer,
vil der uundg̊aeligt opst̊a situationer, hvor overtrædelser ikke bliver
set. Hvis dommeren tilsidesætter sit ansvarsomr̊ade, vil det være
ensbetydende med at give spillerne “carte blanche” til at overtræde
reglerne. Placering er næsten lige s̊a vigtig, fordi det er betydnings-
fuldt, at dommeren giver sig selv det mest gunstige udgangspunkt,
til at kunne vurdere en given situation korrekt. Grundlaget for
placeringerne i denne bog, er baseret p̊a forskellige amerikanske
dommerorganisationer, og specielt CFO. De er baseret p̊a mange
mange års erfaring, og er efter grundig overvejelse fundet at være
de bedste.

4. Det anbefales, at den enkelte dommer skriver en personlig check-
liste med ting han skal gøre og se efter p̊a hver position og for
hver tænkelig spilsituation. Listerne skal vedligeholdes og udbyg-
ges periodisk som en personlig “reminder” for hvad der skal gøres
og hvordan man bedst opn̊ar det.

5. Man må ikke glemme at amerikansk fodbold er et spil, der spilles
med og betragtes af mennesker. Dommere i amerikansk fodbold
skal udvikle en forst̊aelse for det brede spekter af menneskelige re-
aktioner, der kan forekomme i forbindelse med afvikling af konkur-
rencer af denne slags. Det er kun ved at udvikle en s̊adan forst̊aelse,
at dommerne kan opn̊a den fornødne respekt fra spillere og trænere,
og samtidigt opretholde den nødvendige disciplin, der er nødvendig
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i et s̊a fysisk og spændende spil som amerikansk fodbold.
6. Dommergerningens grundpiller:

(a) Den første grundpille i forhold til at dømme en kamp i ameri-
kansk fodbold, er at kampene skal afvikles i et sikkert miljø.
Banen, omr̊adet, spillerne og deres udstyr må p̊a ingen måde
udgøre en risiko for de deltagende parter - det må heller ik-
ke p̊a nogen måde underminere seriøsiteten i spillet, og dets
afvikling. Disse ting tages ofte for givet.

(b) Den anden grundpille handler om den nødvendige respekt,
som spillere og coaches er nødt til at have for dommernes
beslutninger p̊a og udenfor banen. Uden den fornødne respekt
er det næsten umuligt at f̊a indflydelse p̊a spillernes opførsel.
Reglerne skal ses i lyset af, at de kun virker hvis de gør en
forskel overfor dem de skal effektueres overfor. Det betyder
bl.a. at der skal ses p̊a om det har betydning for spillet, n̊ar
der skal kaldes en overtrædelse.

(c) Uden disse grundpiller, er det næsten umuligt for en dommer
at f̊a efterlevet reglerne p̊a en måde, som sikrer en ligeværdig
og fair kampafvikling.

7. En manual som denne kan ikke forventes at give svar p̊a alle mulige
spilsituationer, og hvordan man skal handle i den aktuelle situation.
Det betyder at du som dommer skal danne dig et indtryk hver gang,
og handle ud fra det. Enkelte situationer kan være s̊a usædvanlige
at vi ikke har taget højde for dem, og der må du handle ud fra
hvad du finder mest logisk og fair. Det betyder dog ikke at du bare
kan “freelance” og dømme lige som du har lyst. Dommergerningen i
amerikansk fodbold er et stort teamwork, og dine dommerkollegaer
har forventninger om hvor du er, og hvad du ser efter p̊a mere eller
mindre alle spil. Kun ved at arbejde sammen, can et crew forvente
at dømme en kamp med succes. Kun ved at være p̊a det rette sted
p̊a det rette tidspunkt, kan en dommer udfylde sin rolle i dette.
Denne bog fortæller dig langt det meste om hvor og hvordan du
skal reagere - den gør det p̊a de mest almindelige spilsituationer
(og s̊agar et par usædvanlige), men resten er nogle du kan være
nødt til at løse selv, baseret p̊a din viden, dine studier af regler og
mechanics og p̊a din erfaring med amerikansk fodbold.
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1.2 Vigtige punkter (“Points of emphasis”)

I denne udgave, vil vi gerne have dommerne til at lægge specielt mærke
til de følgende punkter:

1. At signalere timeout: Alle dommere bør altid gentage alle ti-
meout (S3) signaler, der bliver lavet af alle andre dommere (Me-
chanic 5.6.3)

2. Referee mechanics omkring ”ready for play”:

(a) Uanset om der bruges 40 sekunders play clock eller 25 se-
kunders, er det vigtigt at erklære bolden klar til spil ensartet
igennem kampen.

(b) Hvis der ikke bruges 40 sekunders ur, prøver vi at simulere
det.

3. Umpire mechanics omkring ”ready for play”:

(a) Umpires bør være p̊a deres position (og ikke st̊a over bolden)
før snappet (Mechanic 10.9.c.13) medmindre:

(i) en eller flere af Referee, Linesman eller Line Judge ikke
er i position og vender mod bolden

(ii) en eller flere af de dybe dommere er en betragtelig afstand
fra deres position

(iii) down boksen ikke er i nærheden af line of scrimmage eller
viser det forkerte forsøgsnummer

(iv) hold A laver en udskiftning i sidste øjeblik

(b) Umpires bør straks komme over bolden hvis der bliver fløjtet
uanset grunden (f.eks. fordi der sker en overtrædelse, et hold
har f̊aet tildelt en timeout, bolden blæser væk osv.) eller hvis
hold A laver en sen udskiftning (Mechanic 10.9.c.14).

(c) Hvis Refereen eller en anden dommer spotter bolden, er der
ingen grund til at Umpiren skal st̊a over den medmindre noget
forsinker spillet.

4. Straf administration:

(a) Hvis du har kastet dit flag, s̊a sørg for at lave et langt og
tydeligt timeout signal n̊ar spillet slutter (Mechanic 19.1.b.2).
De andre dommere vil gentage dette. Vær sikker p̊a at Referee
og Umpire har set dit signal.

(b) Medmindre du er ansvarlig for død bold spottet, s̊a g̊a til
Refereen for at indrapportere overtrædelsen n̊ar al handling
efter spillet er afsluttet.

(c) Umpiren bør sikre sig s̊a hurtigt som muligt, at han ved hvad
flaget er kastet for.

(d) Hvis du har information der kan bidrage med noget i forhold
til straffen (f.eks. at du syntes at kastet ikke var gribeligt ved
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en DPI; du ved at der var et skift i holdbesiddelse og du er
ikke sikker p̊a at Refereen ved det), s̊a kom ind med det.

5. ”Hurry-Up”spil: Lad være med at sløve kampen. Specielt n̊ar
hold A forsøger at køre ”hurry-up”offense.

(a) En wing official der har død bold spottet, bør ikke komme
ind p̊a banen medmindre spillernes opførsel kræver det, eller
spottet er tæt p̊a linjen, der skal n̊as.

(b) Kun Umpiren bør h̊andtere bolden n̊ar uret kører (Mechanic
10.9.c.9). Undtagelsen til dette er hvis Refereen er nærmere
hvor bolden skal spottes, f.eks. hvis der tabes yards p̊a et spil.

(c) Alle dommere (og chain crew) har pligt til at komme i po-
sition, vende mod bolden og være klar til det næste spil s̊a
hurtigt som muligt.

(d) Brug ikke tid p̊a at snakke til spillere, trænere eller andre
dommere mens uret kører.

(e) Giv ikke en ”measurement”hvis det kan undg̊as (Mechanic
18.4).

6. Regelanvendelse:

(a) Det er en overtrædelse at blokere en modstander i ryggen;
det er ikke en overtrædelse at røre en modstander i ryggen
(Mechanic 3.3.5.c)

(b) For at holding skal kaldes, må der være p̊aviselig restriktion.
Den kan være lille, men den skal være p̊aviselig.

7. Sidelinje kommunikation: De følgende punkter for kommunika-
tion mellem dommerne og head coachen for et hold er essentielle:

(a) N̊ar der er dømt en overtrædelse mod hans hold, skal den
nærmeste wing dommer informere Head Coachen om nummer
eller position p̊a den spiller, der har beg̊aet overtrædelsen, og
hvad han gjorde, som var ulovligt (Mechanic 19.3.10). Hvos
straffen indeholder tab af forsøg, skal træneren ogs̊a informe-
res om dette.

(b) Hvis der er en usædvanlig strafudmåling eller vurdering, skal
en dommer informere begge Head Coaches, uanset om det er
imod hans hold (Mechanic 19.3.10). Dette kan være nærmeste
wing dommer eller Referee afhængig af hvad det er.

(c) “Hvis det officielle tidtagningsredskab ikke er et synligt kam-
pur, s̊a skal Referee eller hans repræsentant, de sidste to mi-
nutter i hver halvleg informere begge anførere og begge head
coaches om hvor meget tid der er tilbage, hver gang uret er
stoppet ifølge reglerne.” (Regel 3-3-8-c). Dette vil normalt
blive gjort af den nærmeste wing dommer.

(d) Ved two-minute warning skal den nærmeste wing dommer in-
formere Head Coachen om den præcise tid, der er tilbage, og
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hvor mange time outs hvert hold har tilbage.
(e) N̊ar et hold har brugt sin sidste time out i en halvleg, skal

Refereen informere Head Coachen om dette, samt om den
præcise tid, der er tilbage. Refereen bør ikke uddelegere dette
til en anden dommer.

(f) Hvis en spiller skal diskvalificeres, skal Refereen, sammen med
den dommer, som kaldte overtrædelsen (eller den nærmeste
wing dommer hvis det var Refereen), informere Head Coachen
om nummeret p̊a den spiller, der er diskvalificeret, samt hvad
overtrædelsen var (Mechanic 19.1.b.11).

8. ”Measurement”: N̊ar der skal laves ”measurement”, skal det ske
p̊a det præcise død bold spot. Den ansvarlig for spottet skal placere
bolden p̊a jorden p̊a det spot. ”Measurements”m̊a ikke ske p̊a et
spot der er p̊a linje med død bold spottet, og i særdeleshed må
bolden ikke flyttes fra en sidezone til mellem hash marks før der
bl̊aver målt (Mechanic 18.5).

9. Dækning ud af banen: N̊ar boldholderen løber ud af banen,
skal den dækkende dommer vende sig og fortsætte med at kigge p̊a
ham, s̊a længe der er en risiko for handlinger imod ham (Mechanic
5.4.1).
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2 Ændringer i Mechanics

Denne udgave af Manual of Football Officiating (MOFO) er ny i Dan-
mark, og der vil være en del ændringer (mange af dem små) til mechanics,
da den gamle DAFF manual baserede sig p̊a 13th edition af MOFO, og
denne er 16th edition. Derfor er det desværre ikke muligt at komme med
en udtømmende liste over ændringer, da listen i den engelsksprogede
originalversion naturligvis kun indeholder ændringerne fra 15th til 16th
edition.
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3 Regelanvendelse

3.1 Introduktion

For at sikre at alle dommerhold konsekvent fortolker reglerne p̊a samme
måde, skal efterfølgende overtrædelser kun kaldes som angivet.
Bemærk:

1. Hensigten er, at disse fortolkninger skal føres fuldt ud i senior kam-
pe.

2. En strengere fortolkning af regler, kan med fornuft føres i kam-
pe som involverer juniorspillere og/eller hvor spillerne er tydeligt
uerfarne.

3. En strengere fortolkning af regler, kan med fornuft føres i kam-
pe hvor den generelle (ikke bare 1-2 spillere) spillerattitude (eller
handlinger) truer med at eskalere antal af straffe beg̊aet. Dette
kan inkludere at kalde “mindre” overtrædelser, hvor frustration
kan føre til “større” overtrædelser.

4. En mere afslappet fortolkning af reglerne kan med fornuft føres,
n̊ar det ene hold fører stort og tydeligt dominerer. Bemærk dog at
sikkerheds-relaterede eller åbenlyse overtrædelser altid skal kaldes.

5. Overtrædelse sker i et åbent omr̊ade af banen, er åbenlyse nok til
at skulle kaldes, lige meget om de har betydning for spillet eller ej.
Dette omfatter takedowns (særligt hvis de sker i tackleboksen), blo-
keringer i ryggen, og andre overtrædelser. Vores filosofi har ændret
sig fra ”havde det betydning?”, til ”var det åbenlyst?”. Grunden
til dette, er at flere nu ser kampene p̊a video, og dermed ser kam-
pene anderledes end folk p̊a tilskuerpladserne. En mindre åbenlys
fejl, skal stadig betragtes ud fra filosofien ”havde det betydning
for spillet”. Større fejl (dem der giver 15 yards eller lignende), skal
altid kaldes.

6. Hvis et flag er kastet for en overtrædelse, hvor disse retningslinjer
indikerer at det ikke skulle have været kastet, bør straffen stadig
udm̊ales. Vink aldrig et flag af, hvis det oprindeligt er kastet for
en overtrædelse af reglerne.

7. Hold hele tiden de principper der er angivet i kapitel 5.2 (Sund
Fornuft) for øje.

8. For regler, som ikke er nævnt i dette kapitel, skal følgende princip-
per bruges:

(a) Overtrædelser, som vedhører spillernes sikkerhed, skal altid
kaldes.
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(b) Overtrædelser, som er tydelige for tilskuerne, skal altid kaldes.
(c) Overtrædelser, som giver det ene hold en klar fordel, skal altid

kaldes.
(d) Overtrædelser, som er små/tekniske, og som med stor sand-

synlighed bliver overset (eller ikke forst̊aet) af spillerne, bør
til at starte med ikke straffes. Forklar i stedet spilleren hvad
han gør forkert.

3.2 Definitioner

1. “Point of attack”; defineres som:

(a) P̊a et løbespil, er det omr̊adet foran boldholderen i den retning
han løber. Ændrer han retning, ændres point of attack.

(b) P̊a et kastespil, er det omr̊adet i kasterens nærhed, eller spil-
lere der forsøger at n̊a til kasteren.

(c) P̊a et sparkespil, er det omr̊adet omkring sparkeren eller re-
turneren, eller spillere der forsøger at n̊a sparkeren eller re-
turneren eller at blokere et spark.

2. Åbenlys: En handling er åbenlys, hvis den er synlig for en tilskuer
med kendskab til reglerne, eller en dommer der ser kampen live eller
p̊a video. Generelt er alt hvad der sker i et åbent omr̊ade, eller af
en spiller som st̊ar alene, åbenlyst. Ting der sker i et tæt pakket
omr̊ade eller i en bunke er ikke åbenlyse.

3.3 Kontakt Overtrædelser

1. Offensiv holding:

(a) Kald det kun n̊ar alle nedenst̊aende betingelser er indfriet:

(i) Overtrædelsen er åbenlys. Alts̊a hvis den ikke ville kun-
ne ses p̊a video, s̊a lad være med at kalde den.

(ii) Overtrædelsen p̊avirker spillet, eller er åbenlys. Alts̊a
hvis den sker langt fra point of attack, eller ikke er åbenlys,
s̊a lad være med at kalde den.

(iii) Handlingen forhindrer tydeligt bevægelse (“demon-
strably restrictive”). Alts̊a hvis spilleren ikke ulovligt er
forhindret eller forsinket, s̊a lad være med at kalde den.

(iv) Overtrædelsen forringer modstanderens spil. Alts̊a
hvis den faktisk bevæger spilleren i den retning han ønsker,
s̊a lad være med at kalde den.

(b) Handlinger som er offensiv holding inkluderer:

(i) “Grab and restrict”: At holde fast i en modstanders
uniform eller krop p̊a en måde, som begrænser hans mu-
lighed for at bevæge sig i den retning han ønsker.
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(ii) “Hook and restrict”: At bruge sin h̊and eller arm som
en “krog” rundt om modstanderen (udenfor rammen af
kroppen af den spiller som blokerer) p̊a en måde, som
begrænser modstanderens mulighed for at bevæge sig i
den retning han ønsker.

(iii) “Takedown”: At bringe en modstander til jorden (ved
at holde fast eller lave en “krog”), n̊ar modstanderen
prøver at undg̊a det. Bemærk at det ikke er ulovligt at
blokere en modstander til jorden ved at at bruge hænder
eller arme inden for “kroppens ramme” (eller i ryggen
inden for fri-blokerings zonen).

(c) En spiller er begrænset (restricted) hvis:

(i) Han er forhindret i at dreje eller ændre retning pga. fort-
sat kontakt.

(ii) Hans overkrop drejes af en modstander, som har sine ar-
me rundt om ham.

(iii) Han har ikke mulighed for at komme væk fra modstan-
deren ved at dreje, stoppe, e.l.

(iv) Hans balance bliver ændret, eller hans naturlige bevægel-
se af fødderne bliver fjernet.

(d) Lad være med at kalde overtrædelsen, hvis nogle af de følgende
betingelser er indfriet, medmindre fejlen er meget åbenlys:

(i) En spiller laver den afsluttende tackling for tabte yards
(inkl. et sack).

(ii) En spiller sl̊ar bolden ned eller intercepter den.
(iii) En spiller der f̊ar kontrol over en fumble.
(iv) Hvis det sker i point of attact p̊a et løbespil, og modstan-

derne er “squared up”, og bevæger sig i samme retning,
uden at de overst̊aende restriktioner finder sted.

(v) Hvis det sker samtidigt med den afsluttende tackling, men
et andet sted p̊a banen.

(vi) Hvis det er bag den neutrale zone, og et fremadrettet kast
allerede er kastet, eller er i færd med at blive kastet.

(vii) Hvis det er som en del af en “double team” blokering
(medmindre det ender med et takedown eller forsvars-
spilleren bryder blokeringen og bliver holdt tilbage).

(viii) Hvis det er en del af en defensiv handling (alts̊a hvis
forsvarsspilleren løfter den offensive spillers arm - “rip
move”).

(ix) Hvis spilleren ikke gør noget forsøg p̊a at undslippe hand-
lingen (alts̊a hvis han har givet op over for handlingen).

(e) At holde i en modstanders trøje er ikke det samme som at
holde modstanderen. For at et træk i trøjen skal være en
overtrædelse, skal der være en p̊aviselig restriktion i spille-
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rens bevægelser.
(f) Det er lige s̊a vigtigt at observere slutningen p̊a en blokering,

som det er at observere starten. Hvis en forsvarsspiller gli-
der af en blokering, og er i stand til at fortsætte normalt i
den retning han vil, er det ikke sandsynligt at der har været
holding.

2. Defensiv holding:

(a) Nede af banen i kastesituationer, er alt point of attack - en
overtrædelse mod en lovlig modtager kan forekomme hvor som
helst.

(b) Kald altid de overtrædelser som p̊avirker at kasteren ikke ka-
ster bolden og/eller bliver sacket.

(c) Blokeringer af “clothes line” typen (blokering med strakt arm
i hals/hoved højde) skal kaldes som personlige fejl overtrædel-
ser.

(d) Kontakt som ikke tydeligt hindrer modstandere skal ignoreres.
(e) Tydelig fastholdelse af modstanderens trøje, som hindrer ham

og/eller f̊ar ham til at miste fodfæstet, skal kaldes.
(f) Holding bør ogs̊a kaldes mod defensive spillere, som åbenlyst

og ulovligt hindrer en offensiv spiller fra at agere “lead blo-
cker” for boldholderen (inkluderer linjemænd der “puller” p̊a
“traps” eller “sweeps”), dog ikke n̊ar den offensive spiller er
for langt fra spillet til at kunne være en part.

(g) Defensiv holding skal ikke kaldes, n̊ar det sker efter bolden
er kastet til den modsatte side af banen (medmindre det er
et tydeligt forsøg p̊a at begrænse en offensiv spiller, som be-
skrevet i (f)) Hvis fejlen sker mens quarterbacken stadig har
bolden og intention om at kaste den, skal fejlen kaldes. Dette
gælder ogs̊a selvom bolden ender med at blive kastet til et
andet sted p̊a banen. Det kunne have effekt p̊a hvor han vil
kaste bolden hen. Timingen p̊a holdingen er vigtig.

3. Ulovlig brug af hænder: Kaldes efter samme principper som hol-
ding, medmindre den første kontakt i en blokering er p̊a modstan-
derens hjelm eller facemask. I disse tilfælde skal den altid kaldes.
Sikr dig at du ser den første kontakt: det er ikke en overtrædelse
hvis den blokerende spillers hænder glider op over modstanderens
skulder. Husk dog at gentagen eller kontinuerlig kontakt mod hjel-
men, er en personlig overtrædelse.

4. Blokering under hoften og Clipping :

(a) Ved tvivl, s̊a har bolden ikke forladt fri-blokerings zonen. Det-
te gælder for blokeringer bagfra.

(b) Ved tvivl, indenfor de første 3 sek. efter snappet, s̊a har bolden
ikke forladt tackle boksen. Dette gælder for blokeringer forfra.
Derefter har bolden forlads boksen.
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(c) En peel-back blokering, er en blokering hvor den blokerende
spillers kraft er i retning mellem syd-øst og syd-vest, hvor syd
er retningen mod hold A’s end line.

(d) For at kalde clipping skal man se den blokerende spillers sidste
skridt inden kontakt(s̊a det er helt sikkert hvilken retning han
kom fra), samt modstandernes sidste skridt (s̊a det er sikkert
at han ikke drejede ryggen til). Det er essentielt at man ser
den første kontakt. Husk at kontakt fra siden er lovligt. Se
hele handlingen.

5. Ulovlig blokering i ryggen :

(a) Før du kalder denne overtrædelse, iagttag retningslinjerne for
at kalde holding, men ogs̊a for at kalde clipping, specielt delen
med at se hele handlingen.

(b) En h̊and p̊a ryggen og en i siden kan stadig være ulovligt, hvis
den primære kraft initieres med den h̊and der er i ryggen.

(c) Berøringer i ryggen bør ikke kaldes, medmindre det resulte-
rer i at han falder eller mister balancen, og derved misser en
tackling eller blokering. Husk at overtrædelsen hedder ulovlig
blokering i ryggen, ikke ulovlig berøring i ryggen.

(d) Ulovlige hits i ryggen, som foreg̊ar langt væk fra spillet, bør
kaldes som personlig fejl overtrædelse, unnecessary roughness
- her er betydningen i forhold til spillet ikke en faktor.

(e) Vær særlig opmærksom p̊a de spillere som er blevet “brændt”
og derved er kommet i en jagtende position.

6. Roughing the passer:

(a) Hvis forsvarsspillerens første kontakt er imod hovedet, er det
altid en overtrædelse, medmindre kasteren dukker sig ind i
kontakten eller kontakten er meget let. Det er dog kun tar-
geting, hvis kontakten er markant større, end den man kan
forvente fra en almindelig tackling eller et forsøg p̊a at bloke-
re bolden.

(b) Hvis forsvarsspillerens kontakt er targeting, skal de straffes
under regel 7-3-12 og 10-2-2-e, og spilleren skal udvises (Regel
9-1-3 eller 9-1-4) (se ogs̊a 3.3.14.b).

(c) Hvis forsvarsspillerens første kontakt er mod kasterens knæ,
s̊a længe han stadig er i kaste positur, skal dette straffes under
regel 9-1-9-b. Overfladisk kontakt er ikke ulovligt.

(d) Det er en overtrædelse, hvis forsvarsspilleren (p̊a forsiden af
kasteren) tager 2 eller flere skridt, efter bolden er kastet, før
han rammer kasteren. Spillere som kommer fra bagsiden bør
fortolkes lidt mere åbent.

(e) Man bør lade tvivlen komme defensive spillere, der gør et
ihærdigt forsøg p̊a at undg̊a eller reducere kontakten, til gode.
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(f) N̊ar man er i tvivl, kaldes det som roughing the passer, hvis
det virker som om forsvarsspilleren forsøger at “straffe” ka-
steren.

7. Roughing/running into the kicker:

(a) Udgangspunktet for forskellen er, om det er det sparkende
ben der rammes (running into), eller standbenet (roughing).

(b) I situationer hvor sparkeren rammes h̊ardt nok til at blive
sendt i jorden, bør det kaldes som roughing.

(c) I situationer hvor sparkeren laver en bevægelse før sparket,
som ikke kan betragtes som en del af en normal sparkebevæ-
gelse, s̊a er det ikke længere åbenlyst at et spark vil finde
sted, og derved kan der ikke finde overtrædelser sted, medmin-
dre spilleren åbenlyst forsøger at “straffe” sparkeren. Vær op-
mærksom p̊a at ”rugby-style”sparkere (n̊ar man sparker mens
man løber) har samme beskyttelse som som en konventionel
sparker, efter bolden er sparket. Al kontakt inden skal ses som
en tackling af en boldholder.

(d) Selvom bolden snappes højt eller skævt i forhold til sparkeren,
kan et spark stadig være åbenlyst. Hvis sparkeren eller holde-
ren f̊ar fat i bolden, og med det samme g̊ar igang med deres
”almindelige”bevægelse, har de stadig ret til beskyttelse.

8. Defensiv pass interference (DPI):

(a) Handlinger der underbygger defensiv pass interference, inklu-
derer:

(i) ”Not playing the ball” -tidlig kontakt af en forsvars-
spiller (som ikke spiller bolden), som hindrer eller be-
grænser modtagerens muligheder for at gribe bolden.

(ii) ”Playing through” - At spille ”igennem”modtageren
(forst̊aet som at tage kontakt i ryggen eller den side som
er længst væk fra bolden), ogs̊a selvom det er i et forsøg
p̊a at n̊a bolden.

(iii) ”Grabbing an arm”) - Gribe i modtagerens arm p̊a
en måde, som begrænser hans muligheder for at gribe
bolden.

(iv) ”Arm bar” - At strække en arm p̊a tværs af modtage-
rens krop p̊a en måde der nedsætter modtagerens mulig-
hed for at kunne gribe bolden, uanset om forsvarsspilleren
forsøger at spille bolden eller ej.

(v) ”Cut off” - At skære vejen af for modstanderen ved
fysisk kontakt, uden at spille bolden (forst̊aet som før
forsvarsspilleren kigger efter bolden).

(vi) ”Hook and turn” - At omklamre modtageren ved livet
(med én arm p̊a en måde, der resulterer i at modtagerens
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krop drejer, før han kan modtage bolden (ogs̊a selv om
det gøres under et forsøg p̊a at n̊a bolden).

(b) Aktiviteter der ikke underbygger defensiv pass interference,
inkluderer:

(i) Tilfældig kontakt under bevægelse mod bolden, som ikke
nævneværdigt p̊avirker modtagerens løberute. I tvivlstil-
fælde om hvorvidt løberuten blev nævneværdigt p̊avirket,
er der ikke pass interference.

(ii) Utilsigtet sammenstød af fødder n̊ar begge (eller ingen)
spillere forsøger at spille bolden.

(iii) Kontakt, der sker under et kast, der tydeligt ikke er gri-
bbart (”uncatchable”) af de involverede spillere.

(iv) At lægge en h̊and p̊a modtageren, som ikke drejer eller
hæmmer ham før bolden ankommer.

(v) Kontakt under “hail mary” kast, undtagen hvis der er
tale om klokkeklar og utvetydig pass interference.

(c) Yderlige bemærkninger:

(i) En stationær spiller (i position til at modtage bolden)
som fysisk flyttes fra sin position, er der beg̊aet en over-
trædelse imod.

(ii) Det er aldrig pass interference hvis forsvarsspilleren berører
bolden, før han berører modstanderen.

(iii) Interference skal være åbenlys for at blive kaldt.
(iv) Husk at forsvaret har lige s̊a meget ret til bolden, som

angrebet har.
(v) Det er væsentligt at f̊a defineret hvilke spillere, der spiller

bolden, og hvilke der ikke gør.
(vi) Normalt vil en angriber forsøge at gribe bolden med begge

hænder. Hvis du ser forsvarsspilleren g̊a op med kun en
h̊and, s̊a find ud af hvad den anden h̊and laver.

(vii) N̊ar du bedømmer hvorvidt et kast var gribbart, s̊a fore-
stil dig hvor langt modtageren kunne have løbet, og hvor
højt han kunne have hoppet, hvis ikke han var blevet
forstyrret. I tvivlsspørgsmål er bolden altid gribelig.

(viii) Det er ikke en fejl hvis kontakten er simultan med at
bolden bliver rørt (”bang-bang”). Hvis der er tvivl, sker
de to ting simultant.

9. Offensiv pass interference

(a) Aktiviteter der underbygger offensiv pass interference, inklu-
derer:

(i) “Push off” - Indledningsvis kontakt med en forsvarer,
ved at skubbe/puffe vedkommende væk (pushing off), og
derved lave et “omr̊ade” der giver plads til at gribe bol-
den.
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(ii) “Driving through” - At løbe igennem en forsvarer som
har etableret en position p̊a banen.

(iii) “Blocking down field” - Før bolden er kastet tæller
al offensivt initieret kontakt nede af banen. Efter kastet
tæller al kontakt, der kan have betydning for spillet (nede
af banen) (som udgangspunkt op til ca. 20 yards fra hvor
bolden er kastet til).

(iv) “Pick” - At ”pick’e”en forsvarsspiller der forsøger at
dække en receiver. Det er ikke en fejl hvis kontakten sker
samtidig med at bolden bliver rørt.

(b) Aktiviteter der ikke underbygger offensiv pass interference in-
kluderer:

(i) Tilfældig kontakt med angriberens hænder, arme eller
krop mens han forsøger at bevæge sig mod bolden, og
som er af en karakter, der ikke nævneværdigt ændrer p̊a
forsvarerens mulighed for at lave et spil. I tvivlstilfælde
har der ikke været nævneværdig ændring af forsvarerens
muligheder.

(ii) Tilfældig kontakt mellem fødder, hvor begge eller ingen
af spillerne spiller bolden.

(iii) Kontakt mellem spillere, n̊ar bolden er tydeligt ikke gri-
bbar (uncatchable).

(iv) Blokeringer nede af banen, n̊ar et tydeligt screen pass
kastes for langt, og krydser line of scrimmage. Skal dog
kaldes hvis det hindrer forsvarsspilleren i at gribe bolden.

(v) Blokeringer nede ad banen hvis kastet er kastet lovligt
væk (”grounded”) udenfor banen eller tæt p̊a sidelinjen.

(vi) Kontakt p̊a et “pick play”, hvor forsvarsspilleren allerede
er blokerer angriberen.

(c) Yderligere bemærkninger:

(i) Overtrædelser væk fra spillet, som ikke kan betegnes som
grove/overlagte, bør ikke kaldes.

(ii) Blokeringer nede af banen kan kaldes, selv n̊ar kasteren
grounder bolden lovligt.

(iii) Kald aldrig pass interference hvis en af blokeringsspille-
rens fødder er mindre end 1 yard fra den neutrale zone.

(iv) Hvis der er tvivl om hvilken spiller der har initieret kon-
takten, s̊a vil initiatoren være den spiller som er oprejst
og læner sig ind i blokeringen - spilleren som bliver blo-
keret vil bevæge sig bagud.

10. Late hit:

(a) Lad det være mere naturligt at kalde det jo senere det foreg̊ar,
eller jo grovere forseelsen er. Let kontakt umiddelbart efter
bolden er død, bør ikke kaldes.
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(b) Ethvert overlagt skub til en boldholder, som er ude af banen,
er en overtrædelse.

(c) Brug af hjelmen er en overtrædelse, ogs̊a selvom den kun er
lidt forsinket.

(d) N̊ar boldholderen er tæt p̊a sidelinjen, s̊a er hits der sker inden
boldholderen har en fod (eller andet) nede udenfor banen,
lovlige.

(e) Hvis boldholderen løber langs sidelinjen, men bliver erklæret
ude af banen, s̊a er hits der sker mens boldholderen fortsætter
med uformindsket kraft, eller indtil dommerens fløjte lyder,
stadig lovlige.

11. Facemask:

(a) Tilfældig fastholdelse i en dynge spillere skal ikke kaldes med-
mindre der er et twist af hjelmen, s̊a er det en 15 yards straf

(b) Husk at en facemask straf kræver fastholdelse af en hjelmåbning,
facemask eller chinstrap, og ikke kun berøring.

12. Unnecessary roughness:

(a) Hits eller blokeringer, der sker langt fra det igangværende
spil kan, selv om selve handlingen virker til at være lovlig,
kaldes som personlig fejl overtrædelse. Med andre ord er det
placering i forhold til spillet, der gør at det er en overtrædelse,
og ikke kun handlingen i sig selv.

(b) Husk at sikre dig at forholdet ikke kunne begrundes i en
opst̊aet spilsituation (f.eks. en interception, fumble returne-
ring eller anden form for ændret spil). Hvis en spiller bevæger
sig i retning af spillet, er han et lovligt mål - hvis han st̊ar
stille, er han ikke!

(c) Det er ikke en overtrædelse, hvis det er mellem to spillere
som begge blokerer hinanden - kun kontakt mod en spiller
som ikke er aktivt deltagende, er en overtrædelse.

(d) Alle unødvendige hits væk fra bolden, som er tæt p̊a slutnin-
gen p̊a spillet, bør administreres som død-bold overtrædelser.

(e) En spiller der rammes efter at han tydeligt har “givet op” skal
kaldes.

(f) Overtrædelser mod en scorende spiller, som er tydeligt sene,
skal altid kaldes.

13. Roughing the snapper:

(a) Denne overtrædelse kan kun kaldes n̊ar det er åbenlyst at
et scrimmage kick vil forekomme. Med andre ord, kun ved
field goal eller PAT forsøg, eller n̊ar et hold liner op i punt
formation p̊a en 4. down.

(b) Lad være med at hænge dig i 1 sekundsintervallet. Er snap-
peren hurtigere oppe, s̊a tillad at han kontaktes, men bruger
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han længere tid, s̊a giv ham længere beskyttelse.
(c) Kald ikke en overtrædelse hvis en forsvarsspiller rammer snap-

peren, efter at en tilstødende offensiv linjemand har blokeret
ham.

(d) Diskvalificer enhver spiller der forsøger at “straffe” snapperen,
ved kontakt til hans hjelm, eller forsøger at stange ham med
sin egen hjelm.

14. Forsvarsløse spillere/targeting:

(a) Definitionen p̊a en forsvarsløs spiller findes i reglerne 8Regel
2-27-14). Hvis man er i tvivl er en spiller forsvarsløs.

(b) Targeting (eller en anden personlig fejl) p̊a et kastespil skal
straffes under regel 7-3-12 og 10-2-2-e.

15. Horse collar tackle

(a) Kald kun overtrædelsen, hvis forsvarsspilleren har fat i kraven
af trøjen (eller skulderbeskytterne) bagfra eller fra siden.

(b) At hive fat i andre dele af trøjen (som i siden eller ved num-
rene), er ikke ulovligt.

(c) Som ved alle andre sikkerhedsovertrædelser, hvis du er i tvivl,
s̊a kald overtrædelsen. Er h̊anden i nærheden af kraven, og du
er i tvivl om h̊anden har fat i kraven eller ej, og boldholderen
hives til jorden, s̊a kald overtrædelsen.

(d) Hvis der gribes andre steder p̊a trøjen og spilleren hives ned,
er det dog ikke en overtrædelse.

16. Chop Block

(a) Det er ikke en overtrædelse hvis den høje eller den lave kontakt
er minimal. Der skal være kraft nok i begge blokeringer, til at
den blokerede spiller ændrer retning eller hastighed.

(b) Det er ikke ulovligt, hvis det er den defensive spiller, der ini-
tierer kontakten.

3.4 Overtrædelser uden kontakt

1. “Delay of game”:

(a) Hvis hold A stadig er i deres huddle eller p̊a vej i formation
n̊ar der er 10 sekunder tilbage, s̊a advar dem mundtligt. Kast
altid flaget, n̊ar play clocken løber ud, medmindre snappet er
umiddelbart forest̊aende (f.eks. n̊ar QB’en kalder sine “huts”).
I dette tilfælde kan han f̊a et ekstra sekund (hvis der ikke er
synlig play clock).

(b) Efter en scoring er det delay of game, uanset hvilket af hol-
dene, der ikke er p̊a banen (eller er p̊a banen, men stadig i
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deres huddle) inden for et minut, uanset om der er fløjtet re-
ady for play eller ej. Første gang det sker, s̊a advar holdets
Head Coach, frem for at kaste et flag.

(c) Hvis ingen hold B spillere er klar, n̊ar hold A er klar til at
snappe bolden efter en timeout, s̊a giv hold B en straf for
delay of game. Giv ikke hold A et “gratis” spil. Dommerne p̊a
sidelinjen er ansvarlige for at advare trænere eller kaptajner
ved besked om at timeouten er ved at være overst̊aet.

(d) Hvis hold A laver en pludselig udskiftning (f.eks. løber til li-
ne of scrimmage mens udskiftningerne stadig er i gang), skal
hold B have rimelig mulighed for at skifte ud ogs̊a. Hvis play
clocken løber ud under udskiftningssekvensen, s̊a straffes hold
A for delay of game, medmindre hold B ikke reagerede umid-
delbart med deres udskiftninger. I dette tilfælde, skal hold B
straffes for delay of game.

2. Spillere der ikke er inden for 9-yards markeringerne: P̊a
et scrimmage spil, undlad at kalde det medmindre det er åbenlyst.
P̊a et “free kick”,skal Umpire og wing officials sikre sig at spillerne
er inden for 9-yard markeringerne, før de signalerer til Referee, at
de er klar.

3. False Start: Bevægelse af en angrebsspiller er ikke en false start,
undtaget hvis enten (i) han bevæger en eller begge fødder; (ii)
det sker pludseligt; eller (iii) det for̊arsager at en forsvarsspiller
reagerer. Hvis en running back misser snap countet og laver en
pludselig bevægelse, s̊a kaldes det som false start. Hvis der er tvivl
om en bevægelse var før snappet eller ej, var det ikke. Vær ikke for
nøjeregnende om dette.

4. Offside:

(a) N̊ar en forsvarsspiller før snappet, bevæger sig og en angrebs-
spiller derefter bevæger sig, kræver det en samtale mellem
Umpire og wing officials. Dette er for at fastsl̊a om forsvars-
spilleren var i den neutrale zone, og om angrebsspilleren var
“truet”. I tvivlstilfælde, s̊a har angrebsspilleren været truet.
Hvis angrebsspilleren bevægede sig først, er det false start.

(b) N̊ar en forsvarsspiller før snappet, bevæger sig forbi (ikke kun
ind i) den neutrale zone, s̊a fløjt og kast flaget for en “dead
ball offside” overtrædelse.

(c) Lad være med at kalde en stillest̊aende forsvarsspiller offside,
hvis det kun drejer sig om centimeter.

(d) Lad være med at være “paragrafrytter” omkring offside, spe-
cielt p̊a baner, der er d̊arligt opkridtet.

(e) Undlad at kalde offside bare fordi forsvarsspilleren bevæger
sig fremad i samme moment som snappet - han skal være i
den neutrale zone før det er en overtrædelse.
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5. Ulovlig motion:

(a) En spiller er kun i ulovlig motion, hvis hans bevægelse er
åbenlyst fremad.

(b) En “skæren hjørner fremad” af en mand i motion er en live
ball overtrædelse.

6. Uberettiget modtager ned af banen:

(a) Kald det kun hvis det er åbenlyst.
(b) En uberettiget modtager skal være tydeligt mere end 3 yards

nede ad banen i kasteøjeblikket. Hvis en spiller bliver set 5
yards nede af banen n̊ar bolden passerer ham, var han for-
mentlig ikke mere end 3 yards nede af banen da bolden blev
kastet.

(c) Hvis en linjemand blokerer ned ad banen, s̊a kald det som
uberettiget spiller ned af banen, medmindre han kommer s̊a
langt ned at han blokerer en linebacker eller defensiv back i
pass coverage, i hvilket tilfælde det s̊a vil være offensiv pass
interference.

(d) Betragt kun en anden receiver (f.eks. tight end) som værende
dækket af den yderste reciever, hvis der ikke er nogen form
for forskel p̊a deres placering i forhold til line of scrimmage.
Hvis du er i tvivl, s̊a er tight enden ikke dækket.

(e) Undlad at kalde det, hvis det er åbenlyst at hold A bevidst
smider bolden væk.

7. Kick catch interference:

(a) Hvad som helst der med overlæg forstyrrer modtageren fra at
kunne gribe bolden, skal kaldes som en overtrædelse. Dette
inkluderer:

(i) Direkte kontakt med modtageren (uanset om det er til-
fældigt eller ej).

(ii) At løbe provokerende tæt p̊a modtageren.
(iii) At st̊a for tæt p̊a modtageren.
(iv) At r̊abe n̊ar man er tæt p̊a modtageren.
(v) At vifte med armene tæt foran modtageren.
(vi) At være placeret foran modtageren p̊a en måde, som tvin-

ger modtageren til at ændre sin rute eller at løbe uden
om modstanderen, i et forsøg p̊a at gribe bolden.

(b) Det er ikke en overtrædelse n̊ar:

(i) En hold A spiller løber forbi modtageren, uden at berøre
ham eller f̊a ham til at ændre sin rute.

(ii) Modtageren for let opgiver sit forsøg p̊a at gribe bolden.
(iii) Modtageren griber bolden og der ikke har været kontakt,

og en evt. forstyrrelse har været minimal eller tvivlsom;
giv ikke nogle billige 15 yard straffe.
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(c) En spiller som kontakter en modtager p̊a en måde, som kan
betragtes som værende brutal, hævngerrig eller p̊a anden måde
unødvendig, kan kaldes for en “flagrant foul” og bør diskva-
lificeres. Giv signalet for personlig fejl overtrædelse, og ikke
det for “Kick catch interference”.

(d) Spilleren som ved at gribe et spark, skal gives en uforstyrret
mulighed for at gribe bolden, før han kontaktes. Denne ret
forsvinder hvis han muffer bolden, medmindre han forinden
har givet fair catch signal og vurderes til at stadig have en
mulighed for at færdiggøre modtagelsen (Regegl 6-5-1-a).

8. Intentional grounding:

(a) Kald det aldrig hvis kasteren bliver ramt i det øjeblik han
kaster, eller hvis bolden bliver berørt. Under disse omstæn-
digheder må du g̊a ud fra at kasteren havde intentioner om
at kaste bolden til en modtager.

(b) Kald det hvis kasteren bliver ramt/kontaktet før han p̊abegynder
sin kastebevægelse. Han må ikke kaster bolden væk for at
undg̊a et sack. I nogle tilfælde kan det være passende at
dømme at bolden var død frem for at kalde intentional gro-
unding, hvis han var holdt og hans fremadrettede bevægelse
var stoppet.

(c) Kald ikke intentional grounding, hvis kasteren kaster bolden
væk (undtaget hvis det er lige ned i jorden), uden at være
under pres fra forsvaret - han har ret til at spilde et forsøg,
hvis han ikke er i fare for at blive sacket. Uret er ikke af
betydning.

(d) Der er ingen grund til at kalde det hvis bolden bliver inter-
cepted, og det ville være den eneste overtrædelse p̊a spillet.

(e) Hvis blot bolden er p̊a, eller i nærheden af den neutrale zone
(1 yard), s̊a er det at betragte som om bolden har krydset.
Lad være med at blive teknisk p̊a disse små detaljer.

(f) Hvis bolden berøres af en ulovlig modtager, er det normalt
bare en overtrædelse for ulovlig berøring. Kun hvis kasteren
tydeligt gør det for ikke at miste yards, vil det være intentional
grounding. Efter reglerne kan der ikke være ulovlig berøring
p̊a et ulovligt kast.

9. Ulovlig udskiftning:

(a) Hvis en udskiftet spiller er p̊a vej ud af banen, men stadig er
tydeligt inde p̊a banen ved snappet, skal det kaldes og spilles
stoppes.

(b) P̊a samme måde, hvis en spiller kommer p̊a banen brøkdele
før bolden erklæres død, uden at p̊a nogen måde blande sig i
spillet, s̊a lad være med at kalde det.
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(c) Hvis angrebet bryder deres huddle med mere end 11 spillere,
vil dette forvirre modstanderen, og bør altid straffes.

(d) Hvis forsvaret har mere end 11 spillere p̊a banen, og offense er
tæt p̊a at snappe, skal det kaldes og spillet stoppes. Dette er
dog kun en overtrædelse hvis bolden er erklæret klar til spil
(Regel 2-14-1).

(e) Overtrædelser i forbindelse med udskiftninger vil normalt være
overtrædelser af Regel 3-5. Men hvis det er med vilje og et
forsøg p̊a at snyde modstanderen, kan den kaldes som usport-
slig optræden (Regel 9-2-2-b).

10. ”Failure to wear mandatory equipment”:

(a) Betragt manglende tandbeskytter eller mangelfuld lukning af
chinstraps lige s̊a alvorligt som at mangle at tage sin hjelm p̊a.
Hvis du ser en spiller forlade huddlen uden tandbeskytter eller
chinstraps, s̊a advar ham mundtligt. Kun spillere, der ikke
reagerer p̊a advarslen, skal straffes efter reglerne (Regel 1-4-
8), men giv dog quarterbacks og andre der skal kalde signaler
lidt ekstra tid mht. tandbeskytteren. Begrænsede linjemænd
kan i princippet straffes for forseelsen, lige s̊a snart de sætter
h̊anden p̊a eller i nærheden af jorden. Samme retningslinjer
skal indsættes over for spillere som benytter uigennemsigtige
“eye shields”.

(b) Ved andet ikke-kritisk obligatorisk udstyr kan man instruere
spilleren i at f̊a løst problemet næste gang han er p̊a sidelinjen.
Hvis han ignorerer dette og kommer tilbage uden at det er
rettet, s̊a bed ham om at g̊a ud og rette det med det samme.
Hvis han gør det, s̊a er det fint. Hvis holder vælger at skifte
ham ud med det samme, s̊a lad være med at straffe dem for en
ulovlig udskifting. Hvis holdet tager en timeout, eller bliver
straffet for delay of game, er det deres valg. Hvis han bliver
p̊a banen og forsøger at deltage, skal det straffes under regel
1-4-8.

11. Ulovligt udstyr: Enhver genstand som kan fortolkes som en mulig
fare for modstandernes sikkerhed skal rettes, før bolden næste gang
sættes i spil. Mht. mindre overtrædelser kan de afvente spillerens
næste pause p̊a sidelinjen, det er dog nødvendigt at indskærpe, at
det skal bringes i orden.

12. Ulovligt at sparke til bolden: Hvis en spiller bevidst rører bol-
den med knæet, den nederste del af benet eller foden, med formålet
at flytte bolden i en hvilken som helst retning, s̊a er det et spark.
Hvis det ikke er bevidst (som f.eks. ved et forsøg for at f̊a fat i
bolden), er det ikke en overtrædelse.

13. Ulovlig Wedge: For at en wedge er ulovlig, skal den formes enten
før eller samtidigt med at bolden gribes, og fortsætte under starten
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af returneringen. Spillere der samles naturligt efter returneringen
er begyndt nede af banen, er ikke en overtrædelse.

3.5 Usportslig optræden og sl̊askampe

1. Fejring/Jubel:

(a) Der er forskel p̊a at fejre/juble og h̊ane - vær tolerant og
opmærksom p̊a forskellen.

(b) En “Sack dance” over en tacklet spiller bør altid straffes.
(c) Hvis man efter en scoring kaster bolden i jorden (spike), bør

dette kun straffes hvis det er rettet mod en modstander. Hvis
det ikke er med vilje, men rettet mod en modstander, bør
dette straffes.

(d) En fejring skal straffes hvis den indeholder en eller flere af
følgende:

(i) en af de 20+ situationer beskrevet i regel 9-2-1;
(ii) Bolden (andet end at spike den);
(iii) Spiller udstyr;
(iv) Bane udstyr, inklusiv målene;
(v) Et objekt taget fra en anden person;
(vi) En hvilken som helst rekvisit;
(vii) En spiller der lægger sig ned p̊a en ”forsinket”(ikke umid-

delbart efter en scoring) eller unødvendig måde.

(e) Hvis det ikke er nævnt ovenfor, er det højst sandsynligt lov-
ligt, s̊a vær tolerant, medmindre du mener det er enten groft,
provokerende, truende, sjofelt eller sætter sporten i et d̊arligt
lys. Lad vær med at være overfølsom over for fejringer.

(f) Hvis en ulovlig fejring sker i nærheden af goal line, s̊a g̊a ud
fra at den skete efter scoringen, medmindre en dommer var i
perfekt position til at dømme p̊a den eksakte position.

(g) ”Koreograferet”betyder at en eller flere spillere tydeligvis har
besluttet/aftalt p̊a forh̊and eller ligefrem øvet hvordan de vil
bevæge sig (som i en dans).

2. Chikane/Diskussioner/Uenigheder:

(a) Vær opmærksom p̊a at b̊ade spillere og trænere er følelsesmæssigt
involveret i kampen. Det betyder at de vil blive glade, sure
eller direkte vrede som kampen skrider frem. Dette er menne-
slige følelser (selv dommere har dem), men man bliver nødt
til at have noget selvkontrol.

(b) B̊ade spillere og trænere har ret til at være skuffede, men det
er først n̊ar det bliver overdrevet, eller sætter spørgsmål ved
en dommers autoritet, at det bliver et problem.
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(c) Chikane er n̊ar spillere, trænere eller andre underlagt reglerne
gør en eller flere af følgende:

(i) Snakker aggresivt, nedladende eller fornærmende til en
dommer;

(ii) Udlægger noget som værende sandt (regler eller en dom-
merkendelse), eller falsk i strid med reglerne;

(iii) Bliver ved med at diskutere en kendelse efter at være
informeret om denne gyldighed, eller efter at være blevet
bedt om at stoppe;

(iv) Kommer med nedladende kommentarer omkring en dom-
mers kendelser. Dette gælder ogs̊a i samtale med andre
end dommerne.

(v) Laver gestikulerende (med hænderne eller kropssprog)
signaler, der tydeligt udtrykker frustration eller mang-
lende respekt for dommerne;

(vi) Kaster eller sparker til en bold eller udstyr i frustration;
(vii) Bevæger sig aggressivt mod en dommer for at protestere.

Chikane er ikke en spiller eller træner, der vil stille et reelt
spørgsmål.

(d) Hvis en spiller eller træner viser dommerne respekt, vil denne
respekt blive gengældt.

(e) Der er forskel p̊a hvor tydeligt chikanen bliver udført. Noget
chikane vil være s̊a højlydt eller tydelig, at alle p̊a banen kan
se det, mens andet vil være s̊a diskret, at det kun er den
enkelte dommer, der hører eller ser det. Det sidste kan man
h̊andtere lidt anderledes.

(f) Der er seks niveauer af reaktion p̊a chikane:

(i) Ignorer det. Hvis chikanen er af mindre karakter, og det
er første gang spilleren eller holdet chikanerer dommerne,
kan man vælge at ignorere det. Det kan være det er en
enkeltst̊aende hændelse, som ikke gentager sig. Man skal
dog være opmærksom p̊a, at det at ignorere chikanen, kan
resultere i at den bliver gentaget. Man skal ikke ignorere
en gentagen chikane.

(ii) Lad som om du ikke hørte det. Giv spilleren eller
trænere en chance for at fortryde udsagnet, ved at spørge
om de vil gentage hvad de lige sagde. (“Undskyld, hvad
sagde du?”). Hvis det var over stregen, gentager de det
nok ikke. Hvis det bliver gentaget, bør man reagere med
det samme p̊a en ordentlig og professionel måde.

(iii) Snak “en til en”. At tage en kort snak “en til en” kan
være en bedre løsning end at straffe holdet. Det viser at
man som dommer gerne vil løse problemet, uden at være
nødt til at straffe holdet.
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(iv) Offentlig tiltale.Det kan i nogle situationer være nødvendigt
at “snakke med store bogstaver”, s̊a holdet og måske ogs̊a
tilskuerne hører det. Det at alle hører det, kan være med
til at han f̊ar styr p̊a følelserne.

(v) Straf. Hvis chikanen bliver gentaget en tredje gang (el-
ler den er tydelig nok første gang), bliver man nødt til
at straffe den med en Unsportsmanlike Conduct. Det
bør ogs̊a gælde alle hændelser der involverer nedladende
sprogbrug, kast med udstyr og at løbe mod en dommer.

(vi) Diskvalifikation. Hvis den samme spiller bliver straffet
for chikane to gange, skal denne spille ifølge regel 9-2-1
diskvalificeres. Det kan i enkelte voldsomme tilfælde være
nødvendigt at diskvalificere ved første hændelse.

Det er ikke nødvendigt at g̊a gennem alle seks niveauer. Åbenlyse
og voldsomme eksempler p̊a chikane, kan kræve et flag eller
diskvalifikation første gang.

(g) Følgende handlinger af folk underlagt reglerne bør altid straf-
fes:

(i) Lave en aggressiv gestikulering (med hænderne eller kro-
pssprog) mod en dommer.

(ii) Bruge et aggressivt eller nedladende sprog til en dommer,
s̊a højt at tilskuerne kan høre det.

(iii) Bruge et kropssprog der tydeligt signalerer uenighed med
dommerne, f.eks. signalere uforst̊aelse ved at smide hæn-
derne op i luften.

(iv) Sl̊a sig selv for at demonstrere hvordan der blev beg̊aet
en fejl mod dem.

(v) Løbe direkte over til en dommer for at klage over en ken-
delse.

(vi) Blive ved med (i en overdreven forstand) at spørge til den
samme kendelse. Ogs̊a selv om det sker i en ordenlig tone
(som i 3.5.2.(f).v. ovenfor)

(h) Hvis man ikke gør noget ved chikane, sætter man b̊ade sine
dommer kolleger og sporten i et d̊arligt lys. Chikanen kan, ud
over at underminere dommerne, ogs̊a være med til at ødelægge
stemning og forløbet af en kamp.

(i) Hvis du bliver opmærksom p̊a chikane rettet mod en anden
dommer, bør du gøre noget ved det. Det er en del af det
samarbejde, der skal være p̊a et dommercrew.

(j) Sørg for at snakke med kaptajner og trænere, og forklar dem
at de har ansvaret for at chikane bliver undg̊aet eller stop-
pet. P̊a den måde viser man at dommerne hellere vil arbejde
sammen med holdene end at straffe dem.

(k) N̊ar det er passende, kan man gøre det klart for trænere og
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spillere, at de er velkomne til at stille reelle spørgsmål, istedet
for at gætte p̊a hvad der er rigtigt og forkert.

(l) Hvis man vælger at ignorere tydelig chikane, opn̊ar man ikke
andet end at ens autoritet som dommer bliver undermineret,

3. Usportslig opførsel, der bør straffes med diskvalifikation:
De følgende handlinger bør normalt straffes med diskvalifikation:

(a) Spytte p̊a en modstander eller dommer
(b) Al nedladende sprogbrug der referer til en modstander eller

dommers etniske oprindelse, hudfarve, nationalitet (medmin-
dre det er i kontekst af en international kamp), race, religion,
køn, seksuel overbevisning eller handikap.

4. Flere fejl

(a) Lad være med at straffe samme spiller eller hold for samme
handling eller serie af handlinger.

(b) Der kan dog være situationer, hvor der er tydeligt adskilte
handlinger af samme eller forskellige spillere, og her vil det
være passende at straffe dem seperat. To straffe for usportslig
opførsel af samme spiller vil resultere i diskvalifikation.

(c) Eksempler p̊a seperate handlinger:

(i) En ulovlig fejring, efterflugt af en nedladende kommentar
til en dommer;

(ii) H̊ane af en modspiller, efterfulgt af at bukke til publikum;
(iii) Skub efter bolden er tydeligt død, efterfulgt af at tage

hjelmen af;
(iv) En ulovlig fejring, efterfulgt af en eller flere indskiftnings

spillere, der løber p̊a banen for at deltage i fejringen.

(d) Eksempler p̊a handlinger, der normalt IKKE skal straffe som
to seperate handlinger:

(i) Mere end en spiller der deltager i en koreograferet fejring.
(ii) En spiller der h̊aner mere end en modstander.
(iii) En spiller der bukker i mere end en retning.

5. Andet vedrørende usportlig opførsel

(a) Levende eller død: Hvis der er tvivl om den usportslige
optræden skete, mens bolden var levende eller død, s̊a var
den død.

(b) Hvem skal straffes: Lad vær med at straf andre end spillere
eller trænere. Hvis det er andre der giver problemer, bed da
holdet eller den kampansvarlige om at h̊andtere det.

(c) Simulering af at være blevet “roughed”: Normalt skal
en sparker der simulere at være blevet ramt ignoreres. Med
mindre man bliver nødt til at straffe det for at holde styr p̊a
kampen.
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(d) At tage hjelmen af: Spillere, der uden at tænke over det,
tager sin hjelm af inde p̊a banen, bør ikke straffes medmindre
de samtidig (i) retter vrede, kritik eller lignende mod en mod-
spiller eller dommer; eller (ii) det er en del af en fejring. Husk
dem p̊a at de skal beholde hjelmen p̊a. Hvis de tager den af
n̊ar de er tæt p̊a sidelinjen, skal dette ignoreres.

6. Sideline interference

(a) Mens bolden er død:

(i) Hvis folk, der opholder sig i holdomr̊adet, reagerer for-
nuftigt og med det samme, n̊ar de bliver bedt om at g̊a
tilbage, er der ingen grund til at advare eller straffe hol-
det, lige meget hvor mange gange dette sker.

(ii) Giv kun en sideline interference straf (regel 9-2-5), hvis
Head Coachen gentagne gange (mere end en gang) igno-
rerer henstillinger (mens bolden er død), om at f̊a holdet
tilbage fra sidelinjen

(b) Mens bolden er levende:

(i) Spillere, trænere eller andre underlagt reglerne, som er p̊a
banen, bør altid straffes for sideline interference (Regel
9-2-5). En undtagelse er hvis bolden er tæt p̊a hold Bs
m̊allinje og personerne er tæt p̊a deres holdomr̊ade.

(ii) Spillere, trænere eller andre underlagt reglerne, der op-
holder sig mellem sidelinjen og trænerboksen, men som
ikke udgør noget problem, bør kun f̊a en verbal advarsel.

(iii) Al kontakt mellem et holdmedlem og en dommer, p̊a ba-
nen eller mellem sidelinjen og trænerboksen, bør kaldes
som en usportslig opførsel mod holdet (Regel 9-2-5-b)
(hvilket normalt giver 15 yard straf fra det efterfølgende
spot) ogs̊a selvom det er første gang. Dette gælder ogs̊a
selvom der ikke er fysisk kontakt, hvis dommeren er tvun-
get til at ændre retning enten for at undg̊a kontakt eller
for at kunne dække spillet ordentligt.

7. Sl̊askamp

(a) Hvis en handling karakteriseres som at sl̊as, skal spillerne (en
eller flere) diskvalificeres. Det er ikke en sl̊askamp, hvis spil-
lerne kun skubber til hinanden (dvs. ingen overlagte slag eller
spark bliver lavet eller forsøgt lavet). I tvivlstilfælde er det
ikke at sl̊as. Man bør ikke bruge udtryk som sl̊a eller sparke
for at forsklare en straf til en spiller eller træner, hvis der ikke
er tale om en diskvalificering.

(b) Under en sl̊askamp er det vigtigt at lægge mærke til hvem
(gælder b̊ade spillere der var p̊a banen, udskiftningsspillere og
trænere) der aktivt deltager i sl̊askampen, og hvem der prøver
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at stoppe sl̊askampen. De sidste skal ikke diskvalificeres.
(c) Diskvalificer kun en spiller, hvis der ikke er tvivl om spillerens

nummer. Hvis der er to spillere involveret i sl̊askampen skal
den ene ikke udvises, hvis man ikke kender nummeret p̊a den
anden.

(d) Unnecessary roughness efter at hold A tydeligt har gjort op-
mærksom p̊a at de tager et knæ, bør under normale omstæn-
digheder resultere i en diskvalifikation.

(e) Hvis man er i tvivl om en spiller “giver en albue” til en mod-
spiller, bør man kigge p̊a h̊anden. Det er normalt at knytte
h̊anden hvis man vil “give en albue”. Hvis h̊anden er åben er
det sandsynligt, at der er tale om en tilfældig hændelse.

8. Gengældelse

(a) I denne sektion definerer vi gengældelse som en agrressiv
handling rettet mod en modspiller, der selv har lavet en agrre-
ssiv handling mod enten spilleren selv eller en medspiller.
Gengældelse kan være enten fysisk (kontakt) eller usports-
lig opførsel (ingen kontakt). Normalt sker gengældelse umid-
delbart efter den første forseelse, men kan i teorien ske efter
længere tid.

(b) Normalt vil vi straffe spilleren, der starter eller var med til at
starte, h̊ardest. “Straffen” kan i den kontekst være en advarsel
(for mindre forseelser), yard straf (for alvorligere forseelser)
eller diskvalifikation (for voldsomme forseelser).

(c) Hvis gengældelsen er af mindre karakter end den startende
forseelse, bør denne straffes mindre h̊ardt. F.eks. Hvis A31
laver unnecessary roughness p̊a B45, og B45 gengælder ved (a)
at skubbe A31 væk; eller (b) ved at snakke grimt til A31, vil
det i begge disse tilfælde normalt være nok at advare B45. Det
gælder ogs̊a hvis A31 spytter p̊a B45 (som altid bør resultere
i en udvisning ifølge 3.5.3) og B45 gengælder ved at skubbe
til A31. A31 ville blive diskvalificeret og B45 vil enten blive
straffet eller f̊a en advarsel.

(d) Hvis gengældelsen overskrider karakteren af den første for-
seelse, eller for situationen til at eskalere, bør gengældelsen
straffes sammenligneligt eller h̊ardere end den første forseel-
se. Hvis f.eks. A31 laver unnecessary roughness p̊a B45, og
B45 gengælder med (a) en lignende unnecessary roughness
forseelse mod A31; eller (b) starter en sl̊askamp med A31, vil
begge spillere blive straffet h̊ardt. I situationen med sl̊askamp
bør begge spillere diskvalificeres jf. Regel 2-32-1 og 9-5-1.

(e) I en situation hvor gengældelsen er bevidst og kommer for-
sinket (næste spil eller senere), er diskvalifikation kun af den
gengældende spiller normalt nødvendig. Det gælder ogs̊a gengæl-
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delse for en anden spiller, der var offer for den første forseelse.

9. Der gælder nul-tolerance overfor usportslig opførsel og sl̊askamp i
al junior/ungdoms football.

3.6 Overtrædelser der altid giver en fordel

De efterfølgende overtrædelser giver altid en fordel, selv om det ikke
virker s̊adan, og skal derfor kaldes:

1. Ulovlig formation:

(a) Det er en overtrædelse hvis hold A har fem (eller flere) spillere
i backfield ved snappet. Hold A opn̊ar en blokeringsfordel ved
at være længere væk fra forsvaret.

(b) Det er stadig en overtrædelse at have 5 spillere i backfield,
selvom man kun har 10 (eller færre) spillere p̊a banen ved
snappet.

(c) Lad være med at kalde en overtrædelse, medmindre den femte
spiller er tydeligt af linjen (alts̊a hvis hans hoved er tydeligt
bag det bagerste af snapperen) eller hvis han har ignoreret
flere advarsler (alts̊a mindst 2 advarsler).

(d) Ingen spiller bør vurderes som værende hverken p̊a linje eller
i backfield.

(e) Giv mere “gr̊a zone” til receivere og slot backs, i forhold til
vurdering af om de er p̊a linjen eller ej, sammenlignet med
interne linjemænd. Vær specielt generøs p̊a baner, der ikke er
kridtet optimalt op.

(f) P̊a trick plays, eller andre usædvanlige spilformationer, skal
der sl̊as h̊ardt ned p̊a formationer som er ulovlige.

2. Offensiv pass interference: Blokeringer nede af banen af angre-
bet (mod en spiller i pass coverage) p̊a et fremadrettet kast før
bolden er kastet, er altid offensiv pass interference. Forsvaret (spe-
cielt safeties) vil måske se en blokering og læse spillet som et løb, og
derved give mere plads ved kastets endestation. (Se sektion 3.3.9
for retningslinjerne for at kalde offensiv pass interference, mens
bolden er i luften).

3. Ulovligt fremadrettet handoff : At aflevere bolden fremad (und-
taget n̊ar det er lovligt i henhold til reglerne) er altid en overtræ-
delse. Et hold kan opn̊a betydelig yardage (s̊avel som fordel ved
bedraget) i et s̊adant ulovligt spil.

4. Offside p̊a et “free kick”:

(a) Døm hold A’s restraining line, som et plan (sæbeboble væg).
(b) P̊a et onside kick, eller andre korte spark (om det er med vilje

eller ej), skal enhver brydning af planet fra andre end sparker
og evt. holder, kaldes.
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(c) P̊a længere spark bør du ikke være for teknisk.
(d) Der skal kun kaldes en fejl p̊a det sparkende hold, hvis andre

end sparkeren åbenlyst tager mere end mere end 5 yards tilløb.
Spillere der barer justerer deres position, skal ikke straffes for
midlertidigt at have været mere end 5 yards fra bolden. Reglen
er til for at mindske spillernes momentum ved kickoff.

5. Hold A spiller ude af banen:

(a) N̊ar som helst en hold A spiller returnerer til banen efter fri-
villigt at være g̊aet ud af banen p̊a et sparkespil, eller en mod-
tager, der frivilligt har forladt banen, returnerer og berører et
kast, er der altid tale om en overtrædelse. En hold A spiller
opn̊ar en fordel ved at g̊a ud af banen, og derved undg̊a at
blive blokeret. Husk at en spiller er ude af banen, bare hans
fod berører sidelinjen eller baglinjen - dette skal kaldes.

(b) Al kontakt fra en hold B spiller, der f̊ar en hold A spiller til
at forlade banen, skal vurderes som værende skyld i det.

6. Kick catch interference: Det er altid en overtrædelse, n̊ar der
er kontakt, uanset hvor lidt, n̊ar det er mod en spiller der st̊ar klar
til (eller bevæger sig hen i mod) en sparket bold, der er i luften.
Hans balance vil være p̊avirket i forhold til at gribe bolden rent.
(Se ogs̊a sektion 3.4.7).

3.7 Overtrædelser der er “̊abenlyse”

Til trods for at disse overtrædelser ikke er alvorlige, og ikke giver en
mærkbar fordel, er de s̊a åbenlyse for alle der iagttager spillet, at det vil
være t̊abeligt hvis vi ikke kaldte dem:

1. Ulovlig udskiftning n̊ar en spiller forlader banen andre steder
end over hans egen sidelinje;

2. Ulovlig udskiftning n̊ar et hold har 12 eller flere spillere i deres
huddle i mere end 3 sekunder (lad dog være at holde for h̊ardt p̊a
de 3 sek.);

3. Bevidst ulovlig berøring p̊a et fremadrettet kast;
4. False start af en tight end eller wide receiver;
5. Offside af hold B, ved deres restraining line, p̊a et “free kick”;
6. “Free kick” ud af banen.

3.8 Grebne bolde kontra fumbles

1. Hvis bolden skifter fra kontrol af en spiller til en anden (lige meget
om de er p̊a samme hold) under processen at f̊a kontrol over bolden,
er det den spiller der til sidst ender med bolden, der har ret til den
(s̊a længe han havde kontrol inde p̊a banen). Dette er ikke simultan
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kontrol. Hvis spilleren, der ender med bolden, ikke havde kontrol
over den inden p̊a banen, er bolden ude af banen. Hvis der er tvivl
om, hvorvidt han havde kontrol inde p̊a banen, havde han ikke
kontrol.

2. Hvis en modtager f̊ar en t̊a ned inde p̊a banen, men hans hæl
rammer udenfor banen, et øjeblik senere (eller omvendt), er ka-
stet incomplete. Hvis hele foden rører jorden, skal hele foden være
inde p̊a banen, for at catchet er fuldført. Dette gælder dog ikke
for kombinationer hvor det f.eks. er fod (inde p̊a banen) og knæ
(udenfor banen) eller h̊and og arm/albue, disse skal ses som sepa-
rate kropsdele og det er kun den første kontakt med jorden der er
relevant.

3. Det er ikke en fumble hvis bolden er bliver sl̊aet løs, efter bold-
holderen er blevet skubbet tilbage. Bolden dør n̊ar boldholderens
forward progress (fremadrettede bevægelse) er stoppet.

3.9 Andre Regelanvendelser

1. Fair catch signaler: Undlad at være nærtagende omkring fair
catch signaler. Enhver form for viften eller vinken, eller løftning af
en enkelt arm, er nok til at indikere at et fair catch er blevet kaldt.
Spillere som tydeligt dækker for solen, i forhold til deres udsyn,
har ikke kaldt fair catch. Ethvert “get away” signal (som at vinke
med begge arme vandret) før eller efter bolden rør jorden, er et
ugyldigt (ikke ulovligt) signal.

2. Onside kick p̊a d̊arligt opkridtede baner: Hvis der opst̊ar tvivl
p̊a en d̊arligt optegnet bane, s̊a kan kæden bruges til at definere
omr̊adet for lovlig/ulovlig berøring af et “free kick”.

3. Skift af holdbesiddelse tæt p̊a m̊allinjen: Hvis en interception
laves, et spark gribes eller en bold erobres indenfor 1 yard af goal
line, s̊a gør hvad du kan for at holdet tildeles et touchback, frem for
at benytte reglen om momentum undtagelse. Hvis hold A ulovligt
berører et spark tæt p̊a mållinjen, forsøg at dømme berøringen som
værende i end zone, specielt hvis de bærer bolden ind i end zone.

4. Bold der kommer ud af end zone: Hvis bolden skifter hold i
end zonen (eller momentum reglen er gældende), og der er tvivl
om bolden kommer ud af end zonen igen, kom den IKKE ud.

5. Tid p̊a field goals: P̊a et normalt field goal forsøg bør der ikke
løbe mere end ca. 5 sekunder af uret.

6. En træner der beder om en timeout: Dommere bør ikke lade
sig distrahere fra deres normale dommeropgaver, af den potentielle
situation at en head coach ønsker at tage timeout. N̊ar et snap eller
et “free kick” er nært forest̊aende, s̊a skal wing officials ikke opgi-
ve fokus fra banen. Det kan i den slags tilfælde være nødvendigt
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for træneren at f̊a opmærksomhed fra en af dommerne midt p̊a
banen (Referee, Umpire eller Back Judge) i stedet for, eller s̊agar
den wing official, der st̊ar p̊a modsatte side af banen, der har front
mod ham. Et h̊and signal (som signal S4), og en ordet ”timeout”er
nødvendig. N̊ar bolden er død, og der er ikke risiko for handlin-
ger p̊a banen, er en mundtlig tilkendegivelse overfor den nærmeste
dommer tilstrækkeligt. En dommer skal under ingen omstændighe-
der stoppe spillet, medmindre han er sikker p̊a, om timeout ønsket
kommer fra holdets Head Coach. Hvis dommeren er i tvivl om
hvem der kalder, og ikke har muligheden for at vende sig rundt for
at konstatere dette, s̊a skal der ikke tildeles en timeout.

7. Trænere p̊a banen under timouts: Under en hold timeout skal
trænere, der kommer mindre end 9 yards ind p̊a banen og bliver
mellem 25-yard linjerne, ikke betragtes som et problem, medmindre
deres opførsel tiltrækker opmærksomhed.

8. Trick spil: Vær streng med at straffe trick spil, som benytter
unfair tactics. Her er en række eksempler p̊a unfair tactics:

(a) Trick spil der afhænger af at bolden gemmes eller byttes (Re-
gel 9-2-2-a);

(b) Trick spil der udnytter simulerede udskiftninger (Regel 9-2-2-
b);

(c) Trick spil der involverer spilleres udstyr (Regel 9-2-2-c);
(d) Trick spil, som f̊ar forsvaret til at tro, at bolden ikke vil blive

snappet - dette inkluderer at lade som om der er noget galt
med spillet der er blevet kaldt, bolden, udstyr, e.l. Dette gæl-
der ogs̊a en spiller som foregiver at være skadet, eller p̊atager
sig en dommers opgave.

En god tommelfingerregel er, at hvis det er en unormal handling,
som virker til at give det ene hold en unfair fordel, s̊a er det ikke
tilladt.



4 Kampprocedure Checkliste

4.1 Checkliste til “før kampdag”

I dagene op til den kamp der skal dømmes, bør og/eller skal følgende
ting sikres:

1. Afviklingssted for kampen man har ansvar for at dømme.
2. Kickoff tidspunkt for kampen.
3. Koordinering af mødetid for dommercrewet.
4. Hvor dommercrewet mødes.
5. Transport arrangement i forhold til evt. fælleskørsel (for at sikre

at det sker til lavest mulige omkostninger).
6. Særlige regelforhold til det turneringsniveau der skal dømmes (se

DAFFs turneringskatalog for den p̊agældende sæson).
7. Vejrudsigt for omr̊adet, p̊a kampdagen.
8. Baneforhold (græs/turf el. andet).
9. Om der er “historie” mellem de to hold.
10. Resultaterne for de to holds seneste kampe.
11. Plan for aktiviteter før og efter kampen.

I forhold til internationale opgaver, hvor der f.eks. er involveret overnat-
ning m.m. bør/skal følgende tillige sikres i god tid:

12. Rejsearrangement.
13. Arrangement i forhold til overnatning/ophold.
14. Opsamling/afhentning og afsætningsforhold til hotel, lufthavn sta-

dion etc.
15. Hvordan det sikres at dommerne f̊ar nok (og korrekt) mad og drik-

ke.

4.2 Kampansvarliges checkliste

Tidligst muligt (og minimum 2 timer før kickoff i DAFF kampe), skal
følgende forhold afklares med den afviklings ansvarlige (normalt en fra
hjemmeholdet) for kampen.

1. Beskaffenhed af banen, puder p̊a målstolper, fjernelse af forhin-
dringer m.m.

2. Bekræftelse af korrekt kickoff tidspunkt.
3. Hvorn̊ar holdene g̊ar p̊a banen.
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4. Hvorvidt der er spiller identitetscheck (normal procedure i inter-
national kampe).

5. Vil der være en tidtager til et evt. stadionsur.
6. Er der speaker.
7. Vil der foreg̊a holdpræsentationer.
8. Er der specielle arrangementer for coin toss.
9. Bliver der afspillet nationalmelodi(er).
10. Er der særlige arrangementer i pausen.
11. Er der aktiviteter efter kampen.
12. Forefindes der mikrofon til Referee.
13. Hvem st̊ar for betaling af dommere (i kampe der ikke afregnes af

DAFF).
14. Kæde og kædeholdet, hvorn̊ar er de klar.
15. Bolde og bolddrenge, hvorn̊ar er de klar.
16. H̊andklæder.
17. Medicinske faciliteter.
18. Omklædningsrum, og er der mulighed for afl̊asning.
19. Om det er muligt at f̊a en videooptagelse af kampen.
20. Om der er drikkevarer til dommerne i pausen og efter kampen.

4.3 Team checkliste

Minimum 60 minutter før kickoff, skal Referee eler en anden dommer
gennemg̊a alle de passende punkter fra følgende liste med Head Coach
og andre ansvarlige fra hvert hold:

1. Spillernes numre
2. Om spillerne er instrueret i korrekt brug af deres udstyr
3. At alle i holdomr̊adet har identitetskort
4. Holdkort
5. Trænerens rapporteringsformular
6. Numre p̊a kaptajner
7. Sikr jer at crewet ved om quarterbacks er højre- eller venstreh̊andede
8. Sikr jer at crewet ved om kickere er højre- eller venstrebenede
9. Nummeret p̊a long snapperen
10. Er der usædvanlige spil, som kræver speciel opmærksomhed
11. Hvem er “first responder” p̊a skadede spillere
12. Om der er spørgsmål til reglerne generelt
13. Sikr jer en god sidelinje kontrol, gerne med et navn p̊a en “get back

coach”
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4.4 Medic checkliste

Hos evt. medics før kampstart

1. Hvor deres opholdssted er under kampen
2. Hvilke signaler dommerne vil bruge til at kalde dem p̊a banen.
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5 Generelle Principper

5.1 Opgaver og ansvar

Generelle prioriteter (højeste først):

1. En dommer skal have en grundig viden om opgaverne for den po-
sition han besætter.

2. Skal have et godt kendskab til opgaverne for hver af de andre dom-
meres positioner.

3. Bør være klar til at overtage enhver af de andre positioner, n̊ar
situationen kræver det. F.eks. i tilfælde af forsinkelser, sygdom,
skader mv. Disse mulige ændringer bør gennemg̊as i pre-game.

4. Bør kende de nødvendige signaler, og vide hvor og hvorn̊ar de skal
bruges korrekt.

5. Bør være i stand til at h̊andtere og aflevere bolden korrekt med
underh̊and p̊a op til 10 yards afstand, i en flad bane og med næsen
først.

Særlige opgaver i løbet af kampen (i ikke prioriteret rækkefølge):

6. Vide hvilken down det er, og hvor meget der mangler, før hvert
snap.

7. Være klar til at assistere enhver dommer, som er midlertidigt ude
af position.

8. Sørge for at fremskaffe en ny bold om nødvendigt, n̊ar al aktivitet
er overst̊aet.

9. Være klar til at iagttage for handlinger der sker væk fra spillet,
n̊ar spillet ikke er i hans omr̊ade.

10. Kalde timeout for spillere, der åbenlyst er kommet til skade.
11. Være klar til at kalde enhver overtrædelse af betydning, som han

m̊atte se. Uagtet om det ikke er en del af hans “almindelige” op-
gave.

12. Observere for fejlagtige procedurer og regelfortolkninger af de an-
dre dommere, og forsøge at rette disse hvis de forekommer.

13. Kommunikere med dommerkollegaer, spillere, coaches, speakers og
tilskuere efter behov, i tilfælde hvor der sker noget, som er ud over
det sædvanlige.
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5.2 Sund fornuft

1. Det er vigtigt, n̊ar du ser en overtrædelse der p̊avirker spillet, sik-
kerheden eller disciplinen, at du kalder den. Men du skal huske at
hverken spillerne eller tilskuerne er kommet for at se dig kaste dit
flag. Du skal udvise diskretion, men frem for alt bruge din sunde
fornuft. Giv dig selv tid til at gennemtænke det du har observeret,
ved at vente et sekund eller to med at kaste flaget.

2. Præventivt dommerarbejde betyder at kampen flyder godt. Hver
eneste gang det er muligt, s̊a tal med spillere og coaches om deres
opførsel hvis der er behov. Ignorer aldrig en strafbar handling - du
skal altid følge op p̊a situationerne, ogs̊a dem du vælger ikke at
kaste flag p̊a.

3. P̊a passende tidspunkter, som f.eks. n̊ar spillere liner up til et kick-
off, eller forlader huddlen for at g̊a mod line of scrimmage, kan du
sørge for at minde spillerne om at tjekke tandbeskytter og chin-
straps. Mind dem ogs̊a gerne om brugen af hænder i forhold til
blokeringer og holdings. Du skal ikke være belærende!

4. Du skal aldrig ignorere en klage fra en spiller. Vi kan ikke se alt.
Lov at holde bedre øje med omr̊adet p̊a næste spil, og forsøg at
gøre det. F̊a evt. hjælp fra de andre dommere og husk at melde
tilbage til spilleren der klagede.

5. Hvis du taler med spillere, trænere eller tilskuere, s̊a husk, altid at
være høflig. Din position som dommer giver dig ikke ret til at være
fornærmende eller nedladende.

6. N̊ar du har besluttet dig, p̊a baggrund af din observation, din viden
og din erfaring, s̊a hold dig til det. Du må ikke lade dig p̊avirke af
pres fra trænere, spillere eller tilskuerne. Har du lavet en fejl, s̊a
vær ikke bleg for at indrømme det. Sket er sket og det skal du ikke
lade p̊avirke din videre dommeropgave.

7. Ros spillere for godt sportsmanship, men husk at fordele sol og
vind lige p̊a begge hold.

5.3 Tempo og skader

1. F̊a altid kampen til at flyde roligt, lad være med at forhaste jer.
Løb n̊ar det behøves, men I skal ikke skynde jer s̊a meget, at det
p̊avirker jeres opgaver negativt.

2. Jogging (langsomt løb) er generelt altid en bedre bevægemåde hen
til næste position, end at g̊a.

3. N̊ar du bevæger dig i position til næste down, s̊a hav altid fokus
rettet mod bolden. Det sikrer at kampens Referee kan erklære bol-
den klar til spil hurtigere, og derved sikres et bedre flow i kampen.

4. N̊ar spillere bliver vrede eller udviser frustration, kan det være
nødvendigt at nedsætte tempoet p̊a kampen, for at sikre at de
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“falder ned p̊a jorden” igen, eller for at give dem en chance for at
(lovligt) tale med dig, dine kollegaer eller deres holdkammerater.
Alternativt kan en øgning af tempoet ogs̊a være brugbar, i forhold
til at f̊a spillerne til at koncentrere sig mere om at spille, og mindre
om at “snakke”. Din erfaring vil p̊a sigt vise dig hvor og hvorn̊ar
du kan/skal bruge dette temposkift.

5. Du/I bør, særligt i kampe i varmt vejr, tilskynde spillerne at huske
at drikke rigeligt med vand. Der skal ikke bruges Referees timeout
til vandpauser, men sikre dig at spillerne selv er bevidste om at
drikke n̊ar de f̊ar chancen. Vi som dommere, skal ikke give det ene
hold fordel over for det andet, ved at tillade ekstra drikkepauser,
men benyt alle naturlige stop i kampen, til at minde dem om at
drikke væske.

6. Du skal aldrig skynde p̊a behandlingen af en skadet spiller. At
kunne se hvis en spiller er skadet, er vigtigt for alle dommere. Hvis
du er i tvivl, s̊a stop tiden og tilkald medics. Tiden kan altid startes
igen, hvis der ikke var nogen grund til at stoppe den.

7. God skik i forhold til behandling af en skadet spiller inkluderer:

(a) Handl altid i den skadede spillers bedste interesse. Dette ind-
befatter almindeligvis tilkaldelse af holdets skadeskyndige per-
sonale.

(b) Vær lidt opmærksom p̊a trænerens deltagelse i skadesbehand-
ling. Særligt ud fra et synspunkt om at de gerne må deltage
i hjælpen, og ogs̊a gerne må f̊a status om den skadede, s̊a de
kan tage deres forholdregler.

(c) Før kampen s̊a bed træneren for de respektive hold, om at
tilkendegive hvem de har til at tilse skadede spillere. Find
evt. ud af deres medicinske niveau, i forhold til hvordan du
selv skal agere ved skadede spillere.

(d) Med ungdomsspillere, og særligt de helt unge, kan det være
fornuftigt at lade tililende forældre f̊a adgang til barnet. B̊ade
for barnet og forældrenes skyld. Ved skader af mere alvorlig
karakter, s̊a er der ingen grund til at forsøge at holde banen
fri for tililende.

(e) Den dommer som erkender en skadet spiller, skal sørge for
at f̊a noteret spillerens nummer, s̊a vi sikrer os at regel 3-3-5
overholdes.

(f) Ved skadesbehandling er det de skadeskyndige der sætter dags-
ordenen for behandling og flytning af den skadede spiller. Du
skal som dommer aldrig forsøge at gennemtvinge en flytning
af en skadet spiller.

(g) Ved behandling af skadede spillere, som er uden for banen men
inden for sikkerhedszonen omkring banen, skal kampen ikke
igangsættes før behandling er tilendebragt, eller spilleren og
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det behandlende personale, er flyttet uden for sikkerhedszo-
nen. Hvis det skyndes at den skadede spiller eller behandlere
er i fare selvom de er udenfor sikkerhedszonen, skal spillet
heller ikke startes

8. Gør hvad du kan for ikke selv at blive skadet. Drik væske hver gang
du har chancen, og sørg for at være i god fysisk tilstand.

5.4 Lukke spillet inde

1. N̊ar man skifter position i løbet af kampen, er det vigtigt altid at
forsøge at “omringe” spillet sammen med de øvrige dommere. En
position hvor man kigger “udefra og ind” er essentiel for goal line
og end line dækning. At sørge for at “boxe spillet inde” er at gøre
ovennævnte ting, og det sikrer at ethvert spil ses fra mere end én
synsvinkel.

2. Mens bolden er levende, s̊a hold dig p̊a afstand af spillet.
3. Hold dig af vejen for spillerne.
4. Generelt set er der ingen grund til at nogen dommer skal kigge

efter følgende:

(a) Bolden mens den er i luften (andet end for lige at f̊a en for-
nemmelse af retningen).

(b) Bolden efter et kast er dømt incomplete.
(c) Død bold spottet efter det er blevet markeret (se afsnit 5.7.1).
(d) Bolden p̊a det efterfølgende spot, indtil tidspunktet hvor snap-

peren er tæt p̊a at røre bolden (Undtagen hvis kraftige vinde
kan p̊avirke bolden p̊a jorden)

(e) Overtrædelsesspottet efter at et flag er kastet der (eller p̊a
samme yardlinje).

(f) Goal line efter et touchdown eller en safety er blevet erklæret.
(g) Bolden efter et field goal forsøg er enten scoret eller g̊aet forbi.
(h) Sidelinjen eller end line efter en spiller er erklæret ude af ba-

nen.
(i) En spiller som ikke deltager aktivt i spillet, og som ikke har

en modstander i umiddelbar nærhed.
(j) Udskiftere og trænere i hold omr̊adet.

I samtlige ovenst̊aende tilfælde vil der være større brug for, at du
som dommer koncentererer dig om noget der er mere vigtigt.

5.5 Samarbejde og kommunikation

1. Det er vigtigt at dommerne kan arbejde sammen som et hold, og at
I kommunikerer godt, for at kunne lede en kamp effektivt. Denne
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kommunikation vil ofte være mundtlig, men hvor mundtlig kom-
munikation er umulig eller upassende, skal de godkendte signaler
benyttes.

2. En dommer skal ogs̊a kunne kommunikere med spillere, trænere,
tilskuere samt stadion speakere. Hvis en afgørelse er speciel, er det
bedre at forklare den, frem for at lade alle fortsætte tvivlende.
Målet er at give informationerne før der er nogen der er nødt til at
spørge efter dem.

3. P̊a sidelinjen - forsøg at finde en hold assistent, der kan være den,
der er ansvarlig for at boksen og sidelinjen holdes “rene” (en “get
back coach”). En “get back coach” kan afse mere tid til at holde
sidelinjen ren, end du kan.

4. Alle dommere bør signalere forsøgsnummeret før hvert eneste spil.
Hvis der er uenighed om dette, s̊a fløjt spillet af. Signaler timeout
(S3) og konferer med dine kollegaer, s̊a I kan blive enige om hvilket
forsøg det er. Det er alle dommeres ansvar at sikre, at downboxens
nummer altid st̊ar p̊a det korrekte forsøg.

5. Ved slutningen p̊a et forsøg, hvis du er den ansvarlige dommer og
du er sikker p̊a at bolden er død, s̊a fløjt. Fløjt med autoritet, ikke
kun et enkelt peep. Andre dommere bør kun assistere med fløjten,
hvis det er for at sikre et omr̊ade, hvor der stadig er aktivitet.
Du skal aldrig være den første dommer til at fløjte, hvis bolden
befinder sig i en anden dommers ansvarsomr̊ade. Lad være med at
misbruge ”funny whistle-måden at fløjte p̊a til at tiltrække Referees
opmærksomhed.

6. Hvis du kommer med en “inadvertent whistle”, s̊a lad være med
at tro, at ingen opdager det. Fløjt igennem og sikre dig at spillet
bliver standset. Indrøm din fejl og følg ellers de procedurer, der er
nedskrevet i regel 4 i regelbogen.

7. Dit kropssprog fortæller mere end du tror - tænk over det. En dom-
mer der bevæger sig tøvende (f.eks. hen mod et spot hvor et catch
har været forsøgt) er et signal om usikkerhed omkring afgørelsen.
Vær opmærksom p̊a den slags kropssprog hos dine kollegaer, og
vær klar til at assistere dem i de tilfælde du kan. Peg aldrig p̊a
spillere eller trænere p̊a en nedladende eller truende måde.

8. Lad være med at r̊abe af folk - det udpensler din manglende kontrol
med situationen. Band aldrig over for spillere, trænere eller dine
kollegaer.

9. De efterfølgende punkter illustrerer gode og d̊arlige måder at rea-
gere p̊a, n̊ar 2 eller flere dommere er uenige om et kald. Hvis det
er nødvendigt må Referee g̊a ind som forligsmand og afgøre sagen.

(a) Dommere som er uenige om et kald, bør mødes og gennemg̊a
deres vurderinger. Det bedste sted for en s̊adan evaluering
kan være p̊a død bold spottet eller p̊a det spot hvor den
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p̊agældende handling fandt sted. En konference skal foreg̊a un-
der rolige former, uden hævede stemmer, følelsesladede bevæ-
gelser eller pegen. Dommere der ikke er involveret i vurderin-
gen, bør holde spillere p̊a afstand, eller sikre død bold spottet,
flag eller andre relvante spots.

(b) Forsøg at f̊a dommerne til at beskrive hvad de s̊a, og ikke kun
hvad de har fundet frem til af straf. En dommer vil måske
herved erkende at en anden havde en bedre synsvinkel p̊a
hændelsen. Sørg for at alle relevante kendsgerninger (f.eks.
om bolden var levende eller død, om det hændte før eller efter
bolden skiftede hold m.m.) bliver nævnt.

(c) Skeln mellem de forskellige kendsgerninger (f.eks. hvad skete
der?), vurderinger (f.eks. skete det med fuld overlæg?) og re-
gelsammenhæng (f.eks. hvad siger regelbogen at vi gør i den
givne situation?).

(d) Sørg for at gøre konferencen kortvarig, n̊ar alle involvere-
de dommere har givet deres besyv med. Der er ikke belæg
for længere diskussioner (udspecificering kan dog tillades hvis
nødvendigt), og opfordre alle til at holde sig til sagen.

(e) Ideelt set kommer dommerne selv til en afgørelse og under-
retter Referee.

(f) Hvis dommerne ikke kan blive enige om et kald, er det nor-
malt anbefalelsesværdigt at holde sig til den dommer der er
hovedansvarlig for omr̊adet. At følge en mere erfaren dommer,
blot fordi han er mere erfaren, kan give problemer i det lange
løb.

(g) Husk “n̊ar du er i tvivl” principperne i reglerne og sektion 6.1
(h) N̊ar en endelig afgørelse er fundet, bør Referee annoncere

den endelige beslutning. Behovet for efterfølgende forklarin-
ger vokser i takt med længden p̊a den indledende konference.
Det kan underbygge den endelige afgørelse, hvis alle domme-
re sørger for at nikke enigt n̊ar den indledende konference er
slut.

(i) Hvis en dommer ikke er enig med den afgørelse, der bliver
truffet, skal han sørge for ikke at give udtryk for dette p̊a
nogen måde.

10. Alt kommunikation skal om muligt foreg̊a p̊a engelsk. Hvis en over-
sættelse til et andet sprog er nødvendig, skal dette helst ske efter
formuleringen p̊a engelsk eller i det primære sprog. Hvis der i en
kamp bliver tiltalt en dommer i et andet sprog end det primære
sprog eller engelsk, skal dette oversættes hvis der kræves respons
fra dommeren. I DAFF er det primære sprog dansk.

11. Følgende er eksempler p̊a situationer, hvor en dommer er involve-
ret, selv om dommeren ikke har et flag p̊a spillet. Her er kommu-
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nikationen vigtig, for at sikre at resten af crewet (specielt Referee)
har den relevante viden.

(a) Illegal Touching af et kast eller spark.
(b) Tiden p̊a uret er forkert.
(c) Change of possession (det andet hold har bolden).
(d) Om et kast eller et spark har krydset den neutrale zone eller

ej.
(e) Om der er flere flag p̊a spillet.
(f) Om et kast er grebet eller ej.
(g) Om et kast var gribbart, n̊ar der er et flag som kan være Pass

Interference.

5.6 Signaler

1. Dommeres signaler skal være tydelige, gennemførte og veloverveje-
de til alle tider.

2. Den ansvarlige dommer skal signalere timeout (S3) n̊ar reglerne
foreskriver at tiden standses, eller hvis en timeout er kaldt (og
godkendt) af holdene eller Referee.

3. Gentag alle timeout signaler givet af alle dommere.
4. Det normale timeout signal er S3. Dog skal det i de efterfølgende

situationer brugte signal træde i stedet for “stop tiden” signalet:

(a) N̊ar et touchdown, field goal eller ekstra point bliver scoret -
S5.

(b) N̊ar en safety bliver scoret - S6.
(c) N̊ar et touchback bliver tildelt - S7.
(d) N̊ar et fremadrettet kast er incomplete, eller n̊ar et field goal

forsøg er rammer forbi eller er kort, eller n̊ar der ikke er nogen
scoring p̊a et ekstra point - S10.

Disse signaler er tilstrækkelige til at instruere en tidtager i, hvorn̊ar
han skal stoppe uret. S3 skal ikke gives ekstra i disse tilfælde, med-
mindre der har været et flag kastet eller en skadet spiller.

5. Dommeren med uret bør stoppe sit ur, før han begynder at give
eller gentage signaler (se regel 3-3-2).

6. Signaler som timeout og “incomplete pass” bør gentages 2-3 gange,
for at sikre at alle har set dem. Dog er flere gentagelser overdrevet.
Stands signalet med armene ude et sek. eller 2. Undlad at bøje i
hoften n̊ar du giver signal for “incomplete pass”.

7. P̊a scrimmage spil, brug kun “start uret” signalet (S2) n̊ar bolden
dør indenfor ca. 3 m (10 fod) fra sidelinjen. Som den ansvarsha-
vende dommer, skal du lave signalet 2-3 gange og ikke mere. Hvis
spillet slutter over eller tæt p̊a line to gain, skal uret herefter stop-
pes. Hvis der kun er kort tid tilbage, s̊a undlad at bruge tid p̊a at
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vise “start uret” signal - giv blot timeout signalet (S3) med det
samme.

8. Der er ingen grund til at dommeren med uret skal gentage “start
uret” signalet (S2). Hvis det er nødvendigt s̊a brug efterfølgende
supplements signal Sup12.

9. N̊ar du giver signaler ved afslutningen af et spil, s̊a fortsæt med
at vende front mod spillerne i dit ansvarsomr̊ade indtil al fare er
overst̊aet. Hvis du viser dit signal tydeligt (og længe) nok, vil dine
dommerkollegaer, spillere, trænere og tilskuere sagtens kunne se
signalet, uanset hvilken vej det vender.

10. Det er kun Referees signaler p̊a penalties, scoringer og usædvan-
lige situationer, der skal gives mod press box. Lav ikke signaler
målrettet mod Referee, mens du stadig har spillere i dit ansvars-
omr̊ade, som kræver din opmærksomhed.

11. Medmindre du er helt sikker p̊a, at Referee ved at line to gain er
n̊aet, at spillet endte ude af banen, at der var en “change of pos-
session” eller at der er blevet scoret, s̊a gentag dit signal(er) efter
du har f̊aet øjenkontakt med Referee. Men igen, først n̊ar du har
sikret dig at der ikke foreligger muligheder for ekstra tildragelser i
dit ansvarsomr̊ade.

12. Bliv ikke begejstret n̊ar du signalerer (specielt omkring touch-
down). Vær rolig og bliv ikke følelsesmæssigt involveret.

13. Brug “død bold” signalet (S7) for at indikere afslutning p̊a spillet,
s̊afremt der benyttes 40 sekunders play clock, og dette skal starte
ved spillets slutning.

5.7 At markere steder/spots

1. Der findes kun 3 måder at markere et spot p̊a (opstillet i den
foretrukne rækkefølge):

(a) Med en bold (placeret med længderetning parallel til sidelinj-
en).

(b) Med din fod.
(c) Med en bean bag.

2. Placer en bold p̊a spottet n̊ar det er muligt, eller angiv den forreste
spids af bolden med din fod. Den ansvarshavende dommer
m̊a aldrig bevæge sig væk fra spottet undtagen i yderste
nødstilfælde. Brug s̊a en bean bag som sidste udvej.

3. Læg aldrig en bold p̊a jorden andre steder end det præcise død bold
spot (heller ikke forskudt øst/vest). Eneste undtagelse til dette er
n̊ar en spotter ligger en ny bold p̊a “inbounds spottet”. Læg aldrig
en bold p̊a inbounds spottet hvis der er en straf, som ikke er blevet
udmålt endnu.
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4. N̊ar du skal markere forward progress med din fod, s̊a gør det
p̊a den mindst iøjnefaldende måde. Den bedste metode er ved at
stille sig op med begge fødder parallelt. Indersiden af dine fødder
indikerer s̊a hvor boldens næste placering bør være. Hvis du ønsker
at bruge foden længst fremme for at markere spottet præcist, s̊a
er det tilladt at strække den lidt frem foran den anden. Pas dog
p̊a med at insistere for h̊ardt p̊a spottet, da der ikke mange ting
der er mere upassende end to dommere der, h̊ardnakket holder p̊a
hver deres spot. Gennemg̊a i pre-game hvordan I bedst f̊ar sikret
jeres spots.

5. Under normale spil behøver forward progress kun at markeres in-
den for en tolerance p̊a en fod. Da bolden er mindre end en 1
fod lang, giver det 3 forskellige muligheder ved placering af bolden
mellem to yardlinjer:

(a) Med boldens næse op til den forreste yardlinje.
(b) Med midten af bolden midt mellem de to yardlinjer.
(c) Med boldens bageste del (halen) p̊a den bageste yardlinje.

Noter dig at med dette system krydser bolden reelt set aldrig en
yardlinje.

6. Dommere behøver kun at markere forward progress i forhold til
ovenst̊aende punkter, medmindre:

(a) Der er slutningen af en “line to gain” eller en goal line invol-
veret. I disse tilfælde kræves større nøjagtighed.

(b) Efter en “turnover”, hvor det anbefales altid at starte p̊a den
nærmeste yardlinje med “næse p̊a”.

7. Dommere kan assistere i spotningen ved hjælp af signalerne “næsen
p̊a!” (Sup32), “i midten!” (Sup33) og “halen p̊a!” (Sup34).

8. Hvis en serie starter fra f.eks. “i midten” vil line to gain være
n̊aet ved “i midten” 10 yard længere fremme. Det samme gælder
naturligvis for “næsen p̊a!” og “halen p̊a!”.

9. N̊ar du markerer et spot, s̊a fortsæt med at dømme. Lad være med
at glo ned i jorden - spottet flytter sig ikke!

5.8 Boldplacering og transport

1. Efter ethvert spil skal efterfølgende roller udfyldes af dommerne.
I mange situationer vil en dommer udfylde mere end en rolle, og
i de mest normale spilsituationer er det højst utænkeligt at alle
dommerne vil blive involveret.

(a) Ansvarshavende: Den dommer der er ansvarlig for død bold
spottet.

(b) Henteren: Den dommer, der sikrer sig en bold fra en bold-
dreng, en spiller eller til tider bolden liggende frit p̊a jorden.
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(c) Spotteren: Den dommer, som placerer bolden p̊a inbounds
spottet.

(d) Viderebringeren: Den dommer som virker som mellemmand
i at f̊a bolden fra den ansvarshavende eller henteren og ind til
spotteren.

(e) Oprydderen: Den dommer der sørger for at den gamle bold
kommer ud.

2. Hvis du er den ansvarshavende skal du normalt ikke arbejde med
bolden, undtaget;

(a) Inden for 9-yard markeringerne: Hvis bolden dør for dine
fødder, bliver du samtidig henteren, og den normale henter må
forberede sig p̊a at bliver brugt som viderebringeren.

(b) Uden for 9-yard markeringerne: Hvis du kan fremskaffe
en bold fra en bold dreng uden at forlade din postion, s̊a placer
bolden mellem dine fødder og lad henteren sikre fremskaffelse
af en anden bold til spotteren. Det foretrækkes at du som
ansvarshavende bruger den “brugte bold” til at spotte med.
Viderebringeren/henteren f̊ar s̊a en ny bold fra bold dreng.

3. Viderebringeren bør ogs̊a være spotteren, n̊ar han kan frembringe
en bold til det efterfølgende spot hurtigere end nogen anden.

4. Prøv aldrig at forhaste viderebringelsen af bolden. Det er vigtigere
at være præcis. Hvis dine evner til at kaste ikke er gode nok, s̊a
tag hellere et par ekstra skridt fremad inden du kaster videre.

5. Hvis du har en bold i h̊anden s̊a ryk ind mod spottet og ikke væk
fra der. Undtagen:

(a) Hvis der er et flag p̊a spillet. Her skal bolden mod dødbold-
spottet.

(b) Hvis der har været et incomplete pass, hvor der er kastet et
flag, skal der ses væk fra første undtagelse.

6. N̊ar spillet slutter inden for hash marks:

(a) Er Umpire normalt b̊ade henter og spotter.
(b) P̊a et langt spil kan Back Judge virke som b̊ade henter og

spotter, medmindre han er den ansvarshavende. P̊a samme
måde kan det forekomme at Referee p̊a et spil, der indebærer
tab af yards, er henter og spotter medmindre han er den an-
svarshavende.

(c) Hvis et kast er incomplete langt nede af banen i midten eller
hvis spillet ender i hold B’s end zone vil Field Judge eller
Line Judge være viderbringeren. Han vil sende boldrengen til
at hente den gamle bold, mens han giver den nye bold til
Umpiren. Det er vigtigt at bolden kommer ud til den rigtige
side hvor boldrengen er.

7. N̊ar spillet ender uden for hash marks:



5.9 Dækning ude af banen 47

(a) [PÅ ET 4-MANDS CREW] Wing dommeren vil næsten altid
være den ansvarshavende. Referee og Umpire deles om roller
som henter og spotter, afhængig af hvem der er nærmest bol-
den (han bliver henteren) eller inbounds spottet (han bliver
spotteren).

(b) [PÅ ET 5-MANDS CREW] Ansvaret er næsten magen til 4-
mands crew, bortset fra at Back Judge ogs̊a kan være henteren
eller spotteren. Referee, Umpire og Back Judge er nødt til at
opdele deres roller efter følgende; den der er nærmest bolden
bliver henteren, den næstnærmeste bliver viderebringeren og
den der er længst fra bolden bliver spotteren.

(c) [PÅ ET 6/7-MANDS CREW] Den ansvarshavende vil blive
wing dommeren eller den dybe dommer i den respektive side.
Henteren vil normalt være den anden dommer i den side. [PÅ
ET 7-MANDS CREW] Back Judge plus enten Umpire eller
Referee (hvem der nu er nærmest), vil virke som viderebrin-
geren og Umpire eller Referee skal g̊a til inbounds spottet for
at virke som spotteren.

8. N̊ar bolden dør i end zone p̊a et free kick vil den ansvarlige fra
enten spilleren der har grebet bolden i end zone eller en bolddreng.
Han vil herefter f̊a den til touchback-spottet.

9. I situationer hvor det er knapt med tid (og kampuret kører), bør
Umpire hente bolden hurtigt fra hvor der nu måtte være nærmest
(kommuniker evt. “Umpires ball!” rundt til kollegaerne, for at in-
dikere at Umpire er ansvarlig for at hente og spotte bolden). De
øvrige dommere bør afholde sig fra at “handle” bolden, men blot
hurtigt sikre sig at være klar til næste spil.

5.9 Dækning ude af banen

1. N̊ar I har med spil ude af banen at gøre, er det vigtigt at hver
dommer tager hver deres omr̊ade for at standse handlinger, der
ikke har noget med football at gøre. (Se ogs̊a sektion 5.8 ovenover).

2. Hvis du er den første mand p̊a stedet (den ansvarshavende);

(a) Bør du først og fremmest signalere timeout (S3), og for din
egen sikkerheds skyld bevæge dig til spottet, hvor spillet gik
ud af banen efter at spillerne er løbet gennem p̊agældende
omr̊ade.

(b) Signaler timeout, med det samme - du skal ikke vente til du
selv st̊ar p̊a spottet. Vis blot signalet, mens du bevæger dig
mod spottet.

(c) Forbliv p̊a (eller tæt ved) sidelinjen p̊a spottet hvor spillet
gik ud af banen, og kig p̊a boldholderen og den fortsatte ak-
tivitet omkring ham. Det er vigtigt af vi f̊ar overblikket over
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den fortsatte aktivitet ogs̊a uden for sidelinjen. Som en sidste
udvej kan du droppe din bean bag og bevæge dig væk for at
standse større aktiviteter.

(d) S̊a snart der ikke længere er fare for yderligere aktivitet om-
kring spilleren, skal du skaffe en bold fra boldholderen eller en
bolddreng, og bruge den til at markere spottet hvor bolden
gik ud af banen.

3. Hvis du er den anden dommer p̊a stedet: ([PÅ ET 6/7-MANDS
CREW] Dette bør være den anden dommer p̊a samme sidelinje
som den første dommer. [PÅ ET 5-MANDS CREW] Dette bør
være Back Judge eller Referee.)

(a) Skal du følge med boldholderen (s̊a langt som han g̊ar), for
specielt at kigge efter og forhindre overtrædelser imod ham.

(b) Hvis boldholderen (eller en anden spiller) bevæger sig ind i
modstanderholdets holdomr̊ade, s̊a hold dig tæt til ham og
eskorter ham tilbage før du g̊ar i gang med at skaffe en ny
bold.

(c) Som henteren vil du normalt være den, der f̊ar den gamle bold
fra boldholderen, eller en ny bold fra bolddrengen. Du skal
videregive den til enten den ansvarshavende (for at markere
spottet), eller til viderebringeren for transport til spotteren.

(d) Om nødvendigt skal du løbe omkring den ansvarshavende
(bevæge dig længere ud af banen) for at dække en boldholder,
der bevæger sig længere ud end den ansvarshavende.

4. Hvis du er den tredje dommer (dette vil være [PÅ ET 6-MANDS
CREW] Referee; [PÅ ET 5/7-MANDS CREW] Referee eller Back
Judge) skal du dække aktiviteterne inde p̊a banen, bag ryggen p̊a de
første 2 dommere, og enten skaffe en bold til den ansvarshavende,
eller virke som viderebringer af en bold til spotteren.

5. Hvis du er den fjerde dommer (dette vil være [PÅ ET 5/6-MANDS
CREW] Umpire; [PÅ ET 7-MANDS CREW] Umpire, Referee eller
Back Judge) bør du observere aktiviterne mellem din position og
sidelinjen og ogs̊a bevæge dig mod sidelinjen, for at kunne virke
som viderebringer.

6. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Referee og Umpire skal koordinere
deres indsats, for at kunne virke som den anden eller tredje dommer
p̊a stedet (henter eller viderebringer) som angivet ovenfor. Specielt
Umpire må være forberedt p̊a at bevæge sig mere mod sidelinjen
(og til tider helt uden for hvis nødvendigt), for at være i position
til at standse eller observere fortsatte handlinger. Enten Referee
eller Umpire skal virke som spotter, hvordan det nu passer bedst.



5.10 At have med slagsm̊al at gøre 49

5.10 At have med slagsm̊al at gøre

1. Hvis du, ved at stille dig imellem to spillere, kan forebygge eller
standse et slagsmål, s̊a gør det. Men gør det aldrig med risiko for
din egen sikkerhed (din hovedprioritet). Grib aldrig fat i en spillers
ansigtsgitter for at afværge eller standse et slagsmål.

2. Hvis et slagsmål bryder ud p̊a banen, bør de nærmeste dommere
ved de respektive holdomr̊ader se det som deres første prioritet at
holde udskiftningsspillere og trænere væk fra slagsmålet. Dette vil
normalt være wing official eller den dybe dommer p̊a den side, men
det kan i særlige tilfælde være en anden (f.eks. Referee eller Back
Judge), hvis slagsmålet f.eks. bryder ud i en end zone.

3. Hvis udskiftningsspillere, trænere eller andre tilknyttede personer
kommer p̊a banen, skal de straks beordres ud. Hvis de fortsætter
og ikke kan holdes tilbage, bør dommeren nedskrive deres numre
(eller identitet, hvis de ikke er spillere), s̊aledes at de kan blive
diskvalificeret, s̊a snart roen er blevet genetableret (se ogs̊a sektion
3.5.7).

4. Dommere nærmest slagsmålet skal notere sig numrene p̊a de invol-
verede, og samtidig skelne mellem dem der deltager aktivt, og dem
der forsøger at skille parterne. De spillere der med sikkerhed kan
siges at have deltaget i slagsmålet, skal herefter diskvalificeres.

5.11 Fumbles

1. Medmindre der åbenlyst ikke har været nogen ændring i boldbe-
siddelse, skal den dommer der dækker en fumble erobring, som ikke
er blevet avanceret, pege i den retning som holdet, der har erobret
bolden, nu skal angribe. Hvis hold B har erobret (eller hold A har
generobret efter en dobbelt turnover), s̊a indiker dette ved at vise
tydeligt “first down” signal (S8). Hvis hold A erobrer fumblen, s̊a
vis hvilket forsøg det nu bliver.

2. Hvis ingen dommer har set en tydelig possesion, før en “bunke” for-
mes, s̊a skal bolden tildeles den spiller som, n̊ar bunken er opløst,
har possession p̊a bolden. Hvis der er “joint possession”, s̊a tilde-
les bolden ifølge reglerne det hold som sidst havde boldbesiddelse
8Regel 7-2-2-b). At berøre bolden ved slutning af spillet er ikke
nødvendigvis det samme som at have besiddelse.

3. Hvis det er nødvendigt at grave bolden frem, skal den nærmeste
dommer begynde at grave. Den næste dommer skal signalere ti-
meout (S3) for at standse uret, og dette skal gentages af de øvrige
dommere. N̊ar den gravende dommer har konstateret hvem der har
boldbesiddelse, skal han mundtligt videregive dette til den nærme-
ste dommer, normalt Referee, som skal signalere den efterfølgende
retning. Det skal kun være Referee, hvis han ikke er den signale-
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rende dommer, der skal gentage signalet. (Se ogs̊a sektion 21 for
teknikker med bean bags omkring fumbles).

4. Undlad at forhaste disse beslutninger. Som signalkalder, s̊a orienter
dig først om den rigtige retning før du signalerer. Bl.a. baseret p̊a
dette, er det bedst at kalde en farve.

5.12 Nedskrevne notater

1. Alle dommere skal skriftligt notere;

• Resultatet af møntkastet.

• Scoringer.

• Brugte hold timeouts.

• Sidelinjeadvarsler.

• Længden p̊a kampen.

• Alle overtrædelser de kalder, uanset om de bliver accepteret,
afvist eller udlignet.

• Alle diskvalificerede spillere.

• Alle spillere som er blevet tildelt en unsportsmanlike conduct.

2. I tilgift skal [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Line Judge eller [PÅ
ET 6/7-MANDS CREW] Field Judge nedskrive alle overtrædelser
(uanset om straffen er accepteret, afvist eller udlignet) kaldt af alle
dommere.

3. Herudover skal der mellem 1. og 2. quarter og mellem 3. og 4.
quarter før der rykkes til den anden ende noteres positionen af
bolden og hvor kæden er placeret. Dette skal noteres af Referee,
Umpire og Linesman. Linesman skal ogs̊a notere hvor clip’en er.

5.13 Ansvar for tiden.

1. Afhængig af antallet af dommere, er efterfølgende dommere an-
svarlige for tidtagning:

Ansvar 3-mands 4-mands 5-mands 6-mands 7-mands
Kampuret L L L F F
Play clock R R B S B
Hold timeout R U U U U
Mellem quarters R U U U U
Efter scoring R U U U U
Halftime pausen L L L F F
Kampen L L L F F

2. Hvis der er et synligt kampur, skal det betragtes som det officielle
ur. Ellers skal det sl̊as fra. Lad være med at være krakilsk omkring
tiden p̊a stadionuret. Hvis tiden er løbet ud p̊a stadionuret, skal
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du ikke ignorere det, medmindre du har meget gode grunde til det
(se ogs̊a sektion 20.1).

3. Længden p̊a kampen er defineret til at være tiden fra det startende
kickoff og indtil det sidste fløjt, inklusiv halvlegspause og andre
forlængende pauser af kampen.

5.14 Ansvar for tælling

1. Afhængig af antallet af dommere, er følgende dommere ansvarlige
for tælling af spillere:

Ansvar 3-mands 4-mands 5-mands 6-mands 7-mands
Hold A scrimmage R+L R+U R+U R+U R+U
Hold B scrimmage L+H L+H B+H+L S+F B+S+F
Hold A free kick L+H U+H U+H+L U+F+S U+B+S+F
Hold B free kick R+H R+L B+R L+R+H L+R+H

2. Det er specielt vigtigt at tælle spillerne p̊a field goals, punt, ekstra
point forsøg og efter enhver ændring af spilleretning.

3. Hvis der er mere end 11 mand p̊a et hold, og dommerne ikke op-
dager det, betragtes det som værende en af de værste fejl et dom-
merhold kan lave.

4. Dommeren der har primært ansvar for at tælle spillere p̊a et hold,
er ogs̊a den der har det primære ansvar for at iagttage det maksi-
male antal spillere der tillades i huddlen p̊a det hold.

5.15 Dommernes opførsel

1. Husk at din opførsel før, under og efter hver eneste kamp, betragtes
af offentligheden. Opfør dig altid p̊a en måde, der er passende for
en dommer.

2. Dommere bærer altid et stort ansvar for at indgyde publikum og
deltagere tillid. De bliver evalueret p̊a alt hvad de gør p̊a og af
banen, før, under, og efter kampen. Hils p̊a og behandl spillere fra
begge hold ens.

3. Hvis muligt s̊a lav opvarmningsøvelser før kampen i omklædnings-
rummets diskrete omgivelser. Lad være med at afprøve din fløjte
hvis man kan høre det fra banen. Ved opvarmning p̊a baneomr̊adet,
s̊a optræd hele tiden professionelt og engageret. Indg̊a evt. i holde-
nes opvarmning, s̊a du laver bevægelserne fra din position p̊a din
normale plads. Øvelser af den slags sætter dig i den rigtige mode,
og fremstiller dig engageret.

4. Ingen dommer må, hverken før eller under kampen, indtage for-
budte stoffer eller alkohol, eller være under indflydelse af samme.

5. Forsyn aldrig et hold, en spiller eller en træner med nogen former
for informationer om et andet hold, spiller eller træner. Videre-
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bring ikke rygter mellem holdene og undlad ogs̊a at komme med
udtalelser om andre dommerhold eller specifikke dommere.

6. Undlad at komme i diskussion med nogen efter kampen med hen-
blik p̊a særlige spilsituationer. Hvis de ønsker at klage, s̊a henvis
til DAFF’s behørige kanaler (Disciplinærudvalg), Dommerudvalg,
Turneringsudvalg m.m.). Spørgsmål omkring en dommers vurde-
ringer er ikke noget der skal indg̊a i en diskussion, hverken p̊a banen
eller efter kampen.

7. Vær loyal over for dine dommerkollegaer, over for DAFF og over
for amerikansk fodbold. Husk at det er DAFF’s ønsker om afvikling
af kampene, der ligger til grund for din gerning som dommer. Ikke
klubbernes individuelle ønsker om f.eks. at bøje reglerne m.m.

8. Rapporter straks enhver form for forsøg p̊a bestikkelse af dig selv
eller en hvilken som helst anden dommer til DAFF’s Disciplinær-
udvalg.

5.16 At tale med pressen

1. Vær altid høflig n̊ar du taler med pressen, men husk at dit job er
som dommer. Du må ikke betragte dig selv som talsmand for noget
hold, forbundet eller dommerudvalget.

2. Du må til enhver tid, undtaget måske i den emotionelle stemning
under kampen eller umiddelbart efter, forklare og diskutere en be-
stemt regel. Du skal dog ikke indlade dig p̊a at diskutere specifikke
spil med medlemmer af pressen, som har været til stede under den
p̊agældende kamp. Hvis I har specielle situationer, som kan resul-
tere i særlige forespørgelser, s̊a sørg for at I i dommercrewet g̊ar
det grundigt igennem, før Referee udtaler sig om situationen.

5.17 Filosofien bag 6- og 7-mands crews

1. De grundlæggende principper for 6- og 7-mands crews, forbliver de
samme som for 4- og 5-mands crews, dog kan udvidelsen med 1 eller
2 ekstra dommere have b̊ade fordele og ulemper. Det er åbenlyst
en fordel at have ekstra øjne p̊a spillet, for at kunne holde opsyn
med spillet i de mere perifere omr̊ader, og kunne have flere tilfælde
med dobbelte syn p̊a vigtige spilsituationer. Ulemperne kommer
hvis de ekstra dommere blot p̊atager sig en kopiopgave af allerede
eksisterende ansvarsomr̊ader, hvilket kan føre til mange situationer
med to dommere der dømmer p̊a samme situationer, med potentielt
modsatte opfattelser. Eller omvendt kan der være situationer hvor
et svært kald, bliver overladt til den anden dommer at vurdere, som
kan føre til at ingen tager det svære kald, og situationen helt undg̊ar
at blive vurderet. Det er derfor endnu vigtigere p̊a et større crew
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at kommunikationen er effektiv, og at ansvarsomr̊ader fra starten
er godt defineret.

2. Ved hjælp af ekstra dommere kan I nemmere finde regelovertræ-
delserne. Dette øger sikkerheden for spillerne, og nedsætter mu-
lighederne for at et hold kan opn̊a utilsigtede fordele. Målet med
et større crew bør ikke være at kalde flere overtrædelser. Snarere
skulle det gøre det muligt at fungere mere præventivt, og virke
mere afskrækkende over for potentielle snydere. Dette burde i det
lange løb nedsætte antallet af overtrædelser.

3. Jo flere dommere der er, jo nemmere burde det være at opdage
overtrædelser, som sker væk fra spillet. Det gør det nemmere at
sikre at ingen former for ekstraordinære aktiviteter forbliver uop-
daget.

4. Det er sandsynligt at der vil være flere spil, hvor nogle dommere,
specielt de dybe dommere, ikke er direkte involveret. Disse domme-
re må derfor være forberedt p̊a at skulle koncentrere sig meget om
deres “clean up” rolle, og forst̊a at bevare fokus, s̊a de alligevel altid
er klar til at p̊atage sig deres hovedopgave, n̊ar spillet kommer de-
res vej. De kan ogs̊a deltage aktivt i opgaverne ved at fungere som
hentere eller viderebringere, sørge for at holde sidelinjerne rene, og
kontrollere om strafudmåling bliver udført korrekt.

5. Med et større antal dommere er det ogs̊a muligt at hver dommer
kan koncentrere sig længere tid om handlinger mod (og af) de
lovlige modtagere. P̊a et 7-mands crew skal hver dommer kun have
én modtager at koncentrere sig om. Dette skulle sikre at der slipper
færre overtrædelser igennem. Og samtidig, som spillet udvikler sig,
vil hver dommer have en mindre zone at koncentrere sig om, og vil
herved kunne f̊a et bedre overblik over det.

6. Som dyb dommer skal du altid sørge for at være dybere end den/-
de dybeste spillere i dit omr̊ade. Ved at holde spillet lukket inde
mellem dig og wing officials, kan spillet dækkes b̊ade for og bag og
herved sikres det optimale indblik i spillet.

7. Som antallet af dommere øges p̊a crewet, s̊a vil der opst̊a flere
situationer, hvor din udgangsposition vil være tættere p̊a det sted
du skal lave evt. kald. Herved reduceres situationerne hvor du er
nødt til at lave vurderinger, mens du bevæger dig i højeste fart. Et
større crew skal dog ikke ses som undskyldning for at kunne være
mere stillest̊aende og inaktiv.

8. N̊ar du er en af to dommere, som dækker den samme sidelinje (eller
end line), er det vigtigt at du skaber en god øjenkontakt med din
kollega for at kommunikere jeres afgørelse, inden I begynder at give
modstridende signaler.

9. N̊ar du er en af to dommere, som dækker det samme skæringspunkt
mellem to linjer (f.eks. ved en goal line eller end line pylon), skal
du koncentrere sig om den tværg̊aende linje (f.eks. goal line eller
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end line), hvis det er den du st̊ar p̊a, og lad det være op til den
anden dommer at afgøre detaljer omkring sidelinjen.

10. Ind imellem vil det opst̊a, at 3 dommere finder sig selv i færd med
at dække det samme skæringspunkt. Er det tilfældet, og du har en
anden dommer mellem dig og bolden, skal du afst̊a fra at stille dig
op bag ham, og ogs̊a afst̊a fra at give signaler (undtaget måske S3
- timeout signalet).

11. Selvom det kun er et f̊atal af vore dommere der arbejder i, el-
ler kommer til at arbejde i 6- og 7-mands crews, p̊ahviler det alle
dommere at have kendskab til disse teknikker, s̊aledes at de kan ud-
nyttes effektivt, f.eks. i forbindelse med playoffs, eller andre kampe
hvor der bruges store crews.

5.18 Ekstra dommere - “Alternates”

1. N̊ar der er ekstra dommere udtaget til en kamp, kan de ENTEN
blive bruge til at udføre specifikke mechanics, ELLER til at assi-
stere p̊a sidelinjerne.

2. Ekstra dommere bør være med til pre-game. Før kampen kan de
desuden p̊atage sig opgaver, som at kontrollere udstyr og bolde,
samt instruere kædehold, bolddrenge og ur-operatør.

3. N̊ar der bruges specifikke mechanics:

(a) N̊ar en ottende (muligvis niende) dommer er blevet udtaget
til en kamp som alternate, s̊a skal han befinde sig omtrent ud
for line of scrimmage, p̊a press box siden. Han skal diskret
assistere dommerholdet med at dømme p̊a bolde og runnere,
og hvorvidt de krydser den neutrale zone.

(b) N̊ar en niende (muligvis tiende) dommer er blevet udtaget
til en kamp som alternate, skal han befinde sig omkring chain
crewet, og tage noter om down, distance og yardlinje før hvert
eneste spil.

4. N̊ar der ikke bruges specifikke mechanics, eller som tilføjelse til det
ovenst̊aende, kan dommerne hjælpe med følgende:

(a) Hjælpe dommerne p̊a banen med kommunikationen med head
coach - og vice versa.

(b) Holde øje med at spillere, trænere og andet sidelinjeperso-
nel holder sig i deres holdomr̊ade, og ikke bevæger sig ud i
dommerens omr̊ade. Her er det en god ide at have et godt
samarbejde med en udvalgt træner fra den sidelinje, s̊a han
kan p̊aminde spillerne om at holde afstand til sidelinjen.

(c) Holde øje med ulovligt udstyr (eller mangel p̊a obligatorisk
udstyr), og informere trænerne om eventuelle overtrædelser.

(d) Holde øje med handlinger af personer i holdomr̊adet, og infor-
mere dommerne p̊a banen hvis der kommer upassende tilr̊ab
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e.l.
(e) Holde øje med at skadede spillere bliver ude mindst 1 spil

(efter en injury timeout er kaldt).
(f) Bekræfte over for dommerne p̊a banen, at en timeout fore-

spørgsel kommer fra head coachen.
(g) Kommunikere med TV-personel n̊ar det er nødvendigt.
(h) Holde styr p̊a længden af half time, samt hvor lang tid der er

til kickoff.
(i) Hjælpe dommerne med at rette eventuelle væsentlige fejl, spe-

cielt:

(i) Fejl i forbindelse med udmåling af straffe.
(ii) Fejl med tid p̊a uret.
(iii) Antallet af timeouts hvert hold har tilbage.

(j) Det er en god ide at have ekstra udstyr til dommerne p̊a
banen, som f.eks. ekstra fløjte, flag, bean bag, blyant o.l.

(k) Til enhver tid være opmærksom p̊a deres egen sikkerhed.

5. Ekstra dommere skal bære fuld uniform, men dække deres dom-
mertrøje, med en trøje eller jakke, som ikke er stribet. Eller p̊a
anden måde sikre sig, at de skiller sig ud fra dommerne p̊a det
aktive crew.

6. Ekstra dommerne skal allerede under pre-game dedikere hvilke
pladser de dækker, i forhold til hvis en af det aktive crew må udg̊a.

5.19 Ensartethed

Dommerne bliver ofte kritiseret for ikke at dømme ens fra kamp til kamp,
men ofte er det som kritikerne mener, faktisk ikke det vi stræber efter.

1. De ting vi stræber efter mht. ensartethed inkluderer:

(a) De beslutninger der bliver lavet i første quarter bør være de
samme som hvis de er lavet i 4. quarter (med undtagelse af
”blowout”kampe)

(b) Beslutninger lavet for/imod hjemmeholdet bør være de sam-
me som for/imod udeholdet

(c) Beslutninger taget p̊a den ene side af banen bør være de sam-
me som p̊a den anden side af banen.

(d) Beslutninger taget omkring gode spillere bør være de samme
som det omkring mindre gode spillere i den samme kamp.

(e) Alle dommere p̊a samme crew bør fortolke reglerne ens (men
dette kan variere i praksis pga. forskel i erfaring)

(f) Alle dommere der deltager i samme turnering, bør fortolke
reglerne ens

(g) Alle bør bruge standard mechanics.

2. Omr̊ader hvor vi ikke nødvendigvis kræver efter ensartethed:
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(a) Beslutninger der er taget hvor detaljerne i sagen er forskellige
(b) Kald i kampe p̊a højt niveau (f.eks. internationalt eller i den

bedste række nationalt) behøver ikke at være de samme som
i en kamp p̊a lavere niveau.

(c) Ligeledes behøver der ikke være samme fortolkning i senior-
kampe som i juniorkampe.

(d) Kald, der bliver lavet n̊ar spillernes attitude og opførsel er
positiv, må gerne ændre sig hvis de samme spillere skifter til
en d̊arligere attitude/opførsel.

(e) Mechanics i unikke eller usædvanlige situationer.

3. Omr̊ader hvor vi gerne vil have ensartethed, men accepterer at
dette ikke altid er muligt med de ressourcer vi har til r̊adighed:

(a) Beslutninger taget af dommere med forskellig erfaring
(b) At alle dommere, der dømmer kampe i forskellige lande eller

forskellige dele af samme land, fortolker reglerne helt ens.

5.20 Mental forberedelse

Bemærk: Denne sektion er baseret p̊a materiale fra The Football Asso-
ciation for deres dommere.

1. Topdommere er dem som (blandt deres andre færdigheder) kan
modst̊a det mentale pres i en h̊ard kamp. De kan ignorere tilskuerne
og vigtigheden af kampen, eller endda blive bedre af det. For de
fleste kommer mentalt pres indefra: Det er deres egen fortolkning
af situationen der skaber presset, og fordi det kommer indefra, kan
det kontrolleres. Vindere er rent faktisk ikke født s̊adan, men har
trænet sig op b̊ade mentalt og fysisk.

2. Ensartethed kommer fra evnen til at fokusere p̊a kampen og igno-
rere interne og eksterne distraheringer, og bruge reglerne korrekt i
alle situationer.

3. Den ideelle dommer er:

(a) Rolig under pres
(b) I kontrol over sine følelser
(c) Selvsikker
(d) Mentalt klar
(e) Positiv

4. Den gode dommer forsøger ikke at undg̊a pres, han accepterer sna-
rere at det er en del af spillet p̊a alle niveauer. Hav tiltro til at
du har evnerne til at h̊andtere situationen. Pres er ikke en trussel,
men en udfordring der er velkommen.

(a) Bliv ikke ophidset hvis spillerne udfordrer dine beslutninger;
de er ikke vrede p̊a dig, de kender dig ikke! Deres frustrationer
er rettet mod uniformen og den autoritet du repræsenterer.
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(b) Vis ikke anger, frygt eller negative følelser. Den eneste følelse
du bør vise, er at du nyder det, og husk at det er det vi er der
for.

(c) Vær stærk i din beslutningstagen, tag ansvar og h̊andter kon-
sekvenserne uanset om dine beslutninger var rigtige eller for-
kerte.

(d) Vær selvsikker, men ikke arrogant. Hav en beslutsom tro p̊a
dine egne evner til at kunne udføre din opgave godt. Dette be-
tyder at du ikke vil blive intimideret af presset fra situationen
eller af spillernes ”krumspring”.

(e) Sørg for at kunne beholde koncentrationen p̊a de ting der
har betydning i kampen, og have evnen til at ”sl̊a fra”uanset
presset.

5. Hvordan lærer man at dømme under pres? Svaret er: Det gør du
ikke. Ingen præsterer godt ”under pres- grunden til at de bedste
dommere i alle niveauer af sporten er bedst n̊ar der er mest p̊a
spil, er ikke fordi de kan gøre det under pres, men fordi de fjerner
presset og dømmer i ”den ideelle mentale tilstand”.

6. N̊ar du dømmer i den ideelle mentale tilstand:

(a) Føler du dig afslappet selvom dit adrenalinniveau er højt;
(b) Føler du en smule nervøsitet men med en følelse af ro og

selvsikkerhed;
(c) Vil dine beslutninger blive taget spontant uden en bevidst

tankeproces, eftersom du vil have en stærk tiltro til dine egne
evner;

(d) Vil det altid føles som om du er det rigtige sted p̊a det rigtige
tidspunkt;

(e) Vil du beholde koncentrationen, og være opmærksom p̊a hvad
der sker omkring dig;

(f) Vil du have kontrol over dine følelser og ikke blive anspændt,
og derfor har du total kontrol over dig selv.

Hvis det lykkes at gøre det ovenst̊aende, vil ”presset”elimineres
hvilket ellers kunne have forhindret i at gøre dit bedste.

7. At forberede sig mentalt til en kamp:

(a) Gør ikke forskel p̊a din fysiske forberedelse, s̊a fortsæt din
fysiske træning p̊a dit normale niveau, og lav ikke om p̊a dit
afslapningsmønster, da dette er lige s̊a vigtigt som den fysiske
forberedelse.

(b) Forbered dit mentalt p̊a hvad som helst som kan ske.
(c) Forsøg ikke at lave om p̊a dine mechanics. Det du har gjort

indtil nu, har været godt nok til at give dig de muligheder du
har f̊aet. Lav kun om p̊a de ting der er udpeget som omr̊ader
der skal udvikles.
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(d) Lav en lille mental øvelse hver dag; se dig selv dømme i den
ideelle mentale tilstand.

(e) Bliv ikke bange for at f̊a nerver p̊a, du har brug for adrenalin
til kampen, s̊a se frem til det.

(f) Forudse hvad du vil nyde i kampen. Du vil præstere godt; du
vil være i kontrol; du vil h̊andtere alle situaioner der opst̊ar.
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6.1 N̊ar du er i tvivl principperne.

N̊ar du er i tvivl;

1. er et fremadrettet kast hellere incomplete end det er en fumble.
2. i forhold til om bolden ramte jorden ved et catch, s̊a ramte den

ikke jorden.
3. ved et samtidigt kast eller recovery, s̊a tilkendes bolden den, der

kommer op med den.
4. er det fremadrettede kast gribbart; (Regel 2-19-4)
5. har kasteren kastet bolden, frem for at have fumblet den (Regel

2-19-2-c)
6. er kastet fremadrettet hellere end bagud, ved kast bag line of scrim-

mage (Regel 2-19-2-a)
7. er kastet bagudrettet hellere end fremad, ved kast over den neutrale

zone, eller n̊ar der ikke er nogen neutral zone.
8. i forhold til om bolden er berørt, s̊a er den ikke berørt (Regel 2-

11-4)
9. s̊a kald timeout for skadede spillere.
10. har en spiller forladt banen før snappet.
11. s̊a er en spiller in bounds frem for out of bounds.
12. hvis runneren holdes af kun en spiller, s̊a er bolden levende. Holdes

han af to eller flere, s̊a erklær spillet dødt p̊a forward progress.
13. s̊a har spillere fra det sparkende hold lavet interference med spille-

ren i position til at modtage sparket.
14. s̊a er 1 sekunds pausen ikke overholdt.
15. er spillere p̊a angrebet lovligt p̊a deres linje.
16. er spillere p̊a angrebet lovligt i backfield.
17. s̊a bevæger spillere sig lovligt, frem for at lave ulovlig motion.
18. s̊a er defensive signaler lovlige.
19. s̊a har kasteren ikke overlagt kastet bolden i jorden.
20. s̊a er det fremadrettede kast kastet bag eller i den neutrale zone,

frem for over.
21. s̊a har den defensive back lovligt initieret kontakt, i kastesituatio-

ner.
22. er det hellere et touchback end et safety; (Se regel 8-5-1-a).
23. er bolden hellere død i “field of play” end et touchdown.
24. er det hellere et touchback end en momentum undtagelse.
25. er det hellere en lovlig blokering end en clipping.
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26. er blokeringen lovlig frem for under hoften.
27. er det, i forhold til om det rektangulære omr̊ade er intakt, hellere

det end være opløst.
28. i forhold til blokering i ryggen, s̊a er det hellere under hoften end

over. (Regel 2-3-4-a)
29. er backs placeret indenfor den normale tackle position, frem for

udenfor.
30. er det hellere “roughing” end “running into” kickeren (Regel 9-1-

16-a-8)
31. er det hellere lovlig brug af hænderne, end “illegal use” eller hol-

ding.
32. er bolden hellere tilfældigt sparket eller “battet” end forsætligt.

(Se regel 2-16-1-a).
33. i forhold til om en blokering er sket i end zone eller i “field of play”,

er det hellere i “field of play”.
34. er en overtrædelse for usportslig opførsel sket mens bolden var død

fremfor mens den var levende
35. ved skift i holdbesiddelse i eller tæt p̊a end zone, har returneringen

IKKE forladt end zone
36. er en overtrædelse af hold B under et scrimmage kick sket efter

(ikke før) bolden blev sparket
37. er en blokering under hoften sket før (ikke efter) bolden har forladt

tackle boksen
38. er der ingen overtrædelse.
39. s̊a kast ikke flaget.
40. s̊a fløjt ikke.
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6.2 Ting at tænke over

Husk altid:

1. At spillernes sikkerhed er, næst efter din egen, din største bekym-
ring.

2. At lave det svære kald.
3. At lade være med at blive følelsesmæssigt involveret.
4. At lave en pre game conference.
5. At hvis du ser ud som en dommer, vil du optræde som en.
6. At tælle spillerne.
7. At rette tydelige fejl.
8. At se læder.
9. At vide “down and distance”.
10. At sælge dit kald, men aldrig overspille.
11. At kalde hvad du ser, men ogs̊a se hvad du kalder.
12. At du skal ikke gætte - du skal vide.
13. At hvis to dommere begge markerer et spot, kunne den ene have

lavet noget andet.
14. At lade hjernen bearbejde hvad øjnene har set.
15. At vurdere hvad overtrædelsen betyder for spillet.
16. At det er det du lærer efter du tror du ved alt, som virkelig tæller.
17. At du som wing official (Linesman og Line Judge) aldrig må blive

fanget inde p̊a banen. Bliv hellere p̊a din sidelinje.
18. At du i forsvarets omr̊ade, som dyb dommer, aldrig må blive “beat

deep”.
19. At fortsætte med at dømme efter du har kastet dit flag.
20. At du altid skal stoppe uret efter 4. down.
21. At bruge et øjeblik til at f̊a overblikket.
22. At de tre dyder som dommer er; personlig fremtræden, ensartethed

og faglig viden.
23. At den eneste del af dine dommeropgaver du skal fremhæve, er din

signalering.
24. At være beslutsom - manglende beslutsomhed giver indtryk af usik-

kerhed.
25. At aldrig st̊a stille under et helt spil - folk f̊ar indtryk af at du er

doven.
26. At hvis dommere er tæt nok, til at kunne n̊a hinanden, er der som

regel noget galt.
27. “Don’t get mad - and don’t get even”.
28. At hvis fans og trænere ikke kender dit navn, eller ved hvem der

dømte kampen, s̊a har I haft en god kamp.
29. At det er vigtigere at f̊a det gjort rigtigt, end at det ser godt ud.
30. Ikke at sjoske af sted - Hvis du/I laver fejl, s̊a lav det hellere med

lidt tempo p̊a, end at gøre det i slow motion. Men det er stadig
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bedre at gøre det rigtigt.
31. At falsk stolthed ikke hører hjemme i dommergerningen.
32. At der er omtrent 5 “Big calls” pr. kamp - sørg for at f̊a dem rigtige.
33. At dommere kan p̊avirke folk fordi de har magten og autori-

teten. Men autoriteten kan ikke erhverves uden at opn̊a respekt
først. Og respekt er ikke noget som bliver tildelt med dommeruni-
formen. Det er noget der skal fortjenes.

34. At hvis du er i tvivl om det er en overtrædelse, s̊a er det det ikke!
- Undtaget overtrædelser mod quarterbacken.

35. At “if they get beat - they cheat!”
36. At der er ikke noget der hedder et sent flag, kun et veloverejet flag.
37. At uvidenhed kan rettes, men stædighed og dumhed kan være per-

manente.
38. At du er kun s̊a god som dit næste kald.
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6.3 Principper for at dømme effektivt.

Alle dommere skal;

1. Være hjælpsomme (dømme præventivt).
2. Gennemg̊a en dækkende pre game conference.
3. Være klar til at g̊a p̊a kompromis.
4. Stille sig selv til r̊adighed for andre dommere.
5. Hjælpe sine meddommere mest muligt.
6. Opfordre unge eller mindre erfarne dommere til at stille spørgsmål.
7. Give r̊ad n̊ar der er behov for det.
8. Være præcise.
9. Kende deres egen position.
10. Vide at ensartethed og ensretning er vigtigt.
11. Optræde professionelt til enhver tid.
12. Have kendskab til primære og sekundære ansvar og ansvarsomr̊ader.
13. Være menneskeobservatører, ikke boldobservatører.
14. Være opmærksomme p̊a tiden.
15. Aldrig miste et spil.
16. Give gode signaler.
17. Aldrig tillade linjemænd at chikanere hinanden.
18. Være i en position til at lave kaldet.
19. Aldrig vende ryggen til bolden.
20. Fløjte s̊a de mener det.
21. Holde munden lukket n̊ar spillet foreg̊ar omkring goal line.
22. Kende 3-mands mechanics.
23. Være i stand til at kontrollere deres sidelinje.
24. Være klar til at dække spil langt nede af banen.
25. Være forberedt p̊a tempoet.
26. Kende strafudmålingerne.
27. Aldrig fremmedgøre et medlem af deres crew.
28. Sørge for at overtrædelsen er der - aldrig kalde fantom overtrædel-

ser.
29. Forst̊a situationen korrekt - er der tvivl, s̊a diskuter det.



64 Det Grundlæggende i at Dømme

6.4 10 tip fra Sports Officials UK

1. Kend eglerne og hvordan de skal udføres, og brug dem korrekt. P̊a
denne måde vil I opn̊a den ensartethed som de udøvende fortjener.

2. Vær beslutsom og stærk n̊ar du tager beslutninger. De udøvende vil
stole p̊a beslutninger der er taget med selvtillid men ikke aggresivt.

3. Sikr dig at spillerne forst̊ar dine beslutninger. P̊a den måde vil du
formindske deres grund til at udfordre dem.

4. Tag det ikke personligt hvis du bliver udfordret. At sætte spørgsmålstegn
ved dine beslutninger er ikke et angreb p̊a din integritet.

5. Se efter ”kritiske punkter”. Hvis du kan se hvad der potentielt kan
for̊arsage et udbrud, kan du forebygge det.

6. Hvis du laver en fejl, s̊a indrøm det. Spillerne accepterer at du
er menneskelig - hvis du holder p̊a at du er perfekt, virker det
utroværdigt.

7. Lad være med at forsøge at gøre op for uretfærdigheder. Brug
reglerne, og lad retfærdigheden klare det selv.

8. Vær venlig og imødekommende. Spillerne vil relatere bedre til en
person end til en ”dommer”.

9. Gør dit bedste hver gang. For nogle af udøverne kan det være
højdepunktet p̊a sæsonen.

10. Nyd det n̊ar du dømmer. Hvis du ikke nyder det, vil det være
tydeligt for spillerne.



7 Pre-Game Conference

En pre-game conference er en chance for, at dommerne kan komme i det
rigtige humør til at tænke football. Derfor skal man altid holde en pre
game conference.
Selvom det er Referee der formelt st̊ar for det, er det vigtigt at alle dom-
mere er med. Referee skal sørge for, at alle dommere bliver aktiveret
under gennemgangen, s̊aledes at det ikke ender som en monolog. Arbej-
der man jævnligt i det samme crew, er det vigtigt at variere temaerne,
s̊aledes det ikke ender som et kedeligt ritual, som alle har hørt før. Det
skader ikke at uddelegere forskellige dele af pre game conferencen til de
medvirkende dommere, hver gang crewet mødes til en ny kamp.
Alle aspekter af kampen skal dækkes i en pre game conference, dette
gælder b̊ade regler og mechanics. Diskuter forskellige sjældne og usæd-
vanlige spilsituationer, og hvordan I bør reagere p̊a dem.
Nedenst̊aende liste fremlægges som guide/inspiration;

7.1 Opgaver før kampen

1. Trænernes attestering.
2. Check af spilleres udstyr.
3. Kontrollere og evt. markere bolde.
4. Identificere medicinske faciliteter
5. Instruktion af kædehold.
6. Instruktion af bolddrenge.
7. Instruktion af evt. speaker og operatør af stadionur.
8. Kontrollere banen.

7.2 Coin Toss Procedure

1. Procedure for første halvleg.
2. Valgmuligheder for anden halvleg.

7.3 Free kicks

1. Positioner.
2. Instruktioner til holdene.
3. Restraining lines.
4. Tælling af spillere.
5. Start af uret.
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6. Momentum reglen.
7. Touchback.
8. Uberørt spark ud af banen.
9. Blokeringer under hoften.
10. Kick catch interference.
11. Fair catch.
12. Forward handoffs.
13. Onside kicks - ulovlig berøring.
14. Free kick efter safety.

7.4 Scrimmage spil - generelt

1. Positioner.
2. Tælling af spillere.
3. Lovligheden formationen - wing officials’ signaler.
4. Spiller i “motion”.
5. Snappets lovlighed.

7.5 Scrimmage spil - løb

1. Dækning af boldholderen - i backfield, mellem tackles, sweeps, pit-
chout.

2. Dækning foran boldholderen.
3. Clean up.
4. Fremadrettet bevægelse - ud af banen.
5. Goal line/korte yardage situationer.
6. Dækning af fumbles og efterfølgende løb eller returneringer.

7.6 Scrimmage spil - kast

1. Dækning af kasteren - roughing.
2. Kaster/kast bag ved/over line of scrimmage; klarlæg ansvarsomr̊ader.
3. Fremadrettet/bagudrettet kast/fumble; klarlæg ansvarsomr̊ader.
4. Intentional grounding; klarlæg ansvarsomr̊ader.
5. Ulovlige modtagere nede af banen.
6. Keys og zoner.
7. Dækning af modtagere.
8. Kast, der er grebet/ikke grebet.
9. Pass interference - angreb/forsvar.
10. Første berøring.
11. Dækning p̊a interception - momentum ind i endzone, blokeringer

under hoften.
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7.7 Returneringer

1. Reverse mechanics.
2. At “boxe” spillet inde.
3. Goal line ansvar.

7.8 Punts

1. Positioner.
2. Dækning af sparkeren - running into/roughing.
3. Dækning af snapperen.
4. Blokeret/berørt p̊a line of scrimmage - bolden over/bag ved den

neutrale zone.
5. Kick catch interference.
6. Fair catch.
7. Uberørt ind i end zone.
8. Out of bounds - markering af spot.
9. Ulovlig berøring.
10. Dækning af returneringer - boldholder, anden aktivitet, blokeringer

under hoften.
11. Fakes.

7.9 Field goals & ekstrapoint forsøg (PAT)

1. Positioner.
2. Dækning af målstolper.
3. Dækning af sparker/holder - running into/roughing.
4. Dækning af snapperen.
5. Blokeret/berørt p̊a line of scrimmage - bolden over/bag ved den

neutrale zone.
6. Fakes.
7. Dækning hvis forsvaret f̊ar blokeret sparket og erobrer bolden.

7.10 Generelle opgaver

1. Fumbles der ender i en bunke.
2. At f̊a bolden klar til spil igen.

7.11 Slutning p̊a quarters

1. Første og tredje.
2. Halvleg.
3. Slutning p̊a kampen.
4. Untimed downs.
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5. Ekstra perioder.

7.12 Timeouts

1. Registrering.
2. Positioner.

7.13 Udm̊alinger (Measurement)

1. Hver dommers opgaver.

7.14 Overtrædelser og strafudm̊alinger

1. Rapportering - hvem, hvad, hvor, hvorn̊ar.
2. Registrering af overtrædelser.
3. Valgmuligheder (options).
4. Signaler.
5. Strafudmåling.

7.15 Ændringer i tilfælde af skader p̊a dommere

1. Hvis en dommer bliver skadet.
2. Hvis to dommere bliver skadet.
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8.1 Før kampen, væk fra banen

1. Mød de andre dommere ved spillestedet/stadion, p̊a det aftalte
tidspunkt. Dette bør være minimum 2 timer før kickoff, og måske
mere til playoffs og finaler.

2. S̊a tidligt som muligt, efter at være ankommet, skal I inspicere bane
og omklædningsfaciliteter. Vær særlig opmærksom p̊a forhindrin-
ger, og faremomenter. Find den kampansvarlige fra hjemmeholdet
eller forbundet, s̊a der hurtigt kan iværksættes udbedringer af de
obstruktioner der måtte være konstateret.

3. [REFEREE] Forest̊a en grundig pre-game conference, for at sikre
at crewet mentalt er p̊a plads og klar til kampen. Sikr dig at al-
le crewets medlemmer er aktive og deltager. Se sektion 7 for en
grundig pre-game vejledning. [ØVRIGE] Deltag i pre-game confe-
rencen. S̊afremt Referee skulle være forhindret, eller forsinket skal
pre-game conference ske under ledelse af Linesman eller den mest
erfarne dommer.

4. [REFEREE] [UMPIRE] Før kampen skal I besøge hvert hold (om
muligt i deres omklædningsfaciliteter, og minimum 1 time før ki-
ckoff).

(a) Find holdets head coach, og introducer jer selv.
(b) Sikr jer, at holdets head coach udleverer en holdliste (s̊afremt

der findes en holdliste), og at han i den forbindelse underskri-
ver “coaches certification” for at bekræfte at alle spillere er
udstyret med det obligatoriske udstyr og er blevet instrueret i
brugen af det. Bekræft kickoff tidspunktet, og alle evt. andre
tidsrelaterede forhold, før kampen.

(c) Gennemg̊a, med holdets head coach, de emner som er listet i
pkt. 4.3 (hold checklisten).

(d) Gennemg̊a alle evt. særlige situationer med head coach. Tag
note af eventuelle trick plays som holdet ønsker at bruge.

(e) (ikke medtaget, kun for BAFA)
(f) [UMPIRE] Spot tjek spilleres udstyr og tapeninger. Noter

numre p̊a spillere med ulovligt udstyr, eller som mangler dele
af det obligatoriske udstyr, s̊aledes at du kan følge op p̊a det,
n̊ar de befinder sig p̊a banen, før kampen.

5. [ØVRIGE] Mens Referee og Umpire er p̊a visit hos head coaches.
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(a) Hvis et eller begge hold er p̊a banen for at øve spil, s̊a kan du
udnytte dette og øve dine mechanics (brug ikke flag, fløjte og
bean bag - og vær i det hele taget diskret med din deltagelse).

(b) De dommere som har ansvar for at instruere chain crew og/el-
ler bolddrenge, kan med fordel søge at klare denne instruktion.

(c) Returner til omklædningsfaciliteterne n̊ar I har gennemført
jeres opgaver, eller n̊ar holdene returnerer til deres omklæd-
ning.

6. Synkroniser dit ur med den dommer som har ansvar for kampuret.
7. Undersøg de frembragte kampbolde, og s̊afremt de er acceptable,

s̊a mærk dem evt. med et særligt mærke. Overdrag boldene til den
som er ansvarlig for at de bliver bragt med p̊a banen.

8. Færdiggør evt. papirarbejde, der skal gøres inden kampen.
9. [TIDTAGNINGSANSVARLIGE] Før at du/I forlader omklædnin-

gen:

(a) Sikr dig at du har den korrekte tid. Sørg for at have et nedtæl-
lingsur til r̊adighed, og at du har godt styr p̊a dets brug. For-
sikr dig om, at en af dine kollegaer p̊a crewet har et back up
ur, til brug hvis dit eget skulle g̊a ud af drift.

(b) Bekræft kickoff tidspunktet og sørg for at dine kollegaer ved
besked. Det er dit ansvar at alle dommere ankommer p̊a banen
til det aftalte tidspunkt.

10. Tjek at alle dommere bærer korrekt uniform med rette udstyr.
Normalt er det Umpire der leder denne gennemgang.

11. Forlad endeligt omklædningsfaciliteten senest 10-20 minutter før
den planlagte starttid (tidligere hvis chain crew og bolddrenge end-
nu ikke er instrueret, eller hvis der er en længere afstand til banen).

12. Assister om nødvendigt med at bringe kampboldene til banen. Der
er en dommer som har det primære ansvar for at boldene medbrin-
ges (han kan/bør dog f̊a assistance af de øvrige). [PÅ ET 4-MANDS
CREW] er dette Line Judge, [PÅ ET 5-/7-MANDS CREW] er det-
te Back Judge, [PÅ ET 6-MANDS CREW] er dette Field Judge.

8.2 Før kampen, p̊a banen

1. Alle dommere bør ankomme ikke senere end 10 minutter før det
planlagte kickoff tidspunkt. Vær der før, s̊afremt der måtte være
indikationer om at der kan opst̊a forstyrrelse fra holdene, bolddren-
gene, chain crew eller andre tilknyttede. Kom ogs̊a tidligere hvis
det er p̊akrævet i forhold til evt. planlagte aktiviteter før kampen.

2. Dediker press box siden. Hvis der ikke forefindes en egentlig press
box, s̊a erklær en side som press box side. Det bestemmes (i normal
prioritetsrækkefølge) af det primære TV kamera, speaker eller der
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hvor der er flest tilskuere, men ikke af hvilken side hjemmeholdet
st̊ar p̊a.

3. Find frem til eventuelle medics.
4. Undersøg om de p̊apegede forhindringer m.m. er udbedret af hjem-

meholdets kampansvarlige.
5. [REFEREE]

(a) Assister [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Line Judge eller [PÅ
ET 6-/7-MANDS CREW] Side Judge med at geninspicere
banen og dens omgivelser.

(b) Assister Umpire med at spot tjekke spillerudstyr.
(c) Sikr dig at begge hold er tilstede og klar til kamp.
(d) Sikr dig, at alle de øvrige dommere har klaret deres opgaver

før kampen.

6. [UMPIRE] Spot tjek spillerudstyr. F̊a evt. de øvrige dommere til
at hjælpe, hvis de er klar med deres før kamp opgaver.

7. [LINESMAN]

(a) Find og kontroller kæden for korrekt længde og kvalitet. Hav
evt. et par strips eller noget snor med til at sikre kæden i hver
ende.

(b) Marker midten af kæden (5 yards fra hver side) med et stykke
tape eller en ekstra chain clip. Form̊alet er at hurtigt kunne
vurdere om en defensiv straf, vil være nok til at line to gain
er opn̊aet.

(c) Introducer dig selv til kædeholdet, og brief dem om procedu-
rerne som er nedskrevet i sektion 22.1

8. [LINE JUDGE]

(a) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Geninspicer hele baneomr̊adet
og dets omgivelser. Noter dig alle usædvanlige tegninger/mar-
keringer og undersøg om de eventuelle p̊apegede fejl er blevet
rettet.

(b) Sikre dig at kampboldene er tilstede.
(c) Introducer dig selv overfor bolddrengene og brief dem i de

procedurer der er beskrevet i sektion 22.3. Boldene skal være i
dommernes besiddelse indtil de overleveres til boldpersonalet.
Spillerne skal ikke have lov at træne med de godkendte bolde.

(d) Organiser og brief det eventuelle ekstra chain crew - se pro-
cedurer beskrevet i sektion 22.2

9. [TIDTAGERANSVARLIGE]:

(a) Hvis der er stadionur, s̊a instruer operatøren.
(b) Instruer ogs̊a en evt. speaker om signaler og procedurer. Evt.

giv ham en liste med dommernes navne og positioner. Tjek
og bekræft samtidig følgende detaljer:

(i) Kick off tidspunkt
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(ii) Før kamp aktiviteter (nationalsang(e), line ups m.m)
(iii) Halvlegs aktiviteter

(c) Tal med evt. medicinsk personale om hvilke signaler der bliver
brugt for at tilkalde dem. Underret de øvrige dommere om de
aftalte signaler.

10. [SIDE JUDGE]

(a) Hvis der er synlige play clocks (25/40 sekunders ure), s̊a un-
derret operatøren om proceduren for disse.

(b) Geninspicer hele baneomr̊adet og dets omgivelser. Noter dig
alle usædvanlige tegninger/markeringer og undersøg om de
eventuelle p̊apegede fejl er blevet rettet.

11. [FIELD JUDGE] Assister Line Judge med at identificere bolddren-
gene, og brief dem i de procedurer der er beskrevet i sektion 22.3.
Boldene skal være i dommernes besiddelse indtil de overleveres til
boldpersonalet. Spillerne skal ikke have lov at træne med de god-
kendte bolde.

12. Hvis ikke det allerede er gjort, s̊a introducer dig selv, til trænere
og kaptajner, p̊a den side hvor du har position.

13. [LINESMAN] [LINE JUDGE] Bed head coachen om at udpege en
“get back coach”. Han kan assistere jer i at holde jeres respektive
sidelinjer fri for spillere, under kampen.

8.3 Ceremonier

1. Der kan foreg̊a en del forskellige ceremonier før et kickoff. Dette
kapitel prøver at kortlægge dommernes rolle og ansvar ved ceremo-
nier. Kamp- eller turneringsarrangøren kan ændre p̊a proceduren
af en ceremoni, men bør forhøre sig hos dommerne om deres r̊ad
til proceduren.

2. Ceremonier er oftest p̊a baggrund af disse formål:

(a) At introducere holdene.
(b) At spille nationalmelodi(er).
(c) At holde et minuts stilhed i respekt til nogen som er død.
(d) At involvere en VIP (evt. til coin toss)

Ceremonier kan ske før, efter og under coin toss, s̊a længe at regel
3-1-1 ikke er brudt.

3. Principer man skal stræbe efter:

(a) Hvis der officielt er sat flag op (alts̊a ikke bare tilskuere der
vifter med flag), bør man vende sig mod det under afspilnin-
gen af nationalmelodien.

(b) Om muligt undg̊a situationer hvor man vender front mod et
hold og ryg mod et andet under afspilningen af nationalmelo-
dien. Hvis spillerne st̊ar p̊a banen i en række med dommerne i
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midten, vend rundt som spillerne. Hvis spillerne st̊ar p̊a hver
deres sidelinje, er det bedst at være placeret i enden af banen
modsat flagene (30 yard, 20 yard, Goal eller End line). Herfra
kan du se begge hold.

(c) Dommerne bør st̊a i en linje med Referee i midten eller i
enden.

(d) Alle dommere skal tage deres kasket af under alle national-
melodier eller under et minuts stilhed. Det er efter personlig
smag om den individuelle dommer vil have kasketten over
brystet, længere nede eller ned langs siden.

(e) Hvis der ikke er nogle arrangører af ceremonien eller kamp-
eller turneringsarrangører til stede kan Referee blive spurgt
om at starte nationalsange eller et minuts stilhed. Referee
vil signalere starten ved at tage sin kasket af. Under disse
omstændigheder bør Referee tage tid under et minuts stilhed,
og vil tage kasketten p̊a igen n̊ar tiden er g̊aet.

(f) Hvis ceremonien bliver holdt udelukkende af dommerne bør
coin toss ske før nationalmelodier eller et minuts stilhed. Dette
bør ske n̊ar kaptajnerne er kommet tilbage til deres sidelinje.
I dette tilfælde bør dommerne stille op om i (b) ovenfor.

(g) Et minuts stilhed bør komme før afspilning af nationalmelo-
dier, hvis begge skal afholdes.

8.4 Lodtrækningen (Coin toss)

1. Efter at have færdiggjort før-kamp opgaverne, g̊ar Referee, Line
Judge, Back Judge og Field Judge til press box siden af banen, og
Umpire, Linesman og Side Judge g̊ar til den modsatte side

2. Fremskaf holdkaptajnerne fra det hold som er p̊a din sidelinje, og
sikre dig at de er parate mindst 5 minutter før kickoff.

(a) Sikr dig, at der maksimalt er 4 kaptajner (eksklusiv evt. ma-
skotter), og at de bærer deres hjelme i h̊anden (eller efterlader
dem p̊a sidelinjen).

(b) Kaptajnerne bør være linet op p̊a sidelinjen. P̊a press box
siden skal de være linet op p̊a venstre side af Referee eller
Field Judge, og p̊a modsatte side bør de være linet up p̊a
højre side af Umpire eller Side Judge.

3. Positioner og opgaver under møntkastet;

(a) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] P̊a Referees signal, skal Referee
og Umpire eskortere deres respektive kaptajner, ind midt p̊a
banen (se diagrammet nedenfor). Umpire vil præsentere sine
kaptajner for Referee, og herefter træde lidt tilbage, til en
position hvor han kan overvære møntkast proceduren.
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(b) [PÅ ET 6-/7-MANDS CREW] Referee og Umpire indtager
positioner midt p̊a banen. Side Judge og Field Judge skal es-
kortere deres respektive kaptajner ind til midten af banen, og
introducere dem til Referee (se diagrammet nedenfor). Direk-
te efter at have afleveret dem, skal de trække sig tilbage til
deres respektive sidelinjer.

(c) De resterende dommere bør holde øje med holdene i deres
holdomr̊ade.

(i) Mindst en dommer bør st̊a p̊a 30-yard linjen (måske 25-
yard linjen) for at kunne se hele holdet.

(ii) Hvis holdet g̊ar med ind p̊a banen, bør dommeren g̊a med
dem, og sørge for at de stopper ved 9-yard markeringen.

(iii) Hvis en eller flere dommere, stadig er igang med deres
før kamp opgaver (f.eks. instruere chain crew), skal dette
vægtes højere end deres deltagelse i ceremonien.

(iv) En dommer skal være klar med bolden til kickoff. [PÅ
5-/7-MANDS CREW] er det Back Judge. [PÅ ET 4-/6-
MANDS CREW] er det Line Judge.

(d) Under coin toss ceremonien, bør kun de, der deltager i cere-
monien, være indenfor 9-yard markeringerne. Alle andre spil-
lere, trænere osv. bør være i holdomr̊adet eller udenfor 9-yard
markeringerne (regel 3-1-1).

4. Referee skal introducere sig selv, overfor holdene - det er ikke
nødvendigt at præsentere de øvrige dommere.

5. Referee vil introducere de to hold for hinanden, og lade udeholdet
kommer over og hilse p̊a hjemmeholdet. Guide dem s̊a de g̊ar i
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en “slange” rundt og hilser p̊a alle i rækkefølge (se diagrammet
nedenfor).

6. Referee skal:

(a) Vise begge sider af mønten til kaptajnerne fra begge hold.
Samtidig sikre sig at der ikke er tvivl om hvilken side der
lyder hvilket navn (heads/tails eller plat/krone).

(b) Bede udeholdets speaking kaptajn om at kalde udfaldet af
mønten (bed ham om at kalde det igen, hvis det ikke er tyde-
ligt nok).

(c) Kaste mønten og gribe den i luften - lad den lande p̊a en flad
h̊and, og læg den anden p̊a som l̊ag, til mønten er stille (ved
VIP møntkast kan det være en løsning at lade mønten falde
til jorden, hvis ikke det har været muligt for VIP’en at øve
møntkastet).

(d) Indikere vinderen af møntkastet, ved at berøre skulderen p̊a
speaking kaptajn for det hold.

(e) Forklare valgmulighederne for den vindende kaptajn.

7. Kaptajnen for det vindende hold kan vælge:

(a) At udsætte sit valg til 2. halvleg.
(b) At sparke
(c) Modtage bolden
(d) Forsvare en af målzonerne

Hvis kaptajnen vælger en mulighed som må betragtes som værende
usædvanlig, s̊a bed ham venligst gentage sit valg.

8. Hvis den valgberettigede kaptajn ønsker at udsætte sit valg til 2.
halvleg, skal Referee, efter at have berørt skulderen p̊a ham, træde
fri og vise et “defer” signal (S10) mod press box siden. Herefter skal
kaptajnen fra det andet hold, have de resterende valgmuligheder.

9. Herefter skal holdkaptajnerne dirigeres rundt, s̊a de har ryggen til
den målzone de skal forsvare.

10. Referee skal herefter træde hen til den holdkaptajn, som har valg-
mulighederne for 1. halvleg, med frit udsyn til press box siden.

(a) Referee skal vise enten en sparke- eller modtage-bevægelse,
mens han st̊ar i samme retning som de vælgende kaptajner.

(b) Der er ingen grund til at give det modsatte signal, for det
modsatte hold.
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(c) Hvis det første valg er at forsvare en målzone, s̊a indiker det-
te med at pege med begge arme/hænder mod den målzone,
herefter bevæger Referee sig til det modsatte hold, og viser
deres valg.

11. Opsummering:

(a) Indiker holdet der vandt lodtrækningen, og om de evt. har
udskudt deres valg.

(b) Find ud af hvem der skal modtage, og i hvilken ende
(c) Placer kaptajnerne (dette fortæller alle i hvilken retning spil-

let starter).
(d) Indiker med signal, enten hvem der skal sparke eller hvem

som skal modtage - men ikke begge dele.
(e) Det er ikke nødvendigt at fortælle tilskuerne om alle de valg,

som kaptajnerne har - kun s̊afremt de har udskudt deres valg.

12. Medmindre der er en ceremoni mellem coin toss og kickoff g̊ar
dommerne direkte til kickoffpositionerne efter coin toss.

13. Før han g̊ar til sin position skal [PÅ ET 5-/7-MANDS CREW]
Back Judge, [PÅ ET 4/6-MANDS CREW] Line judge sørge for at
f̊a bolden transporteret til Umpire.

14. P̊a anmodning fra hjemmeholdsadministrationen, kan lodtræknings-
proceduren udføres i samarbejde med en enkelt eller flere VIP’s.
Personer af den slags må dog ikke foretage et egentligt kickoff (som
kendes fra “first pitch” i Baseball f.eks.)
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9.1 “Free Kicks”

9.1.a Prioriteter

1. Afgør om, baseret p̊a kampens aktuelle status, det er muligt at der
vil blive forsøgt et onside kick. Hvis der er sandsynlighed for at
det kan ske, s̊a bed de øvrige dommere om at indtage onside kick
positioner. Gør det diskret ved at pege p̊a den dommer der skal
flytte sig, og til hvor han skal flyttes.

2. Tæl spillerne p̊a det modtagende hold (hold B) og lav dit signal
(et af supplements signalerne Sup3, Sup4 eller Sup24). Kontroller
tællesignaler fra dine dommerkollegaer. Tæl igen hvis det åbenlyst
afviger fra de andres signaler.

3. Tjek sideomr̊ader og sikr dig at alle der ikke spiller er ude af de ikke
tilladte omr̊ader, at folk der ikke deltager er ude af banen og at de
respektive holds øvrige personel befinder sig i deres holdomr̊ader.

4. Sikr dig, at chain crew (og evt. ekstra kæde og personel) har fjernet
sig (og deres udstyr) godt af vejen, og at udstyret ligger p̊a jorden.

5. Kontrollere 25-sekunders uret og straf sparkeholdet hvis det løber
ud.

Under sparkespillet:

6. Observer hvorvidt “free kicket” g̊ar direkte ud af banen, uden at
være rørt af det modtagende hold. Samtidig afgøre om bolden evt.
ramte en spiller ude af banen.

7. Observer p̊a spillerne, for at se og anerkende et fair catch signal,
og følg op p̊a dækning i forhold til “interference” ved modtagelse.

8. Giv “start uret” signal (S2) hvis (og kun n̊ar), bolden er berørt
inde p̊a banen, i dit ansvarsomr̊ade.

9. Afgør hvorvidt bolden dør i end zone.
10. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Marker forward progress eller et

out of bounds spot, hvis bolden dør p̊a din side af banen. Dit
ansvarsomr̊ade for en sidelinje er helt frem til det sparkende holds
2-yardlinje.

11. Marker spots for bagudrettede kast, afleveringer eller fumbles i dit
omr̊ade med en bean bag.

12. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, men
særligt:
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(a) Ulovlig brug af hænder og holding overtrædelser i point of
attack.

(b) Blokeringer under hoften.
(c) Ulovlige “wedge” formationer.
(d) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(e) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.
(f) Spillere fra hold A, som kommer p̊a banen, efter sparket, eller

som forlader banen frivilligt, under sparket.

9.1.b Udgangsposition(er)

Normale spark:

1. [PÅ ET 6/7-MANDS CREW] Placer dig p̊a position A (se 26.1)
p̊a hold B’s goal line i nærheden af midten, og hold dig p̊a afstand
af eventuelle spillere i omr̊adet. Hvis du regner med at sparket vil
g̊a langt ind i end zone, indtag en dybbere position.

2. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Placer dig p̊a position C (se 26.1)
p̊a hold B’s goal line, udenfor sidelinjen, modsat press box siden af
banen.

Onside kicks:

3. [PÅ ET 6-MANDS CREW] Bliv i samme position som ved normale
spark.

4. [PÅ ET 7-MANDS CREW] Flyt til position C (se 26.1) p̊a hold
B’s goal line, udenfor sidelinjen, modsat press box siden af banen.

5. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Flyt til position A (se 26.1) p̊a hold
B’s goal line i nærheden af midten, og vær altid dybere end spillerne
p̊a banen.

“Free kick” efter en safety:

6. N̊ar et “free kick” tages, efter at en straf er udmålt, eller efter
en safety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende, men
det kan accepteres at justere positionen i forhold til den ændrede
afstand til kickeren.

9.1.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. N̊ar alle spillere er i position og klar til spil, s̊a iagttag at alle
dommere har meldt klar til start. Giv ready for play signal (S1) og
fløjt for at igangsætte kampen.
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Under et hvilket som helst sparkespil:

2. Hvis du ser en hvilken som helst spiller frivilligt forlade banen
under sparket, drop din bean bag for at markere hans exit. Kast
flaget, hvis han kommer ind p̊a banen igen (at træde p̊a sidelinjen
er ogs̊a at være ude).

3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2) hvis du er den
nærmeste dommer, eller den med den bedste visuelle vinkel.

Under et spark som g̊ar dybt:

4. Efter bolden er sparket, hold øje med spillerne i dit omr̊ade (se
26.1). Efter at have observeret for boldens retning, s̊a undlad at
holde øje med bolden.

5. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Hvis sparket ser ud til at kunne
g̊a i end zone, s̊a bliv p̊a goal line for at kunne afgøre om der er
touchback. Sørg for ikke at st̊a i vejen for spillerne. Hvis sparket
ser ud til at ende tæt p̊a en pylon, s̊a bevæg dig i position, s̊a du
kan afgøre p̊a hvilken side af pylon bolden krydser sidelinjen.

6. Hvis b̊ade en spiller og bolden bevæger sig dybt i end zone, skal
du flytte dig til end line.

7. Hvis det bliver et touchback, s̊a bevæg dig ind p̊a banen, foran
kick returnerne, lav touchback signalet (S7) og fløjt kraftigt for at
standse al yderligere aktivitet p̊a banen.

8. P̊a et dybt kickoff, s̊a følg returnmanden (boldholderen), og hold
ham i omr̊adet mellem dig selv og den anden dommer p̊a sidelinjen.

9. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Hvis bolden ryger ud af banen i dit
ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig hen til spottet, og smid dit flag hvis
nødvendigt. Placer en bold p̊a spottet og afvent at en kollega sørger
for at en anden bold leveres til Umpire (spotteren).

Under et spark som er kort:

10. Forbliv dyb og observer p̊a spillet. Du kan p̊a denne måde være
den eneste dommer som observerer:

(a) At hold A ikke havde 4 mand p̊a hver side af kickeren da
bolden blev sparket.

(b) Et fair catch signal.
(c) Kick catch interference.
(d) Unnecessary roughness eller late hits.

9.1.d Udvidede teknikker

1. Hvis der er et touchback, s̊a fortsæt med at observere p̊a modta-
geren for det tilfælde, at der laves overtrædelser mod ham.
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2. De dybe dommere kan justere deres positioner i forhold til forskel-
lige faktorer s̊asom vind, sparkerens evner og kvalitet. Dog er det
allervæsentligste at være p̊a goal line, og særligt at dække pylon,
før bolden n̊ar til dette omr̊ade.

9.2 Basic scrimmage spil

9.2.a Prioriteter

1. Hav styr p̊a down og distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere og tjek down-
boksen. Tillad aldrig at spillet starter, hvis ikke der er enighed om
ovenst̊aende.

2. Tæl hold A spillerne og signalér dit resultat (en af supplements
signalerne Sup3, Sup4 eller Sup24) til dine kollegaer. Tæl igen hvis
der er uoverensstemmelse mellem dit og de andres resultat.

3. Observer for false start, særligt med fokus p̊a running backs og
quarterback.

4. Giv en verbal advarsel n̊ar der er 10 sekunder eller mindre til-
bage (“10 sekunder” eller “hurry up” eller lignende), og [PÅ ET
4-MANDS CREW] fløjt og kast flaget hvis uret løber ud.

5. Hold øje med ulovlige shifts (hvis hold A aldrig er set, eller 1-
sekunds pausen ikke er overholdt efter 2 eller flere spillere har
bevæget sig samtidigt).

6. Observer for snappets lovlighed.
7. Hvis der er en pre-snap overtrædelse, stands al aktivitet ved at

fløjte kraftigt, og stop uret med signal (S3).
8. Læs om det er et løbespil eller et kastespil, ved at følge bevægel-

serne p̊a de interne linjemænd. Ved en bevægelse bagud, er det for-
venteligt at et kastespil vil blive iværksat. Bevæger de sig fremad,
eller puller, s̊a er det meget sandsynligt at det er et løbespil.

9. Vær bevidst om hvor line to gain er i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet, frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

10. Hold øje med udskiftninger af hold A, som for eksempel:

(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder, efter at en indskiftet spiller har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftere, som kommer p̊a banen, og kommunikerer med
nogen, for derefter at forlade banen igen.

11. Noter dig antallet (og numrene) p̊a lovlige receivere i backfield.
12. Observer for lovligheden af formationen. Særligt omkring kravet

om 5 spillere fra nr. 50 til 79.
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9.2.b Udgangsposition

1. Vær i en position, hvor du kan se bolden ved snappet.
2. Normal scrimmage down position er 5-7 yards bag den dybeste

offensive back (eller 13-15 bag line of scrimmage), og mindst s̊a
langt ude som den normale tight end position.

3. Vær p̊a kastearms-siden af quarterbacken, s̊aledes at du vil ha-
ve bedre chance for at se armens bevægelse, n̊ar han starter sin
kastebevægelse.

9.2.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis hold A spillere justerer deres position, s̊a skal du sikre dig at
du stadig kan se bolden og snappet.

2. Hold dig af vejen for spillere som laver shifts og motions.

9.2.d Udvidede teknikker

Mulige grunde til at variere din udgangsposition (eller lade være):

1. Generelt vil kvalitet og niveauet for spillet afgøre hvor dybt du skal
st̊a - højere kvalitet/niveau er lig med dybere position. Brug gerne
NFL Referees som rollemodeller.

2. St̊a dybere, eller længere ude til siden, hvis de faktiske forhold taler
for det (din egen fysiske tilstand, banens tilstand og generelt vind
og vejr).

3. Der er ingen grund til at koordinere din position med Umpires
position.

Vise tællesignal:

4. Det seneste tidspunkt for at vise dit tællesignal bør være n̊ar den
offensive huddle brydes (men optimalt set skal det gøres s̊a hurtigt
som muligt, og meget gerne før huddlen brydes).

9.3 Løbespil

9.3.a Prioriteter

1. Observer boldholderen og aktiviteterne omkring ham, indtil han/-
bolden krydser line of scrimmage.

2. Observer for alle fumbles, marker dem du ser med en bean bag, og
gør det der hvor bolden fumbles.

3. Afgør (med hjælp fra wing dommerne p̊a quick passes) om et kast
er bagudrettet, og s̊afremt det er tydeligt bagudrettet s̊a signaler
med signal for bagudrettet kast (Sup5) med det samme. Scan ogs̊a
for signaler fra wing dommerne.



82 Referee

4. [P̊a et 4/5-MANDS CREW] Marker død bold spottet, eller out of
bounds spottet, hvis det er bag den neutrale zone.

5. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og
kig særligt efter:

(a) Illegal use of hand og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a backs, tights ends og pullende linjemænd.

(b) Sikkerhedsmæssige overtrædelser, som facemask, tripping el-
ler chop blocks.

(c) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.
(d) Unnecessary roughness overtrædelser mod quarterbacken ef-

ter at han har givet bolden videre ved handoff.

9.3.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis spillet udvikler sig i din retning, s̊a backpedel af vejen, men
hold hele tiden øje med spillerne.

2. Lad være med at vende ryggen til spillet.
3. Hvis spillet bevæger sig op gennem midten, s̊a følg det stille og

roligt bagfra, og hold øje med blokeringer og sikkerhedsmæssige
ting bag spillet.

4. Hvis spillet udvikler sig til en af siderne, s̊a bevæg dig sideværts
med spillet, for at kunne iagttage for eventuelle ulovlige hændelser.

5. Normalt, ved afslutning af spillet, s̊a bevæg dig hen til dead ball
omr̊adet mens du observerer for dead ball overtrædelser. Særligt
ved korte løb, og løb ud i sidezonerne, hvor du kan forventes at
være første eller anden dommer p̊a stedet. P̊a lange spil kan du
tage et større view, og sikre dig at der ikke sker personlige fejl
overtrædelser som f.eks. unnecessary roughness, blandt de spillere
som er bagude i forhold til spillet.

9.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig, n̊ar boldholderen har ryggen mod dig, eller du p̊a
anden måde er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet
den uden din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop
tiden (S3), og opløs stakken for at erkende hvem der har bolden.

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a dead ball spottet, s̊a
iagttag for late hits, og andre ulovlige handlinger. Det er i høj
grad dit ansvar at sikre omr̊adet omkring wing dommeren, da han
primært er optaget af forward progress.

Særlige løbespilstyper:
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4. Hurtige handoffs, som resulterer i korte gains, vil primært være
Umpire og wing dommernes ansvar. Du skal koncentrere dig om
omr̊adet bag spillet.

5. P̊a spil ind i linjen, som udvikler sig bagude, efter progress er stop-
pet, skal du fremskaffe bolden fra boldholderen, og viderebringe
den til Umpire.

6. P̊a pitchout option plays, hvor quarterbacken bevæger sig opad
banen, skal du observere for potentielle overtrædelser mod option
manden.

7. Hvis quarterbacken beholder bolden er der ikke nogen grund til at
følge ham n̊ar han passerer den neutrale zone.

9.4 Kastespil

9.4.a Prioriteter

1. Afgør om kasteren har kastet bolden, eller har fumblet den. Hvis
det er en fumble, s̊a marker spottet med en bean bag.

2. Afgør (med hjælp fra wing dommerne), om et kast er bagudrettet
eller fremadrettet, og s̊afremt det er tydeligt bagudrettet, s̊a signa-
ler med signal for bagudrettet kast (Sup5) med det samme. Scan
ogs̊a for signaler fra wing dommerne.

3. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og
kig særligt efter:

(a) Intentional grounding eller andre former for ulovlige kast.
(b) Roughing the passer.
(c) Illegal use of hands og holding overtrædelser af linjemænd og

backs som beskytter quarterbacken.
(d) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(e) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

9.4.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. N̊ar en potentiel kaster dropper tilbage, s̊a backpedal s̊a du fortsat
har en brugbar afstand til ham (bredt og dybt). Forbliv bag linjen
for at observere p̊a kastets lovlighed, pass protection blokeringerne
og alle hændelser mod kasteren, særligt efter at han har kastet
og helt frem til at der ikke længere er potentiale for at der laves
overtrædelser mod ham.

2. Sørg for at advare forsvarsspillerne om at kastet er sendt af sted
(med f.eks. et tydeligt “ball is gone!!”).

3. Forbliv i en position som gør at du kan observere p̊a spillerne i og
omkring den neutrale zone, efter bolden er sendt ned ad banen.
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4. P̊a et sack eller en tackling bag line of scrimmage, s̊a bevæg dig
til en position hvor du kan rule p̊a progress, og fløjt kraftigt, for
at nedsætte yderligere aktivitet i omr̊adet. [PÅ ET 4/5-MANDS
CREW] brug din bean bag til at markere forward progress, og følg
boldholderen hvis han presses tilbage af modstanderne. Fasthold
fokus p̊a boldholderen indtil du er helt sikker p̊a, at der ikke læn-
gere er fare for at der beg̊as overtrædelser mod/af ham.

9.4.c Udvidede teknikker

1. Hvis du mener at kasteren med vilje smed bolden væk, s̊a kom-
muniker med de andre dommere om der var en lovlig modtager i
omr̊adet, samt om kastet krydsede den neutrale zone. Det er tilladt
at lægge dit flag p̊a spottet, hvis du har behov for at bevæge dig
væk fra spottet for at tale med dine meddommere. Hvis der ikke er
Intentional Grounding, vinker du flaget af. Sørg for at forklare spil-
lere, cheftrænerne samt tilskuerne hvorfor der ikke var Intentional
Grounding.

2. Hvis du ser en bold blive “tippet” af forsvaret, lav et signal for det
(S11). Dette er oftest n̊ar berøringen sker i backfield, men kan for
tilskuernes skyld blive benyttet bredere. Der skal ikke gives signal
hvis det er meget tydeligt at den er tippet.

3. [PÅ ET 4/5-MANDS CREWELLER I GOAL LINE COVERAGE]
Hvis der foreligger en mulighed for at kastet evt. er kastet fra over
den neutrale zone, s̊a bevæg dig hen til spottet for kastet, og drop
din bean bag, og følg evt. spillet videre. Det er vigtigt at fortsætte
med at dække spillet/spillerne. Du kan s̊a efterfølgende returnere
og kontrollere om spottet er over eller bag den neutrale zone. Afklar
din vurdering med den/de andre dommere som måtte have input
til situationen. Hvis det viser sig at kastet var ulovligt, s̊a kast et
flag p̊a spottet hvor bean bag’en er placeret. Hvis du er sikker p̊a
at kastet er ulovligt i situationen, kan flaget kastes med det samme
i stedet for en bean bag. [PÅ ET 6-/7-MANDS CREW] Dette er
primært Line Judges ansvar (undtaget hvis han er bevæget sig til
goal line).

4. Kig ikke efter bolden n̊ar den er kastet. Hold fokus p̊a kasteren ind-
til der ikke længere er potentielle overtrædelsessituationer omkring
ham.

9.5 Spil omkring goal line

9.5.a Prioriteter

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil.
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9.5.b Udgangsposition

1. [HVIS BOLDEN SNAPPES UDENFORHOLD A’S 10-YARDLINJE]
Hvis din normale position vil være NÆR Goal line, kan man med
fordel tage plads PÅ Goal line, evt. lidt længere ude. Vær opmærk-
som p̊a at du ogs̊a har ansvaret for end line.

2. [HVIS BOLDEN SNAPPES FRA HOLD A’S 5 TIL 10-YARDLINJE]
Tag opstilling i en position som er mere yderlig end normalt, og
vær klar til at dække goal line for at dømme om evt. safeties. Det
er dog ogs̊a dit ansvar at dække hold A’s end line.

3. [HVIS BOLDEN SNAPPES INDENFORHOLD A’S 5-YARDLINJE]
Indtag en startposition p̊a hold A’s end line (wing dommerne vil
have ansvaret for hold A’s goal line).

4. [ØVRIGE SITUATIONER] Tag samme udgangspunkt, som p̊a alle
andre scrimmage spil.

9.5.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Reager p̊a spillet, som du normalt vil gøre p̊a et løbe- eller kastespil.
2. N̊ar en af dommerne giver et signal for touchdown (S5) eller safety

(S6), lav et scan af banen for at sikre at der ikke er nogen der har
flag p̊a spillet, og træd fri af spillere for at vise et touchdown signal
til press box siden.

9.5.d Udvidede teknikker

N̊ar der er en scoring:

1. Skulle der foreligge nogen som helst tvivl om scoringen, s̊a afvent de
øvrige dommeres evt. indsigelser, før du viser det endelige signal.

2. Hold signalet (S5) (eller S6 for en safety) i ca. 5 sekunder.
3. Du skal kun signalere touchdown som den første, hvis du er den

primært ansvarlige i dit omr̊ade. Giv et foreløbigt signal, mens du
fortsætter med at følge spillerne i dit omr̊ade. Stop herefter dit
signal mens du scanner banen for evt. flag, og bevæg dig fri af
spillere, for at lave et andet og endeligt signal, n̊ar der ikke hersker
nogen tvivl om kendelsen. Signalet gives mod press box siden, og
holdes i ca. 5 sekunder.

9.6 Returneringer

9.6.a Prioriteter

1. Hold øje med boldholderen og hans omr̊ade, hvis du er den nær-
meste dommer.
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2. Hold øje med evt. fumbles hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.

3. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med boldholderen.

4. Hold øje med blokeringer af hvem som helst af spillerne i dit an-
svarsomr̊ade, særligt foran og omkring boldholderen, og særligt:

(a) Blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(d) Ulovlige fremadrettede handoffs.
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(f) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.

5. Hold øje med alle handoffs og bagudrettede kast n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

9.6.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne.
2. Backpedal mod hold A’s goal line, og hold dig foran spillet. Viser

det sig umuligt at holde din backpedal stil, s̊a vend dig mod goal
line, og løb mens du holder øje med spillet over skulderen.

3. Hvis spillet udvikles s̊a meget, at hold A’s goal line kommer i spil,
s̊a skal du være der før spillerne/boldholderen.

4. Hvis du er ved at se p̊a en blokering under udvikling, bliv da ved
dette frem for at skifte til boldholderen eller en anden blokering.
Selvom du regner med at en anden dommer har ansvar for det, skal
du blive ved blokeringen indtil du er sikker p̊a at det er lovligt.

5. Hvis spillet dør i dit ansvarsomr̊ade, s̊a fløjt, giv timeout-signal (S3)
og vis derefter first down (S8) for at vise hvem bolden tilhører.

6. Hvis du ikke er den nærmeste dommer ved død bold spottet, skal
du stadig bevæge dig hen mod spottet, og kigge efter handlinger
beg̊aet efter spillet er dødt. Hvis spillet dør tæt p̊a sidelinjen eller
uden for banen, skal du besvæge dig sideværts, s̊a du kan dække
omr̊adet omkring boldholderen. Hvis boldholderen løber ud af ba-
nen, og du er den anden dommer der kommer frem til omr̊adet, skal
du følge efter ham ud af banen, og sikre dig at ingen overtrædelser
bliver beg̊aet.
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9.6.c Udvidede teknikker

1. Kom ikke for tæt p̊a spillet - bevæg dig væk fra det hvis nødvendigt
- din sikkerhed er vigtigst. Hold opmærksomheden p̊a afstanden til
goal line.

9.7 Punts

9.7.a Prioriteter

Før og under sparket, har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. Hvis punteren er i sin egen end zone, s̊a hold øje med om han
træder ud af banen før snappet, eller mellem snappet og sparket.

2. Hold øje med alle overtrædelser af alle spillere i dit omr̊ade, men
særligt:

(a) Enhver form for aktiviteter mod sparkeren, som kan betragtes
som roughing eller running into the kicker.

(b) Blokeringer under hoften, særligt af backs.
(c) (Før sparket) Illegal use of hands og holding overtrædelser af

linjemænd og backs, som beskytter sparkeren. Særligt fokus
p̊a den end og/eller wing back som er stillet op modsat af dig
i formationen.

(d) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(e) Unødvendige hits langt væk fra bolden.
(f) Late hits af alle spillere efter at spillet er dødt.
(g) Ulovlige formationer.
(h) Hold A spillere, som løber ud af banen i løbet af spillet. Særligt

hvis sparket bliver blokeret.

3. Reager p̊a d̊arlige snaps eller blokerede spark, ved at først at holde
øje med bolden eller sparkeren, afhængigt af hvem/hvad der er
bagest, og se efter alt aktivitet omkring dem/den. Og tag s̊a løb,
kast eller punt prioriteter som det vil være passende i forhold til
spillet.

4. Diriger en downfield dommer til et evt. out of bounds spot, hvis
bolden sparkes direkte ud af banen (med Sup17, Sup18 og Sup19).

Under en punt returnering, s̊a er det prioriteterne for returneringer (oven-
for) som træder i kraft.

9.7.b Udgangsposition

1. Indtag en position som er dybere end sparkeren, og længere ude
mod siden, end den normale tight end position.
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2. [PÅ ET 4 MANDS CREW] Favoriser Line Judges side af banen, og
vær opmærksom p̊a ulovlige bevægelser af linjemænd i Line Judges
side af formationen. [ØVRIGE CREW STØRRELSER] Favoriser
den side som svarer til kickerens sparkeben.

3. Indtag en position som gør dig i stand til at se bolden fra snappet
og til sparket. Og forsøg at observere p̊a blokeringer af spillerne,
samtidig med at du har sparkeren i din synsvinkel.

9.7.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Advar mundtligt modstanderne om at bolden er sparket væk (f.eks.
med et klart og tydeligt “ball is gone”).

2. Hvis du fornemmer at sparkets linje er mod en sidelinje, s̊a forsøg at
komme om bag kickeren, for at “føle” linjen (kig ikke efter bolden).
Og vær s̊a klar til at evt. hjælpe den ansvarshavende dommer, ved
at dirigere ham til out of bounds spottet vha. signaler (Sup17,
Sup18 og Sup19).

3. Efter sparket:

(a) [PÅ ET 4 MANDS CREW] Bevæg dig ud mod den side som
er forladt af Line Judge.

(b) [ØVRIGE CREW STØRRELSER] Bevæg dig mod midten af
banen (mellem hash marks), for at p̊a denne måde være i bed-
ste position for at dække et evt. return. Følg spillet langsomt
mens du forbliver bagest.

(c) Uafhængigt af spillets fremdrift, skal du være den dybeste
dommer i forhold til returneringer.

4. Under puntreturneringen skal du reagere som p̊a alle andre retur-
neringer.

5. Hvis spillet udvikler sig til et løbe- eller kastespil, s̊a reager som
du normalt gør p̊a et s̊adant spil.

9.7.d Udvidede teknikker

1. Vær særlig opmærksom p̊a antallet af spillere p̊a hold A. Der sker
oftere overtrædelser med antallet af spillere p̊a punt, end p̊a ethvert
andet spil.

2. Advar sparkeren hvis han er tæt p̊a, eller nærmer sig end line før
snappet.

3. Ideelt set bør du n̊ar puntet sparkes, være i en vinkel p̊a ca. 45
grader i forhold til sparkeren, s̊a du kan se ham, bolden og spillerne
som forsøger at blokere sparket.

4. Følg snappet helt til punterens hænder og flyt s̊a fokus ud til de
jagtende hold B spillere, med størst fokus p̊a de spillere som ser
mest ud til at kunne komme til at ramme punteren.
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5. Hvis der er et d̊arligt snap eller sparket bliver blokeret, ryk væk fra
bolden og spillere der prøver at samle den op. Ryk til en position
hvor du kan dække hold A’s goal eller end line. [PÅ ET 4 MANDS
CREW] Ryk s̊a du kan dække Line judge sidelinje.

6. Vær opmærksom p̊a blokerede spark og deres udvikling. P̊a fake
kicks skift over til normal dækning ved løb eller kast.

(a) N̊ar en bold er løs i backfield, bliv ved med at kigge p̊a bolden
og evt. erobringer - andre dommere vil kigge p̊a sparkeren.

(b) Hvis bolden blokeres og sparkeren bliver roughet eller løbet
ind i, s̊a kan Umpire muligvis hjælpe med at afgøre, om det
var den spiller som blokerede bolden, som ogs̊a var den der
ramte sparkeren.

(c) Hvis snappet ryger over punterens hoved, s̊a hav særlig op-
mærksomhed p̊a de spillere som vælger at sparke til bolden
(ulovligt), og for holding af begge hold, som forsøger at stoppe
modstandere fra at erobre bolden.

9.8 Field goals og ekstra point forsøg

9.8.a Prioriteter

Før og under sparket har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. Hold øje med alle overtrædelser af alle spillere i dit omr̊ade, men
særligt:

(a) Enhver form for aktiviteter mod sparkeren eller holderen, som
kan betragtes som roughing eller running into.

(b) Illegal use of hands og holding overtrædelser af linjemænd og
backs, som beskytter sparkeren og holderen. Særligt fokus p̊a
den end og/eller wing back som er stillet op modsat af dig i
formationen.

(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(d) Late hits af alle spillere, efter at spillet er dødt.
(e) Ulovlige formationer.
(f) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] False starts af interne linjemænd

p̊a Line Judges side af banen.

2. Reager p̊a d̊arlige snaps eller blokerede spark ved først at holde øje
med bolden eller sparkeren, hvad der end er bagest, og al aktivitet
omkring dette. Derefter iværksæt løbe-, kaste- eller returnerings
spil reaktioner.

Under en field goal returnering, iværksæt de samme prioriteter som p̊a
returneringer beskrevet tidligere.
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9.8.b Udgangsposition

1. Vær 5-10 yards ud til siden og 3-7 yards dybere end sparkeren og
holderen.

2. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW HVIS LINE JUDGE ER BAG EN
MÅLSTOLPE] vær p̊a Line Judges side af banen. [ØVRIGE CREW
STØRRELSER] Normalt set skal du være p̊a den side af banen,
som er modsat sparkerens sparkeben.

3. Sørg for at du har ansigtet rettet mod sparkeren og holderen og at
du kan se b̊ade snappet og hele holde proceduren.

9.8.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold din placering s̊a du kan se sparkeren, holderen og de spillere
som “truer” dem.

2. Afvent at bolden dør, og at der ikke længere er fare for hændelser i
dit ansvarsomr̊ade, før du kigger p̊a dommerne under målstolperne,
for at se afgørelsen p̊a forsøget.

3. N̊ar alle spillere er spredt, s̊a træd fri og signaler resultatet af
sparket til press box siden.

9.8.d Udvidede teknikker

1. Hvis der bliver scoret p̊a sparket, s̊a hold signalet (S5) i ca. 5
sekunder.

2. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps eller blokerede spark, og hvad der
sker efter. P̊a “fake” spil, skift til normal dækning af spillet.

(a) Hvis snappet er d̊arligt, eller sparket bliver blokeret, s̊a sørg
for at trække baglæns væk fra bolden og eventuelle spillere
som forsøger at f̊a fat i den. Sørg for at være i position p̊a
Hold A’s goal line, skulle der komme en returnering. [PÅ ET
4/5-MANDS CREW] Vær desuden i position til at dække
Line Judges sidelinje.

(b) N̊ar et spark er løs p̊a jorden i backfield, skal du holde øje
med den samt spillerne som forsøger at f̊a fat i den. Andre
dommere vil holde øje med kicker/holder.

(c) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] P̊a løbespil mod Hold B’s end
zone, skal du forsøge at n̊a til Hold B’s goal line før boldhol-
deren.

3. Hvis hold A pludseligt forsøger et Field Goal forsøg (og der derfor
ikke er nogen dommer bag målet), er den første prioritet at se efter
om der er scoret, i stedet for at holde øje med kickeren (der kan
ikke være Roughing the Kicker, n̊ar det ikke er tydeligt at der vil
komme et spark). Bevæg dig i position til bedst muligt at kunne se
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om der er scoret - og kommuniker med de andre dommere (typisk
Back Judge) før du signalerer resultatet af spillet.

9.9 Efter hvert forsøg

9.9.a Prioriteter

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
2. Opfordr spillerne til at komme op fra bunker p̊a en sikker måde,

og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Hold øje med om line to gain er n̊aet, eller om det er tæt p̊a -
signaler som det er passende for en s̊adan situation.

4. Kontroller om der er kastet flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt
det er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Find ud af hvilken overtrædelse der er blevet kaldt og admin-

strer disse forhold, som det er beskrevet i afsnit 19.
(c) Sikr dig at Umpire er vidende om forholdet.
(d) Se efter at strafudmålingen er foreg̊aet p̊a korrekt måde.

5. Afgør om hvorvidt en ny serie er opn̊aet. Enten baseret p̊a signaler
givet af dine kollegaer, din egen visuelle inspektion af bolden i
forhold til kæden, eller efter en udmåling som du har beordret.

6. Hold øje med skadede spillere og/eller andre situationer som kan
forventes at forsinke spillet.

7. [PLAY CLOCK OPERATØREN PÅ BANEN] Start play clocken
n̊ar det er nødvendigt, giv en advarsel ved ca. 10 sekunder, og kast
dit flag for delay of game hvis play clocken n̊ar 0 inden bolden
bliver sat i spil.

8. Hold øje med anmodninger om timeouts - og tilkend dem, hvis det
er lovligt. Check at det er head coach der har kaldt den hvis det
kommer fra sidelinjen.

9. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
10. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste

spil.
11. Spot bolden hvis du er i en position, som er bedre end Umpires.
12. Sikr dig at alle kollegaerne er i en position klar til næste spil, før

du erklærer bolden klar til spil.

9.9.b Udgangsposition

1. Kort efter forrige forsøg bør du være tæt ved dead ball spottet.
Den præcise position vil afhænge af der skete p̊a forrige spil.
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9.9.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. [NÅR DER BRUGES 40 SEKUNDERS PLAY CLOCK] Hvis du er
den ansvarshavende, s̊a signaler at bolden er død. Gør dette med
død-bold signalet (S7) medmindre timeout signalet (S3), touch-
down/field goal signalet (S5), safety signalet (S6) eller incomplete
pass/brændt field goal signalet (S10) bliver brugt i stedet. Giv kun
et signal.

2. Hvis der er kastet et flag, s̊a følg proceduren beskrevet i kapitel 19.
Hvis der er injury timeout, s̊a følg proceduren i kapitel 17. Hvis
quarteret er slut, s̊a følg proceduren i kapitel 20.

3. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Hvis et 40 sekunders
ur skal starte efter reglerne:

(a) Hvis der er synlig play clock s̊a tjek at det er startet kort efter
spillet er slut.

(b) Hvis der ikke er synlig play clock s̊a start uret kort efter slut-
ningen af seneste spil.

Spotte bolden for næste down:

4. Assister med at viderebringe bolden til Umpire, eller spot den bold
som han har viderebragt til dig (se sektion 5.8)

5. Hvis det er dig som spotter bolden:

(a) F̊a forward progress fra en wing dommer og placer bolden for
det efterfølgende spil.

(b) Efter et incomplete pass, strafudmåling osv. s̊a dobbelttjek
med Umpire, at boldens placering mellem hash marks er kor-
rekt.

Gøre klar til næste down:

6. Hvis du er sikker p̊a at en ny serie er opn̊aet, s̊a giv “first down”
signalet (S8) og sikr dig, at Linesman har set det, og at kædeholdet
reagerer p̊a det ogs̊a.

7. Hvis du er i tvivl om hvorvidt line to gain er opn̊aet, s̊a søg op mod
line of scrimmage og afgør (sammen med Line Judge), om en ny
serie er opn̊aet, eller om der er behov for at måle. Hvis du ønsker
udmåling (measurement), s̊a vis timeout signal (S3) efterfulgt af
at du prikker dig selv p̊a brystet med begge hænder. Sikr dig at
alle dine kollegaer er klar over din beslutning.

8. Placer dig i en position, hvor du kan se bolden, Umpire og begge
wing dommere.

9. Tjek med Linesman om nummeret p̊a næste forsøg er korrekt. Vis
og tilkendegiv nummeret p̊a næste forsøg og (hvis det er usæd-
vanligt eller ikke forventeligt) den omtrentlige afstand til line to
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gain. Det er dækkende at bruge en af flg. fraser: “Inches”, “short”,
“long”, “ten” eller “two stakes”.

10. Tjek at alle andre dommere er i position (specielt Umpire), og klar
til at dømme.

11. Bevæg dig i position for det næste forsøg. Backpedal helst, s̊a du
kan fortsætte med at holde øje med bolden. Særligt med et fo-
rest̊aende snap, må du ikke blive fanget af et snap uden at det har
din opmærksomhed.

12. Tjek med din time keeper, om urets status.

Ready for play:

13. N̊ar 40-sekunds uret allerede kører:

(a) Hvis bolden ikke er klar til spil n̊ar der er 20 sekunder igen,
skal du stoppe spillet (Regel 3-2-4-b-3). Dommeren med play
clocken vil fløjte af, og signalere til dig.

(i) Giv signal til at play clock skal sættes til 25 sekunder
(Sup29)

(ii) Hvis det sker med det samme, s̊a fortsæt som normalt,
ellers:

(1) Stop uret (S3)
(2) Signaler igen at play clock skal sættes til 25 sekunder

(Sup29) og fortsæt med at signalere indtil der bliver
reageret.

(3) N̊ar bolden er klar til spil, s̊a fortsæt som nedenfor.

(b) Hvis kampuret skal starte p̊a ready, giv signal dertil (S2).
(c) Ellers er der ikke grund til at bruge S2.

14. Hvis 40-sekunds uret ikke kører:

(a) Hvis uret er stoppet p̊a grund af en skade, brug Sup29 eller
Sup30 for at indikere om det er 40 eller 25 sekundsuret der
skal tages i brug.

(b) Hvis kampuret skal starte p̊a ready, fløjt og giv signal S2.
(c) Hvis kampuret skal starte p̊a snappet, fløjt og giv signal S1.
(d) [PÅ ET 4-MANDS CREW] medmindre der er synlig play

clock, start 25 sekunders uret n̊ar du erklære bolden klar.
(e) I tilfælde af 10-sekunder fratrukket eller “unfair clock tactics”

situationer, s̊a sikre dig at din time keeper (og evt. operatør
af stadionur) ved besked om at uret ikke nødvendigvis starter
som det plejer.

15. Hvis der er stadion ur (eller play clocks), s̊a hold øje med om de
er startet som de skal.

Play clock advarsler:
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16. [PÅ ET 5/6/7-MANDS CREW] n̊ar du ser [PÅ ET 6-/7-MANDS
CREW] Back Judge eller [PÅ ET 6-MANDS CREW] Side Judge
løfte h̊anden giv da en verbal advarsel (fx “Hurry up”)

17. [PÅ ET 4-MANDS CREW] N̊ar der er 10 sekunder tilbage giv en
verbal advarsel som ved 5/6/7-mands crew.

9.9.d Udvidede teknikker

1. Din prioritet ved afslutning p̊a et spil, er at komme i position til
det næste. Det er kun hvis der sker seriøse forstyrrelser (penalties,
usportslige hændelser, eller f.eks. brud p̊a kæde og lign.), at din
rutine kan tillades at blive forstyrret.

2. Hvis hold A skifter ud mens snapperen er p̊a, nær eller bevæger
sig imod sin position p̊a line of scrimmage, s̊a:

(a) Se efter om hold B reagerer p̊a hold As udskiftning.
(b) Hvis de gør (eller hvis du er i tvivl s̊a i op til 3 sekunder efter

en hold A indskiftningsspiller er kommet ind p̊a banen eller i
end zone), s̊a signaler (Sup36) til [PÅ ET 8-MANDS CREW]
Center Judge eller [ØVRIGE CREWSTØRRELSER] Umpire
og r̊ab “udskiftning”.

(c) Tag armene ned igen n̊ar hold B har haft rimelig mulighed for
at skifte ud.

3. Hvis hold A prøver at starte næste spil før bolden er klar til spil,
s̊a informer begge hold om at bolden ikke må snappes før der er
fløjtet Ready for Play. Bevæg dig hurtigt i position til næste spil,
sikr dig at de andre dommere er klar, giv signal til Umpire at han
kan flytte sig væk fra bolden, og fløjt da Ready for Play.

4. Hvis du føler behov for at tale med spillere p̊a banen (f.eks. at
advare en spiller om at han læner sig op ad en penalty), s̊a kan det
være en fordel at viderebringe dette gennem Umpire (til en hold
B spiller f.eks.). Forsink ikke spillet unødigt, ved at g̊a til holdenes
huddles (medmindre der f.eks. er en timeout situation).

5. Hold fast i dit fokus og koncentrer dig. Og sæt s̊a tankerne i gang
i forhold til det næste spil.
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10.1 “Free kicks”

10.1.a Prioriteter

Før sparket:

1. Vær opmærksom p̊a om Referee har givet instrukser om at flytte
til onside kick mechanics, og tilpas evt. din position hvis han har.

2. Hvis “free kicket” finder sted efter en scoring, s̊a tag tiden p̊a 1
minuts intervallet mellem scoring og næste spil. Start tiden n̊ar
Referee viser signal ud mod press box (regel 3-3-7-h).

3. Tæl hold A spillerne (kicking team) og vis dit signal til dine kolle-
gaer p̊a sidelinjerne (brug Sup3, Sup4 og Sup24). Modtag signaler
fra dine kollegaer. Tæl holdet igen, hvis dine signaler afviger fra en
eller flere af dine kollegaers.

4. Giv bolden til sparkeren (læg den evt. p̊a jorden p̊a miodten af
banen p̊a hold As restraining line, hvis sparkeren er meget langsom
til at blive klar)

5. Brief sparkeren, blandt andet med følgende:

(a) At han ikke skal sparke til bolden, hvis den falder af tee’en.
(b) Minde om at andre spillere end sparkeren ikke må være mere

end 5 yards bag deres restraining line.
(c) At han ikke må sparke til bolden før Referee har fløjtet.
(d) At han har 25 sekunder til at f̊a den sparket efter Referee har

fløjtet.
(e) Gør det klart for ham, at han er ansvarlig for at sørge for at

kicking tee’en bliver fjernet fra banen, efter spillet.

Man kan springe over denne briefing hvis man allerede har fortalt
det sparkeren før i kampen eller hvis han ikke er i nærheden.

6. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Tjek sideomr̊ader og sikr dig at al-
le udskiftningsspillere er ude af de ikke-tilladte omr̊ader, at folk
der ikke deltager er ude af banen og at de respektive holds øvrige
personel befinder sig i deres holdomr̊ader.

7. Sikr dig at chain crew har alt deres udstyr liggende p̊a jorden uden-
for holdboksen og bag ved sikkerhedszonen. Sikre dig at bolddren-
gen er klar og st̊ar rigtigt.

8. Kig rundt og sørg for at alle dommere p̊a restraining lines er klar.
Hold derefter en h̊and i vejret indtil Referee har fløjtet.

9. Vær altid opmærksom p̊a korte spark.
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Under sparkespillet:

10. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Observer hvorvidt sparket g̊ar uberørt
(af hold B) ud af banen.

11. Vær opmærksom p̊a fair catch signaler, og assister med at dømme
interference i forhold til hold B’s ret til bolden.

12. Er du p̊a en restraining line, og det bliver et kort spark:

(a) Sikr dig at du ved om sparket er blevet sparket direkte i jorden
eller langs med jorden (eller en kort afstand før den rammer
jorden).

(b) Observer for hvem der er den første, der rører bolden, og hvor
det sker.

(c) Hold øje med ulovlige blokeringer af hold A.
(d) Marker ethvert spot for ulovlig berøring, med en beanbag.
(e) [PÅ ET 4-MANDS CREW] Marker død bold spottet hvis du

er den nærmeste dommer og der er et kort (eller intet) return.

13. Giv start uret signal (S2) hvis bolden er lovligt berørt i dit an-
svarsomr̊ade.

14. [PÅ ET 4-MANDS CREWHVIS SPARKET RETURNERES] Mar-
ker kun død bold spottet, hvis det er inden for de sidste 2 yards
fra end zone eller hvis boldholderen indhenter dig.

15. Erklær touchdown p̊a goal line, hvis alle betingelser herfor er ind-
friet.

16. Hold øje med overtrædelser af spillere i dit omr̊ade, og særligt:

(a) Alle fejl mod kickeren, indtil roughing the kicker ikke længere
er relevant.

(b) Ulovlig berøring af et kort spark.
(c) Ulovligheder omkring din restraining line.
(d) At alle hold A-spillere p̊a nær sparkeren ikke er mere end 5

yards dyb efter Referee har fløjtet.
(e) [PÅ ET 4-MANDS CREW] Blokeringerne lavet af de 3 spillere

fra hold B, som var nærmest dig, ved sparket.
(f) [ØVRIGE CREWSTØRRELSER] Blokeringer lavet af de mi-

derste spillere, i hold B’s front linje.
(g) Ulovlig brug af hænder (illegal use of hands), og holding i

point of attack.
(h) Blokeringer under hoften
(i) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som f.eks. facemasks, trip-

ping eller chop blocks
(j) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.
(k) Enhver spiller fra hold A, som kommer p̊a banen efter sparket,

eller som frivilligt løber ud af banen, under sparket.

17. [PÅ ET 5/6/7-MANDS CREW] Hjælp dommeren som har ansvar
for død-bold spottet, hvis bolden er i luften n̊ar den krydser side-
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linjen.

10.1.b Udgangsposition(er)

Normale spark:

1. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Efter at have briefet sparkeren, og
have givet ham bolden, s̊a bevæg dig hurtigt til position F (se
26.1) udenfor sidelinjen p̊a press box siden p̊a hold A’s restraining
line.

2. [ØVRIGE CREWSTØRRELSER] St̊a mellem bolden og sparkeren
indtil Referee har fløjtet ready for play. Ryk dig derefter til position
H (se 26.1), og st̊a lidt til den ene side af sparkeren (gerne p̊a den
side hvor hans sparkefod er), mens du sikrer dig at du ikke er i
vejen for ham. Sørg for at øvrige spillere ikke er mere end 5 yards
dybt.

Onside kicks:

3. Indtil Referee har erklæret bolden klar til spil, s̊a bliv st̊aende
mellem sparkeren og bolden for at forhindre at han sparker til den.
N̊ar bolden er klar til spil, s̊a bevæg dig til position H (se 26.1), og
st̊a lidt til den ene side af sparkeren (gerne p̊a den side hvor hans
sparkefod er), mens du sikrer dig at du ikke er i vejen for ham.

“Free kick” efter en safety eller en straf:

4. N̊ar et “free kick” tages, efter at en straf er udmålt, eller efter en
safety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende.

10.1.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. Hold øje med bolden, og fløjt hvis den falder ned af kicking tee’en.
Hvis det sker to gange, s̊a instruer kickeren om at han skal benytte
en holder.

Under et hvilket som helst sparkespil:

2. Hvis du ser, hvilken som helst spiller fra det sparkende hold, som
frivilligt forlader banen (ikke bliver skubbet ud) under sparket,
drop din bean bag for at markere hans exit. Kast flaget, hvis han
kommer ind p̊a banen igen (at træde p̊a sidelinjen er ogs̊a at være
ude).

3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring,
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2), hvis du er
den nærmeste dommer, eller den med den bedste visuelle vinkel.
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Under et spark som g̊ar dybt:

4. [PÅ ET 5/6/7-MANDS CREW] Hvis bolden sparkes ud af banen
(i luften), s̊a bevæg dig op p̊a sparkestedet, og hvis nødvendigt
assister den ansvarshavende dommer, med det rette spot. Brug
supplements signaler til at dirigere (Sup17, Sup18 og Sup19).

5. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Bevæg dig langs sidelinjen, ned ad
banen, mens bolden er i luften. N̊ar der opst̊ar et return, s̊a bevæg
dig baglæns mod hold A’s goal line, mens du hele tiden sørger for
at have boldholderen foran dig. P̊a et langt return skal du være
den første mand p̊a goal line. Marker død bold spottet, hvis det
sker imellem goal line og 2-yardlinjen, eller hvis boldholderen n̊ar
forbi dig.

6. [ØVRIGE] Bevæg dig roligt ned ad banen (luntende). Hold alle
spillere foran dig (med undtagelse af en kicker, hvis han ikke vil
deltage yderligere). [PÅ ET 7-AMNDS CREW] P̊a et langt løb,
s̊a hold dig væk fra spillerne, lad boldholderen komme forbi dig,
og fortsæt med at dømme indefra og ud. [PÅ ET 5-/6-MANDS
CREW] P̊a et langt løb, bliv foran spillerne og vær p̊a goal line
før boldholderen. Du har ansvaret for end line hvis den skulle blive
truet (f.eks. efter en fumble tæt p̊a hold A’s goal line).

7. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Hvis bolden ryger ud af banen i dit
ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig hen til spottet, og smid dit flag hvis
nødvendigt. Placer en bold p̊a spottet og afvent at en kollega sørger
for at en anden bold leveres til spotteren.

Under et spark som er kort:

8. Forbliv p̊a en position hvor du kan se bolden, og blokeringer af
hold A spillere.

9. Vær særlig opmærksom p̊a blokeringer lavet af hold A spillere, som
sker før det er tilladt (Regel 6-1-12).

10. Observer for hvem der er den første der rører bolden, og hvor det
sker. Marker med beanbag (Regel 6-1-3).

11. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Hvis du er den nærmeste dommer, n̊ar
bolden dør, giv stop uret signal (S3) og marker død bold spottet.

10.1.d Udvidede teknikker

1. [PÅ ET 7-MANDS CREW] Hvis sparket g̊ar dybt, s̊a bevæg dig
skr̊at sideværts p̊a banen, s̊a du favoriserer Side Judge/Linesmans
side af banen, mens du bevæger dig ned ad banen. [PÅ ET 5-
MANDS CREW I ONSIDE KICK FORMATION] Hvis sparket
mod forventning bliver sparket dybt, s̊a bevæg dig over mod hash
marks i Side Judge/Linesman side af banen, mens du bevæger dig
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ned ad banen. Dig og Line Judge tager ansvaret for hver jeres halv-
del af banen. [PÅ ET 6/7-MANDS CREW I ONSIDE KICK FOR-
MATION] Bliv centralt p̊a banen. Du og Side Judge og [PÅ ET
6-MANDS CREW] Field Judge eller [PÅ ET 7-MANDS CREW]
Back Judge tager hver ansvaret for en tredjedel af banen. I alle
tilfælde s̊a observer aktiviteter foran boldholderen, p̊a din del af
banen.

2. Lad være med at bruge tid p̊a at fjerne kicking tee’en fra banen,
men sikre dig at det ansvarlige hold/spilleren f̊ar det gjort.

10.2 Basic scrimmage spil

10.2.a Prioriteter

1. Hav styr p̊a down og distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere. Tillad aldrig
at spillet starter, hvis ikke der er enighed om ovenst̊aende.

2. Tæl hold A spillerne og signaler dit resultat (en af supplements
signalerne Sup3, Sup4 eller Sup24) til dine kollegaer. Tæl igen hvis
der er uoverensstemmelse mellem dit og de andres resultat.

3. Observer for false start, særligt med fokus p̊a interne linjemænd.
4. Observer for offside fejl. Dette er primært ved kontakt eller reak-

tioner fra hold A spillere.
5. Hold øje med ulovlige shifts (Hold A aldrig set, efter flere har

bevæget sig og ikke n̊ar at st̊a stille i 1 sekund).
6. Observer for snappets lovlighed.
7. Hvis der er en pre-snap overtrædelse, stands al aktivitet ved at

fløjte kraftigt, og stop uret med signal (S3).
8. Læs om det er et løbespil eller et kastespil, ved at følge bevægel-

serne p̊a de interne linjemænd. Ved en bevægelse bagud, er det for-
venteligt at et kastespil vil blive iværksat. Bevæger de sig fremad,
eller puller, s̊a er det meget sandsynligt at det er et løbespil.

9. Vær bevidst om hvor line to gain er, i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet, frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

10. Hold øje med udskiftninger af hold A, som for eksempel:

(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder, efter at en indskiftet spiller har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftere, som kommer p̊a banen, og kommunikerer med
nogen, for derefter at forlade banen igen.

11. Vær opmærksom p̊a signaler eller ord givet eller sagt af forsvaret,
som efterligner måden angrebet sætter spillet igang p̊a.

12. Hold øje med antallet af lovlige modtagere i backfield (numre fra
50-79 er ikke lovlige modtagere).



100 Umpire

13. Observer for lovligheden af formationen. Særligt omkring kravet
om 5 spillere fra nr. 50 til 79.

14. Spot tjek hele tiden spillere for obligatorisk udstyr og mangel p̊a
samme.

10.2.b Udgangsposition

1. Vær i en position, hvor du kan se bolden, og alle de interne linjemænd
ved snappet.

2. Normal scrimmage down position er i hold B’s omr̊ade, ca. 5 til 7
yards fra line of scrimmage.

3. Din position bør varieres ofte, s̊aledes at et hold ikke kan bruge
den som en fordel.

4. Vær i en position hvor du kan dømme fra, uden at forstyrre spillet
unødigt.

10.2.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis hold B spillere justerer deres position, s̊a skal du sikre dig at
du stadig kan se bolden, snappet og de interne linjemænd.

2. Hold dig af vejen i forhold til forsvarsspillerne.
3. Hvis hold A er i en sparke formation, mind hold B spillere verbalt

om ikke at “roughe” snapperen.
4. Hvis der er en overtrædelse før snappet, s̊a fløjt kraftigt, kast dit

flag og signaler stop tiden (S3). Kommuniker med wing dommerne
om episoden, medmindre der ingen tvivl hersker om hvad det drejer
sig om. Tal herefter med Referee om hvilken overtrædelse du har
set.

5. Hvis en linjemand bevæger sig før snappet, og han muligvis kan
have været truet af en defensiv spiller i den neutrale zone, s̊a sørg
for at f̊a det afklaret med Linesman og Line Judge.

10.2.d Udvidede teknikker

Mulige grunde til at variere in udgangsposition (eller lade være):

1. Generelt vil kvalitet og niveauet for spillet afgøre hvor dybt du
skal st̊a - højere kvalitet/niveau lig med dybere position. [PÅ ET
6/7-MANDS CREW] Vær 10 yards fra line of scrimmage, hvis du
føler dig godt tilpas med det. Kun undtaget er spil omkring goal
line, hvor det er vigtigt at kunne dække line of scrimmage.

2. St̊a dybere, eller længere ude til siden, hvis de faktiske forhold
forværrer din mobilitet (din egen fysiske tilstand, banens tilstand
og generelt vind og vejr).
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3. Der er ingen grund til at koordinere din position med Referees
position.

Vise tællesignal:

4. Det seneste tidspunkt for at vise dit tælle signal bør være n̊ar den
offensive huddle brydes (men optimalt set skal det gøres s̊a hurtigt
som muligt, og meget gerne før huddlen brydes).

10.3 Løbespil

10.3.a Prioriteter

1. Observer aktiviteter omkring og foran boldholderen.
2. Observer for alle fumbles, marker dem du ser med en bean bag, og

gør det der hvor bolden fumbles.
3. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og

kig særligt efter:

(a) Illegal use of hands og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a interne linjemænd.

(b) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(c) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

10.3.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis spillet udvikler sig i din retning, s̊a bevæg dig sideværts væk af
vejen, men hold hele tiden øje med spillerne (det kan nogle gange
være bedre at st̊a stille, og lade spillet komme rundt om dig i
stedet).

2. N̊ar spillet udvikler sig op gennem omr̊adet mellem tackles, s̊a er
det dit primære ansvar at dække spillet foran boldholderen i point
of attack, s̊a rundt om boldholderen, og sidst omr̊adet mellem dig
selv og boldholderen, p̊a længere løb.

3. N̊ar boldholderen bevæger sig ud i en sidezone, s̊a drej med s̊aledes
at du hele tiden kan se boldholderen og hans lead blocks. Du skal
ikke bevæge dig s̊a tæt p̊a, at du kan blive fanget, hvis boldholderen
skulle vælge at cutte tilbage ind mod dig, men følg nok med til at
du er i nærheden for det tilfælde at spillet ender ude over sidelinjen.

4. [PÅ ET 4 MANDS CREW] Du vil formentlig være anden mand ved
out of bounds spottet, efter et langt løb. Bevæg dig tilstrækkeligt
ned af banen til at kunne hjælpe til hvis det kræves.

5. Brug kun din fløjte hvis boldholderens forward progress er stoppet
lige foran dig, og at hans position i øvrigt er dækket i forhold til
wing dommerne. F̊a altid det præcise spot fra wing dommerne.
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10.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig n̊ar boldholderen har ryggen mod dig, eller du p̊a anden
måde er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet den uden
din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop
tiden (S3),og opløs stakken for at erkende hvem der har bolden
(Mechanic 5.11).

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a dead ball spottet, s̊a iagt-
tag for late hits og andre ulovlige handlinger. Det er i høj grad dit
ansvar at sikre omr̊adet omkring wing dommeren, da han primært
er optaget af forward progress.

Særlige løbespilstyper:

4. P̊a spil direkte op i linjen hvor boldholderen presses tilbage, arbejd
for at ikke flere spillere kaster sig ind i gruppen der skubber.

5. Hvis løbet ender tæt p̊a line to gain, s̊a hjælp med til at wing
dommeren f̊ar en bold, s̊a han præcist kan spotte død bold spottet.

10.4 Kastespil

10.4.a Prioriteter

1. Hold dig af vejen, særligt i forhold til lovlige receivere, som krydser
banen ind i det omr̊ade hvor du befinder dig.

2. Afgør om kast er grebet eller incomplete, n̊ar modtager har fronten
vendt mod dig.

3. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og
kig særligt efter:

(a) Ulovlige modtagere nede ad banen (husk at de skal være me-
re end 3 yards nede ad banen i kasteøjeblikket for at det
er ulovligt - s̊a snart bolden har sluppet kasterens h̊and, må
ikke-berettigede modtagere gerne komme længere ned end 3
yards).

(b) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW, ELLER I GOAL LINE SITUA-
TIONER] Ulovlige kast, kastet efter at boldholderen har kryd-
set den neutral zone.

(c) Illegal use of hands og holding overtrædelser af linjemænd og
backs som beskytter quarterbacken.

(d) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(e) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(f) Tydelige pass interference fejl, men kun hvis du har set hele

situationen
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4. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW, ELLER I GOAL LINE SITUATIO-
NER] skal du vide om bolden rører/har rørt noget eller nogen i den
neutrale zone eller over. Giv signalet for berørt bold (S11) hvis det
sker.

5. Kommuniker med Referee hvis der ikke var en lovlig modtager
i omr̊adet hvor bolden ender - eller hvis den ikke krydsede den
neutrale zone.

N̊ar kastet er grebet, s̊a overg̊a til normal løbespil dækning (ovenfor).

10.4.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Bevæg dig op mod/til line of scrimmage.

(a) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW, ELLER I GOAL LINE SITU-
ATIONER] Bevæg dig hurtigt helt op p̊a line of scrimmage.
Undtaget p̊a quick passes, eller n̊ar du bliver forhindret af
spillere, bør du være p̊a line of scrimmage, før kastet sendes
af sted.

(b) [PÅ ET 6/7-MANDS CREW, NÅR I IKKE ER I GOAL LI-
NE SITUATIONER] Bevæg dig op mod line of scrimmage,
men det er ikke altafgørende at du n̊ar hele vejen.

(c) Denne position flytter dig fra at være et mål, åbner dit eget
omr̊ade for korte kast og tillader dig at observere p̊a evt. in-
terne linjemænd nede ad banen.

2. N̊ar bolden er kastet, s̊a vend dig, og se slutningen af kastet. Giv
signalet for incomplete pass (S10), hvis du tydeligt har set at bol-
den rører jorden, før receiveren har kontrol over den.

3. Hvis der er et løb efter bolden er grebet, s̊a reager som du vil p̊a
ethvert løbespil.

10.4.c Udvidede teknikker

1. N̊ar kastet er sendt af sted, s̊a er din vigtigste prioritet, at se slut-
ningen af kastet. Det har ikke længere et formål at holde øje med
blokeringer af de interne linjemænd. Referee bør spotte de eventu-
aliteter fejl, som måtte opst̊a. Holdings i backfield efter at bolden
er kastet har ingen betydning for spillet.

2. Hvis et incomplete pass ender i et omr̊ade hvor der inden lovlige
modtagere er, eller hvis det ikke krydser den neutrale zone, skal
du omg̊aende bevæge dig mod Referee og informere ham om dette.
Hvis der er en lovlig modtager i omr̊adet skal du pege p̊a ham. Det
er tilladt at r̊abe “nummer 34 var i omr̊adet” eller lignende, hvis
det er nødvendigt for at f̊a informationen til Referee.
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3. Hvis du ser at kastet er berørt af hold B, giv signal (S11). Hvis
bolden er sl̊aet direkte i jorden eller p̊a anden måde meget tydeligt
berørt, skal der ikke gives signal.

4. Hvis du har set at bolden er grebet, s̊a bevæg dig mod receiveren,
men undlad at lave nogen signaler. Er du usikker, s̊a bevæg dig
mod receiveren, og observer om nogle af de andre dommere har
haft et view. Kalder de kastet incomplete, s̊a gentag dette med et
enkelt signal.

5. Hvis løbet ender tæt p̊a line to gain, s̊a hjælp med til at wing
dommeren f̊ar en bold, s̊a han præcist kan spotte død bold spottet.

10.5 Spil omkring goal line

10.5.a Prioriteter

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. At være klar til at assistere wing dommerne med forward progress,
fumbles eller gennembrydning af planet over goal line hvis deres
udsyn er spærret (Umpire viser nærmest aldrig touchdown signal
p̊a andre spil end kickoff returns).

10.5.b Udgangsposition

1. Kom lidt tættere p̊a den neutrale zone, dog kun hvis det kan ske
uden at du kommer i vejen for spillere. Din udgangsposition skal
aldrig være p̊a goalline, s̊a du spærrer udsynet for wing dommerne.

10.5.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis wing dommernes udsyn er spærret og du selv er 100% sik-
ker p̊a situationen, skal du videregive et utvetydigt signal for at
tilkendegive hvad du har set. Før du giver et signal, skal du f̊a
øjenkontakt med wing dommeren, og evaluere om han er p̊a vej til
at lave et signal. Vær helt sikker p̊a om det er det samme som du
mener. Giv supplement signal (Sup25) til den ansvarshavende wing
dommer, hvis du mener at alle betingelserne for et touchdown er
tilstede - det er kun som hjælp, du skal aldrig forsøge at gøre wing
dommerens job.

10.5.d Udvidede teknikker

1. Standarden er, at Umpire aldrig viser touchdown signal (S5). Mu-
lige undtagelser kan inkludere flg. situationer:
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(a) Hvis en wing dommer falder, eller p̊a anden måde er helt ude
af position, s̊aledes at han ikke kan komme med den rette
afgørelse.

(b) P̊a “free kick” returneringer.

2. Skulle der opst̊a nogen former for tvivl omkring en eventuel scoring,
s̊a sørg for at fremkomme med dine observationer, de kan meget
vel have betydning for den endelige ruling.

3. P̊a korte 3. og 4. down situationer, s̊a betragt line to gain p̊a samme
m̊ade som du gør p̊a goal line plays.

10.6 Returneringer

10.6.a Prioriteter

1. Hold øje med boldholderen og hans omr̊ade, hvis du er den nær-
meste dommer.

2. Hold øje med evt. fumbles hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.

3. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med boldholderen.

4. Hold øje med blokeringer af hvem som helst af spillerne i dit an-
svarsomr̊ade, særligt foran og omkring boldholderen, og fortrinsvis;

(a) Blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(d) Ulovlige fremadrettede handoffs
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(f) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

5. Hold øje med alle handoffs og bagudrettede kast, n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

10.6.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne.
2. Bevæg dig mod hold A’s goal line, men hold dig væk fra selve

spillet. Tillad boldholderen at løbe forbi din position, men fortsæt
med at observere aktivitet omkring ham.

3. Hvis du ser en blokering der er under udvikling, bliv ved det før
du skifter til boldholderen eller en anden blokering. Bliv ogs̊a ved
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det selvom du regner med en anden dommer har ansvaret for det.
Slip blokeringen n̊ar du er sikker p̊a at det er lovligt.

4. Hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade, s̊a fløjt, stop tiden (S3), og
indiker spilleretningen for næste spil med et first down signal (S8).
Hold din retningsvisning, indtil du er sikker p̊a at Referee har set
det.

10.6.c Udvidede teknikker

1. Kom ikke for tæt p̊a spillet - bevæg dig væk fra det hvis nødvendigt,
din sikkerhed er vigtigst.

10.7 Punts

10.7.a Prioriteter

Før og under sparket, har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil, plus:

1. Vær særlig opmærksom p̊a numrene p̊a de interne linjemænd -
forsøg kun at huske numrene p̊a de interne linjemænd, som er dæk-
ket af regelundtagelsen for scrimmage kick formationer, og hold
særligt øje med om de løber ned ad banen hvis det bliver et kaste-
spil.

2. Hold øje med alle overtrædelser af alle spillere i dit omr̊ade, men
særligt;

(a) Enhver form for aktiviteter mod snapperen, som kan betragtes
som roughing.

(b) Før sparket, illegal use of hands og holding overtrædelser af
linjemænd og backs, som beskytter sparkeren. Særligt fokus
p̊a enden eller backs i den side Referee st̊ar i.

(c) Under sparket, illegal use of hands og holding overtrædelser
mod hold A spillere, som forsøger at bevæge sig ned ad banen.

(d) Blokeringer under hoften.
(e) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(f) Unnecessary roughness fejl væk fra bolden.
(g) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(h) Ulovlige formationer.

3. Reager p̊a d̊arlige snaps eller blokerede spark, ved at tilpasse dine
ansvarshandlinger til løb eller kast priorteringer afhængigt af hvad
spillet udvikler sig til.

4. Observer for om et kort spark rører jorden, en spiller eller en dom-
mer, over den neutrale zone.
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Under en punt returnering er det prioriteterne for returneringer, som
træder i kraft.

10.7.b Udgangsposition

1. Indtag en position som ved normale scrimmage spil hvor du har en
god vinkel til snapperen.

10.7.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Bibehold en position hvor du kan se den første kontakt, og se de
blokeringer der bliver sat af offense og handlinger af forsvaret.

2. Hav særligt opmærksomheden rettet mod snapperen, og handlinger
af og mod ham. Men ogs̊a holding og tripping af forsvaret, i et
forsøg p̊a at afholde hold A spillere fra at komme ned ad banen.

3. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] P̊a korte spark, eller spark der er
delvist blokerede og befinder sig foran dig, vær klar til at dømme
kick catch interference og evt. fair catch signaler.

4. Vend dig ikke rundt for at kigge p̊a et langt spark. Vær fokuseret
p̊a spillere i dit omr̊ade

5. Som spillerne begynder at løbe forbi dig kan du vende hurtigt og
g̊a i samme retning som de.

6. Hvis spillet udvikler sig til et løbe- eller kastespil, s̊a reager som
du normalt gør p̊a et s̊adant spil.

10.7.d Udvidede teknikker

1. Vær særligt opmærksom p̊a antallet af spillere p̊a hold A. Der sker
oftere overtrædelser med antallet af spillere p̊a punt end p̊a ethvert
andet spil.

2. Ofte vil du kunne hjælpe Referee om den spiller som evt. ramte
kickeren var den samme som evt. ogs̊a blokerede et spark.

10.8 Field goals og ekstra point forsøg

10.8.a Prioriteter

Før og under sparket, s̊a har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. Hold øje med alle overtrædelser af alle spillere i dit omr̊ade, men
særligt;

(a) Enhver form for aktiviteter mod snapperen, som kan betragtes
som roughing.
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(b) Illegal use of hands og holding overtrædelser af linjemænd
og backs, som beskytter sparkeren og holderen. Særligt fokus
p̊a den end som er i den side Referee st̊ar i eller [PÅ ET
7-MANDS CREW] press box siden af formationen.

(c) Forsvarsspillere som ulovligt forsøger at blokere sparket (de-
fensive restriktioner).

(d) Blokeringer under hoften.
(e) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som face mask, tripping el-

ler chop blocks.
(f) Spillere der rammer en anden spiller med knæet
(g) Late hits af alle spillere efter at spillet er dødt.
(h) Ulovlige formationer.

2. Efter bolden er sparket, fortsæt med at observere spillerne indtil
de er fuldstændigt adskilt. Drej ikke rundt for at se om et field goal
er vellykket eller ej, gentag ikke de andre dommeres signaler vedr.
om et field goal er vellykket eller ej, skriv ikke scoren ned, f̊a ikke
fat i en ny bold - i det hele taget gør ikke andet end at observere
spillerne, før der ingen risiko for problemer er.

3. Reager p̊a d̊arlige snaps eller blokerede spark ved at skifte til løbe-
eller kastemechanics alt efter hvordan spillet udvikler sig.

Under en field goal returnering, s̊a iværksæt de samme prioriteter som
p̊a returneringer beskrevet tidligere.

10.8.b Udgangsposition

1. Indtag normal scrimmage play position, og sikr dig at du har et
klart udsyn til snapperen.

10.8.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold en position hvorfra du kan holde øje med begyndelsen af
“rushet”, se p̊a blokeringer af offense og handlinger af forsvarsspil-
lerne.

2. Læg særligt mærke til handlinger af og imod snapperen.
3. Vær tilstede for at undg̊a “cheap shots”.
4. [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Ryk til goal line hvis et løbe- eller

kastespil udvikler sig til Line Judges side af banen, hvis han ikke
er der (hvis han er under målstolperne).

5. N̊ar forsøget er ovre, start nedtællingen p̊a 1-minuts intervallet før
kickoff hvis sparket er vellykket (Regel 3-3-7-h.)
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10.8.d Udvidede teknikker

1. Vær klar p̊a blokerede spark, og deres erobring og avancering. P̊a
fake kicks skift til normal løbe- eller kastespil dækning.

(a) Hvis spillet udvikler sig til et løb eller et kast, s̊a reager som
du normalt ville p̊a den type spil.

(b) [PÅ ET 4/5-MANDS CREW] Vær p̊a goal line før boldhol-
deren, særligt p̊a spil i Line Judges side af banen.

(c) Læg mærke til trøjenumrene p̊a lovlige receivere.

2. Giv KUN S11 hvis sparket er berørt (ikke tvunget berørt) af hold
B OVER den neutrale zone.

10.9 Efter hver down

10.9.a Prioriteter

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
2. Opfordr spillerne til at komme op fra bunker p̊a en sikker måde,

og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Tjek om line to gain er n̊aet eller er tæt p̊a, og signaler hvis det er
tilfældet.

4. Tjek om der er kastet nogle flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt
det er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Rapportér dine egne flag til Referee.
(c) Find ud af hvilken overtrædelse der er blevet kaldt af dine

andre kollegaer.
(d) Assister Referee med overblikket over strafudmålingerne, og

hold øje med at han giver de nødvendige options (n̊ar det
er nødvendigt) eller laver en passende beslutning om at en
option er åbenlys.

(e) Sikr dig at alle straffe er korrekt udmålt.
(f) I samarbejde med Linesman skal du udmåle straffen fra det

korrekte spot, og placere bolden n̊ar I er enige om stedet for
næste down.

5. Hold øje med skadede spillere og/eller andre situationer som kan
forventes at forsinke spillet.

6. Hold øje med anmodninger om timeouts - og tilkend dem, hvis det
er lovligt.

7. Tag tid p̊a timeouts.
8. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
9. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste

spil.
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10. Spot bolden for næste spil, eller f̊a hjælp fra Referee hvis han er i
en bedre position.

11. Noter dig placeringen af bolden mellem hashmarks f.eks. med en
ekstra down marker eller en elastik.

12. Bliv p̊a bolden til du er sikker p̊a, at de øvrige er klar til næste spil
(du skal ikke blive st̊aende indtil Referee fløjter ready - flyt dig n̊ar
du mener alle er klar).

10.9.b Udgangsposition

1. Kort efter afslutningen p̊a foreg̊aende spil, skal du befinde dig i
en position hvor du kan se dead ball spottet, og al aktivitet i det
omr̊ade. Din eksakte position vil afhænge af selve spillet og hvad
der skete p̊a det foreg̊aende spil.

10.9.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. [NÅR DER BRUGES 40 SEKUNDERS PLAY CLOCK] Hvis du er
den ansvarshavende, s̊a signaler at bolden er død. Gør dette med
død-bold signalet (S7) medmindre timeout signalet (S3), touch-
down/field goal signalet (S5), safety signalet (S6) eller incomplete
pass/brændt field goal signalet (S10) bliver brugt i stedet. Giv kun
et signal.

2. Hvis der er kastet et flag, s̊a følg proceduren beskrevet i kapitel 19.
Hvis der er injury timeout, s̊a følg proceduren i kapitel 17. Hvis
quarteret er slut, s̊a følg proceduren i kapitel 20.

3. N̊ar spillet slutter skal du bevæge dig i en position som gør dig
reaktionsklar for eventuelle udbrud og negative aktiviteter spillerne
imellem.

4. Hvis spillet slutter inde p̊a banen, s̊a bevæg dig hurtigt (men sta-
dig med første prioritet p̊a din egen sikkerhed) hen mod død bold
spottet, og vær klar til at assistere dine dommerkollegaer.

5. Hvis spillet slutter uden for banen, s̊a bevæg dig hurtigt mod si-
delinjen, enten for at hjælpe dine dommerkollegaer, eller for at
fremskaffe en ny bold.

6. P̊a et incomplete pass, skal du sikre dig, at al aktivitet omkring
slutningen af kastet ophører (bevæg dig evt. hurtigt til spottet,
hvis det er nødvendigt). Herefter skal dit fokus være at hurtigt f̊a
fat i en ny bold (eller den gamle hvis det er et meget kort kast),
og placere den p̊a det forrige spot.

At spotte bolden for næste down:

7. Vær der for at skille spillere ad ved død bold spottet.
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8. Samarbejd med de øvrige dommere for at f̊a en bold til det ef-
terfølgende spot (mechanic 5.8).

9. I “Hurry up” situationer, n̊ar uret kører, skal du hente bolden til
næste spil (perioden kaldes “Umpires ball”).

10. Hvis der er en penalty, som indeholder options til en eller begge
holds captains, s̊a fremskaf en captain til Referee, s̊a han kan give
de tilhørende options. Overhør Referees uddeling af options.

11. Mens en straf udmåles, s̊a behold bolden i hænderne fremfor at
lægge den p̊a død bold spottet.

12. Hvis du er bold spotter:

(a) F̊a forward progress fra en wing official, og placer bolden p̊a
det efterfølgende spot.

(b) N̊ar du placerer bolden i d̊arligt vejr, eller p̊a ujævne steder,
s̊a læg bolden “laces down”, s̊a den ikke ruller (en god Umpi-
re samarbejder med snapperne om hvordan de helst vil have
bolden liggende).

(c) Hav fronten mod dommeren der har spottet n̊ar du ligger
bolden (typisk wings).

(d) Du skal placere bolden s̊a hurtigt det kan lade sig gøre, s̊afremt
der ikke er vejrmæssige forhold der gør det bedre at holde
den s̊a længe som muligt (for at f.eks. holde den mere tør i
regnvejr).

Klargøring til næste down

13. N̊ar du har placeret bolden, check følgende ting og bliv p̊a bolden
hvis de ikke er opfyldt:

(a) At down boksen er p̊a det efterfølgende spot (eller næsten
der).

(b) At forsvaret er “klar” (forst̊aet som at de er p̊a banen, og ikke
i færd med en større udskiftning for at justere til angrebets
pludselige udskiftninger). Rusher hold A mod line of scrim-
mage for at fange hold B med det forkerte set up, skal de ikke
have lov at snappe bolden.

(c) At alle dine dommerkollegaer er i position, og har fokus mod
bolden og det næste spil.

(d) At Referee ser ud til at være klar til at erklære spillet ready
for play (skab evt. øjenkontakt med Referee eller r̊ab ud at
“vi er klar”).

14. Hvis det ikke er dig der har spottet bolden og de førnævnte ting er
mødt, er der ingen grund til at st̊a over bolden og øvrig pre-snap
rutine kan p̊abegyndes.

15. Ydermere, hvis der har været et stop i spillet, s̊a bliv p̊a bolden
indtil årsag for stoppet er defineret og klaret - som f.eks:
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(a) At minuttet er overst̊aet efter en hold timeout (eller begge
hold har erklæret sig klar).

(b) At Referee f̊ar gjort sine announcements færdige (penalty eller
andre informations announcements).

(c) At en skadet spiller er helt ude af banen.
(d) At kæden er tilbage p̊a sin plads udenfor sidelinjen efter en

measurement.
(e) Andet der har stoppet spillet er opløst.

16. Bevæg dig til position før snappet. Generelt set er det ikke nødvendigt
for dig at blive over bolden indtil (a) Referee rent faktisk fløjter
ready for play eller (b) offense breaker sin huddle.

17. N̊ar du st̊ar over bolden, vend front mod det angribende hold.
18. Hvis hold A er ved at komme i formation, vend ikke ryggen til

bolden i tilfælde af at spillet starter.
19. Sikr dig at du kender urets status, og at din Referee ogs̊a ved det.

Hvis det forrige spil har været et incomplete pass, s̊a informer altid
Referee om dette, da det langt fra er sikkert at han har kendskab
til slutningen p̊a spillet.

20. Bane eller vejrbetingelser (f.eks. regn, vind eller mudder) kan gøre
det nødvendigt at du bliver p̊a bolden (og evt. dækker den med et
h̊andklæde), indtil snapperen forlader huddlen. S̊a længe du st̊ar
over bolden, skal du have retning mod angrebet.

21. Lav en konstant overv̊agning af spillerudstyr, og om det udstyr
de bruger er ifølge reglerne. Hold særligt øje med nye spillere som
kommer ind i kampen.

10.9.d Udvidede teknikker

1. Din prioritet ved afslutning p̊a et spil, er at komme i position til
det næste. Det er kun hvis der sker seriøse forstyrrelser (penalties,
usportslige hændelser, eller f.eks. brud p̊a kæde og lign.), at din
rutine kan tillades at blive forstyrret.

2. [PÅ ET 4/5/6/7-MANDS CREW] Hvis hold A prøver at lave en
pludselig udskiftning og snapperen er tæt ved bolden (løber frem
til line of scrimmage, mens de stadig skifter ud):

(a) Placer dig over bolden, og sørg for at bolden ikke bliver snap-
pet. Forhindr hold A i at snappe bolden indtil hold B har
haft rimelig tid til at imødeg̊a udskiftningen (normalt ca. 3
sekunder).

(b) N̊ar Referee ikke længere viser Sup36, informer da snapperen
at han ikke må snappe bolden før du giver ham lov. Bevæg
dig tilbage til din normale position, og giv snapperen signal til
at han gerne må snappe bolden. Hvis bolden bliver snappet
før, har hold A beg̊aet Delay of Game.
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3. [PÅ ET 4/5/6/7-MANDS CREW] Hvis hold A forsøger sig med
en hurtig spil start, s̊a informer begge hold, om at bolden ikke må
snappes før der er fløjtet. Forlad ikke dit spot før du kan se at
Referee er klar til spil, eller tydeligt giver tegn til dig om at han er
klar.

4. [PÅ ET 8-MANDS CREW] Forbliv i din normale position, me-
dindre Center Judge ikke reagerer. I dette tilfælde s̊a gør som du
normalt ville p̊a et mindre crew.

5. Hvis Referee ikke erklærer bolden klar til spil, s̊a mind ham om at
gøre det s̊a hurtigt som muligt.

6. Skulle det ske at Referee erklærer bolden klar, mens du stadig
st̊ar over den, s̊a tag en diskret snak med ham, om jeres interne
samarbejde p̊a bolden (du bør f̊a tid til at komme p̊a plads).

7. [PÅ ET 4 MANDS-CREW] Hvis der er stadion ur, eller synlig play
clock, s̊a sikr dig at de er startet.

8. Hvis du ønsker at tale med en spiller p̊a banen (f.eks. for at advare
ham om at han læner sig opad et flag), s̊a gør det evt. vha. Referee
(hvis det er en hold A spiller). Forsink ikke kampen unødigt for
at tale med en spiller i hans huddle, medmindre der er taget en
timeout.

9. Fasthold din koncentration, og gør dig klar til næste spil.
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11 Linesman og Line Judge (4- og

5-mands crew)

11.1 “Free kicks”

11.1.a Prioriteter - højeste først

Før sparket:

1. Vær opmærksom p̊a, om Referee har givet instrukser om at flytte
til onside kick mechanics, og tilpas evt. din position hvis han har.

2. [PÅ ET 4 MANDS CREW] [LINE JUDGE] Tæl spillerne p̊a hold
B og vis dit signal til dine kollegaer p̊a sidelinjerne (brug Sup3,
Sup4 eller Sup24). Modtag signaler fra dine kollegaer. Tæl holdet
igen, hvis dine signaler afviger fra en eller flere af dine kollegaers.

3. [ØVRIGE] Tæl hold A spillerne (kicking team) og vis dit signal til
dine kollegaer p̊a sidelinjerne (brug Sup3, Sup4 eller Sup24). Mod-
tag signaler fra dine kollegaer. Tæl holdet igen, hvis dine signaler
afviger fra en eller flere af dine kollegaers.

4. Sikr dig, at alle ikke-spillere, er væk fra omr̊adet langs sidelinjen,
at de ikke involverede spillere er væk fra banen, og at alt holdper-
sonale er i deres holdomr̊ade.

5. Sikr dig, at chain crewet (eller ekstra chain crew/boks) har flyttet
sig selv og deres udstyr til et sikkert sted udenfor sidelinjen, og
at udstyret er lagt ned p̊a jorden udenfor grænselinjerne. Tjek at
bolddrengene er i position og klar.

6. Hvis du er p̊a en restraining line, s̊a sikr dig, at alle hold A spillere
er indenfor 9 yard markeringerne før sparket (Regel 6-1-2-c-5).

7. Først n̊ar du føler dig klar med dine opgaver, og du mener at dine
kollegaer (specielt Umpire) er p̊a deres positioner, skal du give et
tydeligt klar signal (h̊anden højt hævet over hovedet). Signalet skal
holdes indtil Umpire (hvis du er p̊a en restraining line) eller Referee
(hvis du er p̊a en position omkring hold B’s goal line) har anerkendt
dette.

8. Vær altid opmærksom p̊a evt. korte kicks.

Under sparkespillet:

9. Observer hvorvidt sparket g̊ar uberørt (af hold B) ud af banen.
Vær klar til at dømme p̊a om en hold B spiller, der er tæt p̊a
sidelinjen, rører bolden mens han er uden for banen.
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10. Observer spillere for evt. fair catch signaler, og vær klar til at
dømme for evt. kick catch interference.

11. Er du p̊a en restraining line og det bliver et kort spark:

(a) Skal du vide hvor, og af hvem, bolden først blev rørt.
(b) Hvis du er p̊a hold B’s restraining line, skal du vide om bolden

har brudt denne linje.
(c) Hold øje med ulovlige blokeringer af hold A (inden bolden er

g̊aet 10 yards, eller berørt af hold B).
(d) Marker ethvert spot med ulovlig berøring med en bean bag.
(e) Marker død bold spottet hvis du er den nærmeste dommer,

og der ikke er et return.

12. Giv start uret signal (S2), hvis bolden er lovligt berørt i dit an-
svarsomr̊ade

13. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE]

(a) Afgør om bolden dør i end zone eller ej
(b) Marker spottet for forward progress eller out of bounds, hvis

bolden dør i din side af banen. Du har ansvar for dette helt
til holds A’s 2-yardlinje.

(c) Marker spottet for alle bagudrettede kast, handoffs eller fum-
bles i dit omr̊ade med en bean bag.

14. [ØVRIGE]

(a) Marker kun død bold spot hvis boldholderen bliver tacklet
eller løber ud af banen, indenfor de sidste 2 yards fra hold A’s
goal line, eller hvis boldholderen overhaler dig.

(b) Døm touchdown, hvis bolden returneres helt til hold A’s end
zone.

15. Hold øje med overtrædelser af alle spillere i dit omr̊ade, og særligt:

(a) Ulovlig berøring af et kort spark.
(b) [PÅ ET 5-MANDS CREW] [LINESMAN OG LINE JUDGE]

[PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINESMAN] Ulovligheder om-
kring “din” restraining line.

(c) [PÅ ET 5-MANDS CREW] [LINE JUDGE] Spillere fra det
sparkende hold (udover sparkeren) der er mere end 5 yards
bag deres restraining line efter ready for play.

(d) Ulovlig brug af hænder (illegal use of hands) og holding i point
of attack.

(e) Blokeringer under hoften.
(f) Illegal wedge formationer.
(g) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som f.eks. facemasks, trip-

ping eller chop blocks
(h) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(i) Enhver spiller fra hold A, som kommer p̊a banen efter sparket,

eller som frivilligt løber ud af banen under sparket.
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11.1.b Udgangsposition(er)

Normale spark:

1. Hvis “free kicket” finder sted efter en scoring, s̊a bevæg dig langs
sidelinjen til din startposition, mens du sikrer dig, at holdet p̊a din
side ved, hvor meget der er tilbage af 1 minuts pausen efter scoring
(Regel 3-3-7-h).

2. [LINE JUDGE]

(a) [PÅ 4-MANDS CREW] Vær p̊a position B (se 26.1) p̊a hold
B’s goal line udenfor sidelinjen p̊a press box siden af banen.

(b) [PÅ 5-MANDS CREW] Vær p̊a position F (se 26.1) udenfor
sidelinjen p̊a press box siden af banen p̊a hold A’s restraining
line (kicking team).

3. [LINESMAN] Vær p̊a position E (se 26.1) udenfor sidelinjen mod-
sat press box siden af banen p̊a hold B’s restraining line.

Onside kicks:

4. [LINESMAN] Forbliv i din normale position.
5. [LINE JUDGE]

(a) [PÅ 4-MANDS CREW] Flyt til position F (se 26.1) udenfor
sidelinjen p̊a press box siden af banen p̊a hold A’s restraining
line (kicking team).

(b) [PÅ 5-MANDS CREW] Forbliv i din normale position.

“Free kick” efter en straf eller en safety:

6. N̊ar et “free kick” tages, efter at en straf er udmålt eller efter
en safety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende (evt.
justeret til sparkerens evner).

11.1.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. Skulle der forekomme årsager til at spillet ikke skal starte (f.eks.
bolde, tilskuere eller ikke deltagende spillere p̊a banen), s̊a fløjt
opmærksomhedsagtigt i din fløjte, lav timeout signalet og sørg for
at problemet elimineres.

Under ethvert sparkespil:

2. Hvis du ser hvilken som helst spiller fra det sparkende hold frivilligt
g̊a ud af banen under sparket, drop din bean bag for at markere
hans exit. Kast flaget hvis han kommer ind p̊a banen igen (at træde
p̊a sidelinjen er ogs̊a at være ude).
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3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2), hvis du er
den nærmeste dommer eller den med den bedste synsvinkel.

Under et spark som g̊ar dybt:

4. Efter bolden er blevet sparket, hold øje med spillerne i dit ansvars-
omr̊ade (se 26.1). Kig kun kort efter retningen p̊a sparket, hold
derefter øje med dit omr̊ade (følg aldrig bolden i luften).

5. [PÅ 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE]

(a) Hvis sparket “truer” med at ryge ind i end zone, s̊a forbliv p̊a
goal line (af vejen i forhold til spillere), s̊a du kan dømme et
evt. touchback. Hvis bolden nærmer sig goal line pylonen, s̊a
vær i position til at dømme, om den g̊ar ud af banen i field of
play eller i end zone.

(b) Hvis en spiller og bolden bevæger sig dybt i end zone, skal du
flytte dig til end line og dække denne.

(c) Er det et touchback, s̊a bevæg dig ind p̊a banen foran even-
tuelle returnmænd, og fløjt og vis signalet for touchback (S7)
for at modvirke yderligere aktivitet.

(d) P̊a et dybt kickoff har du ansvaret for progress, og skal følge
returnmanden bagfra og hele tiden sørge for at han befinder
sig imellem dig selv og din upfield kollega.

6. [ØVRIGE] Bevæg dig ned ad banen langs sidelinjen, mens bolden
er i luften. Under returnet, bevæg dig baglæns mod hold A’s goal
line, mens du hele tiden sørger for at have boldholderen foran dig
og mellem dig og din downfield kollega. P̊a et langt return skal
du være p̊a goal line før boldholderen. Marker død bold spottet,
hvis det er mellem goal line og 2-yardlinjen, eller hvis boldholderen
overhaler dig.

7. Hvis bolden g̊ar ud af banen i dit ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig
til spottet (kast evt. dit flag hvis det er nødvendigt). Læg en bold
eller et flag p̊a spottet. og sikr dig at en anden dommer f̊ar en ny
bold ind p̊a spottet for næste down.

Under et spark som er kort:

8. Forbliv p̊a en position hvor du kan se bolden, og blokeringer af
hold A spillere.

9. [HVIS DU ER PÅ HOLD A’S RESTRAINING LINE] Vær særligt
opmærksom p̊a blokeringer lavet af hold A spillere, som sker før de
må røre bolden (Regel 6-1-12).

10. [HVIS DU ER PÅ HOLD B’S RESTRAINING LINE] Observer for
hvem der er den første der rører bolden, og hvor det sker. Marker
eventuelle ulovlige berøringer med din bean bag (Regel 6-1-3).

11. Hvis du er den nærmeste dommer n̊ar bolden dør, giv stop uret
signal (S3) og marker død bold spottet.
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11.1.d Udvidede teknikker

1. [PÅ 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE] Hvis der forekommer et
touchback, s̊a fortsæt med at holde øje med returnmanden og ob-
server for, om der laves overtrædelser mod og af ham.

2. [PÅ 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE] De dybe dommere kan
justere deres position i forhold til vind og evt. viden om sparkerens
kvaliteter. Dog er udgangspunktet p̊a goal line langt at foretrække,
da dækning af goal line og pylon er første prioritet.

3. [PÅ 5-MANDS CREW] [LINE JUDGE] Hvis et forventet onside
kick i stedet bliver sparket dybt, bevæg dig ind p̊a banen og overlad
ansvaret for sidelinjeni dit omr̊ade til Back Judge.

11.2 Basic scrimmage spil

11.2.a Prioriteter - højeste først

1. Hav styr p̊a down og distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere. Kontroller
at down boksen viser det rigtige nummer. Tillad aldrig at spillet
starter, hvis ikke der er enighed om ovenst̊aende.

2. Tæl hold B spillerne og signaler dit resultat (en af supplements
signalerne Sup3, Sup4 eller Sup24) til dine kollegaer. Tæl igen hvis
der er uoverensstemmelse mellem dit og de andres resultat.

3. Observer for false start, særligt linjemænd, receivere og backs i din
side af banen.

4. Hold øje med offside (og andre overtrædelser omkring line of scrim-
mage) af hold B (særligt omr̊adet mellem dig selv og bolden).

5. Hold øje med ulovlig motion i din side af banen.
6. Hold øje med ulovlige shifts (bevægelse af flere hold A spillere

samtidig - husk alle der er involverede i et shift skal st̊a stille i et
sekund, før shiftet er tilendebragt).

7. Hold øje med snappets lovlighed.
8. Hvis der er en pre-snap overtrædelse, stands al aktivitet ved at

fløjte kraftigt og stop uret med signal (S3).
9. Læs om det er et løbespil eller et kastespil, ved at følge bevægel-

serne p̊a de interne linjemænd. Ved en bevægelse bagud er det for-
venteligt at et kastespil vil blive iværksat. Bevæger de sig fremad,
eller puller, er det meget sandsynligt, at det er et løbespil.

10. Identificer din(e) key(s) (se sektionerne 16.2 og 16.3). Hvis det er
en ny eller anderledes formation, s̊a sørg for at kommunikere dine
keys til dine kollegaer.

11. Noter dig de lovlige modtagere - særligt dem som normalt er lovlige
pr. position, men som er ulovlige pga. nummerering. Desuden skal
du observere for spillere, som er lovlige modtagere p̊a baggrund af
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deres nummer, men er dømt ulovlige som modtagere pga. spillere,
som er stillet op p̊a line of scrimmage udenfor dem.

12. Vær bevidst om hvor line to gain er i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

13. Hold øje med udskiftninger af hold B, som for eksempel:

(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder efter, at en indskiftet spiller har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftere, som kommer p̊a banen og kommunikerer med no-
gen, for derefter at forlade banen igen.

14. Sikr dig at trænere og spillere er i deres respektive omr̊ader, og at
din sidelinje er tom for evt. forhindringer. [LINESMAN] Vær altid
vidende om at kæden og downboksen er p̊a deres rette position.
Afbryd dog kun kampen n̊ar der er tale om større problemer.

15. Se efter lovligheden af formation, specielt om der er flere end 4
spillere i backfield.

16. Indiker hold A’s scrimmage line med den fod som er nærmest hold
A’s goal line.

17. Indiker vha. signalet for en modtager af linjen (Sup1), hvis den
hold A spiller nærmest dig er af linjen.

18. Observer for at alle hold A spillere, har overholdt reglen om at
komme indenfor 9 yard markeringen.

11.2.b Udgangsposition

1. Vær i en position, hvor du kan se bolden og hele den neutrale zone
ved snappet.

2. Normal scrimmage down position er i den neutrale zone p̊a eller
udenfor sidelinjen.

3. [LINESMAN] Du skal være modsat press box siden.
4. [LINE JUDGE] Du skal være p̊a press box siden.
5. Indtag aldrig en position som vil være til gene for spillerne p̊a

banen.

11.2.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. I situationer med pludselige bevægelser af hold A spillere, stop
spillet og kom hurtigt ind til Umpire for at udrede hvem, der var
skyld i den ulovlige aktivitet.

2. Hvis en eller flere hold B spillere kommer ind i den neutrale zone,
s̊a hold øje med reaktioner fra de hold A spillere, som føler sig truet
af dette. Observer ogs̊a for om hold B spillerne er p̊a tilbagetog,
eller er ude af den neutrale zone igen før snappet.
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3. Hvis der er en overtrædelse før snappet, s̊a fløjt kraftigt, kast dit
flag og signaler stop tiden (S3). Bevæg dig hurtigt ind til bolden
for at modvirke nogen form for aktivitet, samt for at kommunikere
med din wing kollega og Umpire om den kaldte overtrædelse. Du
kan dog, s̊afremt det er en åbenlys overtrædelse (f.eks. false start
p̊a din receiver), bevæge dig i retning mod Referee og give ham
et “mini” signal for overtrædelsen (f.eks. S18 eller S19), og kalde
nummeret til ham.

11.2.d Udvidede teknikker

Mulige grunde til at variere (eller ikke) din udgangsposition:

1. Du vil altid have den bedste synsvinkel, hvis du befinder dig p̊a si-
delinjen eller udenfor. Det sikrer yderligere at du ikke bliver fanget
i reverses og spil som kommer hurtigt ud mod dig.

2. Det er mere end sund fornuft at line up uden for banen. Ved gode
bane markeringer kan du tillade dig at st̊a hele 5-6 fod ude. Særligt
n̊ar receivere er linet op tæt p̊a din sidelinje, er en position ude
bedre. P̊a goal line situationer kan en position endnu længere ude
være nødvendig.

3. Hvis en hold A spiller spørger til sin placering p̊a line of scrimmage,
s̊a lær ham hvordan han kan bruge dine signaler (enten h̊anden i
backfield eller verbalt med “du er i backfield” / “du er p̊a linjen”).
Pas p̊a med at sige noget til ham, som f̊ar ham til at bevæge sig
netop som snappet skal g̊a. Din fods position for hold A’s scrim-
mage line og det eventuelle signal i backfield, bør være nok til at
kunne indikere om den yderste spiller er p̊a sin ønskede position.
Du skal ikke coache dem til at være enten p̊a eller af linjen.

At signalere tælling af spillerne:

4. Det seneste tidspunkt for at vise dit tælle signal bør være n̊ar den
offensive huddle brydes (men optimalt set skal det gøres s̊a hurtigt
som muligt, og meget gerne før huddlen brydes).

5. Normalt kommunikeres tællesignalet mellem Line Judge og Lines-
man og [PÅ 5-MANDS CREW] Back Judge.

11.3 Løbespil

11.3.a Prioriteter - højeste først

1. Observer boldholderen og aktiviteter omkring ham.
2. Fløjt og marker forward progress eller out of bounds spot, hvis

bolden dør i midten eller i din side af banen. Hvis bolden løbes til
modsatte side af banen, s̊a hjælp i det omfang du kan med forward
progress (evt. bare ved at kopiere din kollegas spot).
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3. Observer for alle fumbles, marker dem du ser med en bean bag, og
gør det der hvor bolden fumbles.

4. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og
kig særligt efter:

(a) Illegal use of hands og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a wide receivere, tight ends, full backs eller pullende
linjemænd.

(b) Ulovlige lave blokeringer lavet af spillere i din side af forma-
tionen.

(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(d) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(e) Unnecessary roughness overtrædelser mod quarterbacken, ef-

ter han har lavet handoff eller har pitched bolden, p̊a et spil
som g̊ar væk fra dig.

5. Afgør om kast i backfield er fremadrettet, eller bagudrettet (Referee
kan nogle gange hjælpe, men er oftest i d̊arlig position). Hvis det er
bagudrettet, s̊a vis et tydeligt signal for bagudrettet kast (Sup5).
Observer ogs̊a om Referee laver signal for bagudrettet kast.

11.3.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis spillet udvikler sig i din retning:

(a) Bevæg dig ud og bagud (i retning mod hold A’s goal line), og
lad boldholderen f̊a plads op langs sidelinjen.

(b) Overtag ansvaret for boldholderen n̊ar han nærmer sig line of
scrimmage.

(c) Lad boldholderen komme forbi dig, og følg ham bagfra ind-
til bolden dør. Sørg for at holde dig p̊a afstand, s̊a du ikke
kommer i karambolage med spillere.

(d) N̊ar spillet dør, s̊a bevæg dig hen til samme yardlinje, som
der hvor spillet er sluttet.

(e) Hvis bolden dør inbounds og tæt p̊a sidelinjen, s̊a vær for-
beredt p̊a at tage spottet fra din kollega ved hjælp af ”cross
field mechanics”hvis bolderen bliver drevet baglæns mod dig.

2. Hvis spillet g̊ar op i midten:

(a) Hold dig p̊a sidelinjen, omtrent p̊a højde med boldholderen.
(b) N̊ar spillet dør, og du er ud for punktet med forward progress,

s̊a bevæg dig ind p̊a banen indtil du møder modstand i form
af spillere (hop aldrig over spillere). Undtagelse: Kom ikke ind
p̊a banen hvis hold A er i ”hurry-up”og tiden kører.

(c) Fløjt kun i din fløjte hvis du tydeligt kan se bolden og spilleren
som har besiddelse.
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3. Hvis løbet g̊ar til den anden side af banen:

(a) Hold dig p̊a sidelinjen, omtrent p̊a højde med boldholderen.
(b) Hold øjnene åbne, særligt overfor cheap shots p̊a bagsiden af

spillet.
(c) Slap aldrig af her. Vær klar til reverses og andre pludselige

ændringer i spillet.
(d) N̊ar bolden dør, s̊a bevæg dig til død bold spottet. Du skal

ikke fløjte.
(e) Hvis din kollega p̊a den anden side af banen er forhindret i at

n̊a frem til død bold spottet (f.eks. fordi bolden dør tæt p̊a
sidelinjen eller boldholderen bliver tvunget tilbage):

(i) Hjælp ham ved at holde den position som du mener er
forward progress spottet (”cross field mechanics”), men
gør det ikke p̊a en p̊afaldende måde.

(ii) Hold denne position længe nok til at han kan bruge den,
s̊afremt han føler det nødvendigt, men opgiv spottet n̊ar
den ansvarshavende tydeligvis indikerer et forward prog-
ress spot selv.

(iii) Hvis den ansvarshavende markerer et meget upræcist spot,
s̊a tiltræk hans opmærksomhed og vis ham dit spot.

4. P̊a et langt løb:

(a) Følg spillet bedst muligt. Sørg for at observere p̊a boldholde-
ren og, efter evne, omr̊adet omkring ham. N̊ar spillet dør, s̊a
bevæg dig hurtigt til spottet for end of run og marker prog-
ress.

5. Hvis spillet slutter bag line of scrimmage:

(a) Hjælp Referee med at bestemme forward progress.

6. Hold dig uden for banen indtil du er sikker p̊a at spillet er slut.
Vend aldrig ryggen til bolden.

Dækning af død bold spottet:

7. N̊ar du markerer forward progress, s̊a bevæg dig vinkelret ind p̊a
spottet. Det kan nogle gange vare lidt før det er muligt, hvis der
er spillere i vejen. Bevæg dig aldrig i buer eller p̊a skr̊a af spilleret-
ningen.

8. Vær klar til at dække forward progress, p̊a spil hvor boldholderen
presses tilbage. Hold dog fortsat øje med boldholderen (ikke spot-
tet) n̊ar det sker. Løb ikke forbi spillere for at markere forward
progress. Er det nødvendigt, s̊a marker progress med en bean bag,
og følg boldholderen bagud.

9. Hvis bolden g̊ar ud af banen i din side af banen, fløjt og signaler
timeout (S3). Bevæg dig til out of bounds spottet n̊ar det er frit
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for spillere, og hold øje med aktiviteterne ude over sidelinjen. Hvis
det er meget nødvendigt, s̊a drop en bean bag for at markere out
of bounds spottet, og bevæg dig ud til spillerne for at stoppe yder-
ligere aktivitet. N̊ar virakken ophører, s̊a f̊a fat i en bold (helst den
brugte), og placer den p̊a out of bounds spottet, og hjælp derefter
med at f̊a en anden bold ind til spotteren (Mechanic 5.8).

10. Hvis bolden bliver død indenfor ca. 10 fod fra sidelinjen, og tiden
ikke skal stoppe af andre grunde, s̊a giv ”wind the clock”signalet
(S2).

11.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig n̊ar boldholderen har ryggen mod dig, eller du p̊a anden
måde er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet den uden
din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop
tiden (S3) og opløs stakken, for at erkende hvem der har bolden
(Mechanic 5.11).

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a død bold spottet, s̊a
iagttag for late hits og andre ulovlige handlinger.

Særlige løbespilstyper:

4. P̊a et “pitch out option” spil til din side af banen:

(a) Bevæg dig lidt ned i backfield og observer p̊a pitch manden
(enhver hold A spiller, som er i en position, hvor han kan f̊a
et bagudrettet kast). Hold øje med ham/dem indtil bolden
pitches, eller quarterbacken vælger at løbe selv.

(b) Hvis bolden pitches er du ansvarlig for den løse bold, samt
handlinger af og imod pitch manden.

(c) Hvis bolden ikke pitches, s̊a overtag quarterbacken s̊a snart
han n̊ar line of scrimmage, som p̊a ethvert andet løbespil.
Herfra vil Referee overtage de hold A spillere som befinder
sig bag boldholderen.

Generelle tips:

5. Det er bedre at overtage boldholderen lidt for tidligt, end at ikke
gøre det tidligt nok. Det kan bedre tilgives at du ikke ser en holding,
end at du ikke ser at bolden fumbles.

6. Selv om bolden løbes til modsatte side, s̊a kan du i visse tilfælde
f̊a en bedre synsvinkel til end of run, end den nærmeste dommer
- særligt n̊ar boldholderen vender mod dig, eller har bolden i den
h̊and som er nærmest dig. Hjælp din kollega bedst muligt (som
tidligere beskrevet).

7. Hvis du er den ansvarshavende, og løbet ender tæt p̊a line to gain,
s̊a kom ind s̊a du spotte bolden p̊a det præcise død bold spot.



11.4 Kastespil 125

11.4 Kastespil

11.4.a Prioriteter - højeste først

1. Afgør om kast er grebet eller incomplete. Selv om udgangspunktet
er at du skal afgøre p̊a kast, der er kastet mod din side af banen,
s̊a kan det være nødvendigt at du er involveret i alle kast, særligt
dem som forsøges grebet med retning mod dig, eller hvor du har en
bedre vinkel. P̊a samme måde skal du ofte afgive afgørelsen, hvis
spilleren har ryggen til dig, da en anden kan have bedre udsyn.

2. Afgør touchdown situationer p̊a kast, der g̊ar i end zone.
3. Observer den startende kontakt af og mod din(e) key(s).
4. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og

kig særligt efter:

(a) Defensiv og offensiv pass interference.
(b) Defensiv holding og illegal use of hands mod lovlige modta-

gere.
(c) Ulovlige blokeringer under hoften af spillere p̊a din side af

formationen.
(d) Ulovlige berøringer af fremadrettede kast af spiller(e), som

frivilligt er g̊aet ud af banen.
(e) Ulovlige modtagere nede ad banen.
(f) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(g) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(h) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

5. Afgør hvorvidt et quick pass gik bagud eller fremad. Brug signalet
for bagudrettet kast (Sup5) hvis det var bagudrettet.

6. Kommuniker med Referee hvis der ikke var en lovlig modtager i
omr̊adet hvor bolden ender, eller hvis kastet tydeligvis ikke kryd-
sede den neutrale zone.

N̊ar kastet er grebet, s̊a overg̊a til normal dækning af løbespil.

11.4.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Før kastet er kastet, s̊a bevæg dig roligt 5-7 yards ned ad banen,
s̊a du er et sted midt imellem line of scrimmage og den dybeste
receiver i din zone. [PÅ ET 4 MANDS CREW] Jo flere receivere
der er p̊a din side af banen, jo dybere kan det være nødvendigt at
bevæge sig. Vær dog altid opmærksom p̊a om spillet udvikler sig
til et løb eller et kort kast.
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2. N̊ar du bevæger dig ned ad banen, s̊a sidestep s̊a meget som muligt,
s̊a du fortsætter med at have retning og fokus rettet ind mod banen
hele tiden. N̊ar kastet er kastet, er det okay at vende sig og bevæge
sig mod destinationen for kastet.

3. [PÅ ET 5 MANDS CREW] Skift fra mand til mand dækning (hvor
du kigger p̊a din key) til zone dækning (hvor du kigger p̊a hele dit
ansvarsomr̊ade) umiddelbart efter den første aktivitet. Det sker
normalt omkring 2-3 sekunder efter snappet er g̊aet, n̊ar det st̊ar
klart hvilke zoner receiverne løber ud i. [PÅ ET 4 MANDS CREW]
er skiftet nødsaget til at ske med det samme.

4. Hvis den eneste receiver i dit omr̊ade (f.eks. tight end) pass blocker
frem for at løbe ned ad banen, s̊a vent med at bevæge dig ned ad
banen, og observer p̊a hans blokeringer. Hold ydermere øje med
aktiviteter af og imod den næste receiver (f.eks. running back),
som kommer ind i dit omr̊ade.

5. Hvis en hold A spiller frivilligt g̊ar ud af banen i dit omr̊ade, s̊a
drop en bean bag for at indikere dette, og hold særligt øje med om
han er den første spiller p̊a banen til at røre en fremadrettet kast.

6. S̊a snart du konstaterer at kastet er sendt af sted, s̊a bevæg dig
til den position, som giver dig de bedste betingelser for at vurdere
om kastet bliver grebet eller g̊ar incomplete, og om der beg̊as pass
interference. Mens bolden er i luften, s̊a se p̊a spillere der kæmper
om position/bolden - kig ikke p̊a bolden.

7. Hvis receiveren skubbes tilbage, s̊a vær klar til at give ham hans
forward progress. Dette gælder specielt n̊ar receiveren er tæt p̊a
sidelinjen, og du muligvis skal bruge crossfield machanics. Hvis
receiveren er p̊a din side af banen, er det muligt at den anden wing
har det bedste spot for forward progress. Tag det spot han viser.
Hvis receiveren er p̊a den anden side af banen, har du muligvis det
bedste spot. Tilbyd et spot til din kollega.

8. Hvis du ikke er den nærmeste dommer, s̊a hold specielt øje med
spillere som rammer modtageren med kronen af hjelmen, eller ram-
mer modtageren over skuldrene.

9. Fløjt hvis du ser bolden dø i dit ansvarsomr̊ade.
10. Hvis kastet er kastet til den modsatte side af banen, se henover

banen og vær forberedt p̊a at hjælpe med at dømme p̊a com-
plete/incomplete, pass interference, ulovlig kontakt til hjelmen og
forward progress - dog kun hvis du er 100% sikker p̊a hvad du ser.
Behold ogs̊a overblikket i din egen side, s̊a du fanger eventuelle
unødvendige handlinger.

11. N̊ar du skal dømme/afgøre modtagelser af kastet i nærheden af
sidelinjen, s̊a brug kun ét signal. Vis incomplete (S10) hvis kastet
er incomplete, og timeout signalet (S3) hvis bolden er grebet, og
spilleren efterfølgende løber ud af banen (Mechanic 5.9). Vis sig-
nalet for “start uret” (S2) hvis bolden er grebet tæt p̊a sidelinjen,
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og erklæres død inbounds. Uanset hvilket signal der gives, bør det
gentages 2-3 gange.

12. N̊ar der er kontakt som ville have været pass interference, men ikke
er det fordi bolden ikke umiddelbart er gribbar, s̊a giv signalet for
“uncatchable” (S17).

13. Efter et incomplete pass, f̊a en bold fra bolddrengen, og viderebring
den til spotteren (Mechanic 5.8).

14. Hvis der er et løb efter bolden er grebet, s̊a reager som du vil p̊a
ethvert løbespil (ovenfor).

15. Hold dig i en position hvor du kan se spillerne i yderzonen, særligt
p̊a de spil som har stor udstrækning

11.4.c Udvidede teknikker

1. N̊ar en luftb̊aren spiller forsøger at gribe et kast nær sidelinjen eller
end line, s̊a observer først p̊a hans fødder (for at se at han er nede
inbounds), og derefter p̊a hans hænder (om de griber bolden). Gør
du det omvendt, risikerer du at misse det øjeblik hvor hans fødder
rammer jorden (Mechanic 5.17.8).

2. Vær altid klar til at komme tilbage og dømme p̊a spil i og omkring
den neutrale zone, samtidig med at du afgør spillene langs sidelinj-
en. Hvis den potentielle kaster vælger at løbe med bolden, skal du
dække ham (og i nogle tilfælde fra et spot som er længere fremme
end han er), n̊ar han har krydset line of scrimmage.

3. Hvis et incomplete pass ender i et omr̊ade, hvor der ingen lovlige
modtagere er, eller hvis det tydeligvis ikke krydser den neutrale
zone, skal du omg̊aende bevæge dig mod Referee og informere ham
om dette. Hvis der var en lovlig modtager i omr̊adet, og du tror at
Referee muligvis ikke ved dette, skal du bevæge dig mod Refereen
mens du peger p̊a spilleren. Det er ogs̊a tilladt at r̊abe “nummer
34 var i omr̊adet” eller lignende.

4. Hvis du ser kastet blive berørt (”tipped”), s̊a giv signalet for berørt
fremadrettet kast (S11). Dette signal gives oftest for kast der bliver
berørt i den offensive backfield, men meget tydelige (for tilskuerne)
berøringer nede ad banen kan ogs̊a signaleres p̊a denne måde. Det
er ikke nødvendigt at give det, hvis kastet åbenlyst er blevet berørt
(som f.eks. hvis en defensiv linjemand batter det i jorden).

5. Disse situationer er eksempler p̊a spil, hvor du bør prioritere højere
at blive i nærheden af line of scrimmage, før bolden bliver kastet:

(a) Hvis det er tydeligt at hold A er d̊arlige til at kaste bolden.
(b) Hvis hold A er foran p̊a point, og kan forventes at løbe med

bolden for at opbruge tiden p̊a kampuret.
(c) Ved 3. eller 4. down og kort situationer.

6. Disse situationer er eksempler p̊a spil, hvor du bør prioritere at



128 Linesman og Line Judge (4- og 5-mands crew)

bevæge dig længere ned ad banen, før kastet sendes af sted:

(a) Hvis det tydeligt at hold A er kompetente i kastespillet.
(b) Hvis hold A er bagude p̊a point, og har behov for at score

hurtigt (f.eks. sent i kampen).
(c) Ved 3. eller 4. down og langt situationer.

7. Hvis bolden dør tæt p̊a line to gain, s̊a kom helt ind til spottet, og
placer en bold præcis hvor den er død.

11.5 Spil omkring goal line

11.5.a Prioriteter

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. [VED HOLD B’S GOAL LINE] Afgør om der scores touchdown
eller ej.

2. [VED HOLD A’S GOAL LINE] Afgør om der er scoret en safety
eller ej.

3. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.

11.5.b Udgangsposition

1. Indtag en normal scrimmage down position, men sikr dig at du er
linet op helt ude ved eller bag sidelinjen, s̊a du ikke bliver fanget
af spil der skifter side (se ogs̊a 11.2.d.2).

2. Du har primært ansvar for hold B’s goal line, hvis bolden er snappet
p̊a eller indenfor hold B’s 7-yardlinje.

3. Du har primært ansvar for hold A’s goal line, hvis bolden er snap-
pet p̊a eller indenfor hold A’s 5-yardlinje.

11.5.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du har ansvaret for goal line, skal du øjeblikkeligt efter snappet
bevæge dig dertil, for at kunne dømme hvorvidt der er scoret, eller
kunne give et præcist spot for forward progress.

Ved hold B’s goal line:

2. P̊a et løbespil skal du være ved goal line før boldholderen, for at
kunne afgøre om bolden bryder goal lines plan. Du må ikke bevæge
dig tilbage mod hold A’s goal line, for at lade spillere komme forbi
dig.

3. Hvis du ser boldholderen blive stoppet inden goal line, skal du fløjte
og komme ind og sælge død bold spottet. Hvis det er passende kan
du r̊abe ”kort”(eller lignende) til dine kollegaer.
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4. P̊a et kastespil skal du bevæge dig direkte til goal line, og reager
derefter p̊a spillet derfra. Hvis kastet er til en spiller udenfor end
zone, skal du blive p̊a goal line, for at kunne dømme om bolden
bryder goal lines plan. Hvis kastet er til en spiller inde i end zone,
skal du bevæge dig hen til den position, hvor du bedst muligt kan
dømme om kastet er grebet. Hvis kastet er kastet til den bageste del
af endzone, s̊a vær klar til ogs̊a at dømme p̊a spil tæt p̊a baglinjen.

5. Marker en scoring ved at fløjte og vis signalet for touchdown (S5),
men kun n̊ar du tydeligt ser bolden bryde goal lines plan, eller hvis
du ser et kast blive grebet i end zone.

Ved hold A’s goal line:

6. Marker en safety ved at fløjte og vis signalet for safety (S6), men
kun n̊ar du tydeligt ser boldholderen nede i end zone, eller løbe ud
af banen bag goal line.

Ved begge goal lines:

7. Hvis der bliver en stor bunke ved goal line, skal du bevæge dig
ind mod bolden indtil du kan se den. Hvis du er den dommer
som er tættest p̊a, kan det være du skal grave for at finde bolden.
Kontroller med de andre dommere, om de har set boldholderen
nede (eller fumble bolden), inden han n̊aede goal line.

8. Hvis du er nødt til at flytte dig for at undg̊a kontakt med en spiller,
s̊a skal du flytte dig baglæns væk fra banen, s̊a du ikke fjerner dig
fra goal line.

9. Du skal ikke vise signal for en scoring, hvis du har smidt et flag
mod det scorende hold. Du må ikke fløjte eller vise signal, hvis du
er usikker omkring resultatet af spillet.

10. N̊ar du har ansvaret for goal line, skal du ikke følge efter boldhol-
deren ind i end zone, medmindre der er fare for ballade mod eller
af ham.

11. Hold dit signal for touchdown eller safety indtil Referee har set
det, men bliv ved med at kigge p̊a spillerne (drej dig efter dem,
hvis det er nødvendigt) - lad være med at kigge p̊a Referee før
al aktivitet omkring spillerne er afsluttet. Lad være med at løbe
og give signal samtidigt. Du skal ikke gentage de andre dommeres
signal, medmindre Referee ikke kan se deres signal.

12. Specielt ved spil omkring goal line er det vigtigt at de dækkende
dommere viser det samme spot eller scoring. Kommuniker hvis det
er nødvendigt, vis kun signal hvis du er sikker.

11.5.d Udvidede teknikker

1. [PÅ ET 5-MANDS CREW] [LINE JUDGE] Informer Back Judge
om hvilken yardlinje line of scrimmage er. Kommuniker desuden
(gerne verbalt) omkring hvem der har ansvaret for goal line.
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2. P̊a 3. og 4. down, hvor der er kort afstand til en ny første down,
kan du behandle line to gain som om det var goal line.

3. Hvis line to gain er tæt p̊a goal line, er goal line din første prioritet.
Bevæg dig først tilbage til line to gain, n̊ar det er usandsynligt at
boldholderen vil n̊a frem til goal line.

11.6 Returneringer

11.6.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med boldholderen og omr̊adet omkring ham, hvis du er
den nærmeste dommer.

2. Marker forward progress eller out of bounds spottet, hvis bolden
dør i din side af banen. Hvis bolden dør p̊a den modsatte side af
banen, hjælp den modsatte dommer ved at estimere dig frem til
spottet, eller kopier hans spot.

3. Hold øje med evt. fumbles hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.

4. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med boldholderen.

5. Hold øje med blokeringer af hvem som helst af spillerne i dit an-
svarsomr̊ade, særligt foran og omkring boldholderen, og fortrinsvis;

(a) Ulovlige blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Ulovlige blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(d) Ulovlige fremadrettede handoffs.
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(f) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

6. Hold øje med alle handoffs og bagudrettede kast, n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

11.6.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne.
2. Bevæg dig mod hold A’s goal line, og følg efter spillet.
3. Hold øje med boldholderen s̊a længe han er i dit ansvarsomr̊ade.

Forbliv langt nok ude til at kunne komme væk hvis spillerne kom-
mer ud af banen. Vend aldrig ryggen til bolden.

4. Hjælp Referee med at dømme omkring hold A’s goal line. Du har
ansvaret for sidelinjen hele vejen til goal line.
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5. Hvis du ser en blokering udvikle sig, s̊a blive ved den før du skifter
til boldholderen eller en anden blokering. Selv hvis du forventer at
en anden dommer overtager ansvaret for den, s̊a bliv ved blokerin-
gen til du er sikker p̊a at den er lovlig.

6. Hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade, s̊a fløjt, stop tiden (S3), og
indiker spilleretningen for næste spil med et first down signal (S8).
Hold din retningsvisning indtil du er sikker p̊a at Referee har set
det.

11.7 Punts

11.7.a Prioriteter - højeste først

Før og under sparket har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. [LINESMAN] Afgør om sparket har krydset den neutrale zone, ved
at vide om den rører jorden, en spiller eller en dommer over den
neutrale zone.

2. Marker end of kick spottet (hvis det er inde p̊a banen) med en
beanbag.

3. Marker død bold spottet for et spark der g̊ar ud af banen p̊a din
side af banen - uanset hvor dybt det sker.

4. Afgør om spillerne rører bolden.
5. Hold øje med fair catch signaler fra spillere i dit omr̊ade.
6. Hold øje med Kick Catch Interference mod en spiller i position til

at gribe sparket, hvis sparket g̊ar mod dit omr̊ade.
7. Hvis sparket ikke g̊ar mod dit omr̊ade, hold øje med spillere som

ikke beg̊ar Kick Catch Interference, fordi de bliver blokeret ind i
modtageren.

8. Marker enhver ulovlig berøring med en bean bag.
9. Hvis sparket ender i nærheden af goal line, skal du være forberedt

p̊a at vurdere om “momentum” undtagelsen gælder i situationen.
10. Hold øje med overtrædelser beg̊aet af alle spillere i dit omr̊ade,

specielt:

(a) Blokeringer under hoften, specielt beg̊aet af spillere p̊a din
side af banen og [LINESMAN] spillere i backfield foran pun-
teren.

(b) Under sparket, ulovlig brug af hænder samt holding beg̊aet
mod spillere fra hold A, som forsøger at komme ned ad banen.

(c) Hold A spillere, som returnerer til banen efter frivilligt at have
forladt den. (Drop din beanbag for at markere at han forlod
banen, og smid dit flag, hvis han kommer ind igen)

(d) Ulovlige blokeringer af spillere som har givet fair catch signal
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(e) Sikkerheds-relaterede overtrædelser som face mask, tripping
eller chop block.

(f) Unnecessary roughness overtrædelser langt fra bolden
(g) Late hits efter spillet er dødt

11. Bemærk numrene p̊a lovlige modtagere i din side af banen, og om
der er andre som er først til at røre bolden eller være ulovligt nede
ad banen, hvis det bliver et kastespil.

12. Vær klar til at spillet kan blive en anden type spil, specielt ved et
d̊arligt snap eller blokeret spark.

13. Vær klar til at blive dirigeret hen til out of bounds spottet af
Referee, hvis bolden bliver sparket direkte ud af banen.

N̊ar puntreturneringen g̊ar i gang, skal du bruge mechanics som beskrevet
under returneringer (ovenfor).

11.7.b Udgangsposition

1. [PÅ ET 5-MANDS CREW] Indtag samme position, som ved en
normal scrimmage down

2. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINESMAN] Indtag samme position,
som ved en normal scrimmage down.

3. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE]

(a) Stil dig skr̊at bag ved den bageste returner, s̊a du er klar
til at dømme omkring ham. Ca. 5 yards bag ham og 5-10
yards til siden er normalt en god afstand. Hold dig mellem
boldholderen og din sidelinje.

(b) Hvis der er mere end en returner, s̊a indtag en position mellem
din sidelinje og den nærmeste af dem, s̊a du er et godt stykke
udenfor den nærmeste returner, indtil det er tydeligt at han
ikke vil f̊a bolden.

(c) Vær klar til at justere din position i forhold til vindens styrke
og retning, samt hvor langt punteren kan sparke.

(d) Hav en bean bag klar til brug med det samme, og en ekstra
beanbag i nærheden.

4. [PÅ ET 4-MANDS CREW] Line Judge er ansvarlig for alle dybe
returnere.

5. [PÅ ET 5-MANDS CREW] Back Judge har ansvaret for slutningen
af sparket, medmindre det ender meget tæt p̊a en sidelinje.

11.7.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. N̊ar der bliver sparket til bolden, s̊a se efter hvilken retning den
tager - men lad være med kigge p̊a bolden mens den er i luften. Kig
i stedet p̊a de spillere som er i dit ansvaromr̊ade (som er defineret
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i diagrammet i sektion 26.4) - deres øjne vil vise dig hvor bolden
ender.

2. [LINESMAN] Bliv ved line of scrimmage indtil bolden har krydset
linjen, bevæg dig derefter ned ad banen indtil du er ca. 15-20 yards
foran returneringen. Forbliv udenfor banen, og vend dig for at følge
efter returneren n̊ar han passerer dig.

3. [PÅ ET 5-MANDS CREW] [LINE JUDGE] N̊ar der bliver sparket
til bolden, s̊a bevæg dig ned ad banen indtil du er 15-20 yards foran
returneringen. Forbliv udenfor banen, og vend dig for at følge efter
returneren n̊ar han passerer dig.

4. Vær forberedt p̊a at hjælpe ved korte spark, specielt p̊a din side af
banen. Marker spottet for spark der g̊ar ud af banen, uanset hvor
dybt det sker.

5. Hvis sparket ender p̊a den modsatte side af banen, s̊a følg med
stille og roligt ned ad banen, og hold specielt øje med aktiviteter
væk fra bolden. Vær forberedt p̊a at boldholderen kan løbe over p̊a
din side af banen, og overtag ansvaret for ham, hvis han kommer
ind i dit omr̊ade.

6. N̊ar det bliver tydeligt at et spark ikke vil lande i dit ansvars-
omr̊ade, skal du:

(a) Holde en position hvor du er i stand til at dække omr̊adet for-
an og rundt om modtageren. Hvis du er den nærmeste dom-
mer, udover dommeren med ansvaret for modtageren, skal du
bevæge dig i en position, s̊a du kan se om der er spillere, som
bliver blokeret af modstandere og dermed kommer i vejen for
modtageren. Hold specielt øje med at der er nogen der bli-
verblokeret af en modstander ind i returneren, og derfor ikke
skal straffes (Regel 6-4-1-d).

(b) Hvis en spiller i dit omr̊ade giver fair catch signal, skal du
holde øje med om han blokerer nogen, før han griber bolden.

(c) Vær ikke bange for at kaste et flag for overtrædelser du tyde-
ligt kan se, selv om de er langt fra hvor du st̊ar. Sørg for at
kommunikere med de andre dommere efter spillet, før at høre
hvad de s̊a fra deres vinkel.

7. N̊ar det er tydeligt at sparket vil lande i dit ansvarsomr̊ade, skal
du:

(a) Hvis du ikke allerede har ansvaret for den dybeste modtager,
skal du sl̊a i backfield (Sup28), for at gøre de andre domme-
re opmærksom p̊a, at du overtager ansvaret for sparket og
modtageren.

(b) Bevæg dig i en position til at kunne afgøre om modtageren
griber bolden. Du skal være mindst 10 yards fra modtageren,
og lidt bag ved ham.

(c) Hvis sparket først bliver rørt af en spiller fra sparkeholdet i dit
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ansvarsomr̊ade, skal du droppe en beanbag p̊a spottet. Hvis
sparket, efter at have krydset den neutrale zone, bliver berørt
af en spiller fra modtager holdet uden at spilleren f̊ar kontrol
over bolden, kan du give signalet for lovlig berøring (S11), for
at markere at det nu er en “fri bold”.

(d) Brug din bean bag til at markere ethvert spot for ulovlig
berøring og/eller spottet for hvor sparket slutter. Kun én dom-
mer, den ansvarshavende i hvert tilfælde, bør markere hvert
spot og give signal. Hvis du har mere end et spot og kun én
bean bag, s̊a prioriter det spot der er mest fordelagtigt for
hold B.

(e) Hvis bolden dør, fordi den bliver grebet af en Hold B spiller
efter der er signaleret for fair catch, eller fordi en Hold A
spiller erobrer bolden, skal du fløjte og stoppe tiden (S3).

(f) Hvis bolden ikke bliver grebet, og kommer forbi den dybeste
modtager, skal du følge efter bolden, og være forberedt p̊a at
afgøre dens status. Sørg for at holde dig langt nok væk fra
bolden, til at den ikke kan ramme dig.

(g) Hvis bolden nærmer sig goal line, skal du sørge for at være p̊a
goal line, s̊a du kan afgøre om bolden kommer ind i end zone.
De andre dommere skal nok tage sig af spillerne.

(h) Hvis bolden kommer ind i end zone, uberørt af hold B inde
p̊a banen, eller bliver “downed” i end zone af Hold B, skal du
fløjte og give signalet for touchback (S7). Bliv ved med at vise
signalet indtil du er sikker p̊a at Referee har set det.

(i) Hvis sparket bliver erobret af en hold A spiller skal du fløjte,
stoppe tiden (S3) og s̊a vise signalet for ulovlig berøring (S16).
Vis derefter signalet for first down (S8). Kort berøring af bol-
den skal ikke betragtes som at have kontrol over den.

(j) Hvis bolden bliver sparket ud over din sidelinje, skal du fløjte
og stoppe tiden (S3) med det samme. Vis derefter signal
Sup16 for at f̊a Referee til at hjælpe dig hen til out of bo-
unds spottet ved hjælp af Sup17, Sup18 og Sup19. Placer s̊a
en bold p̊a spottet.

(k) Hvis bolden ender med at ligge stille i dit ansvarsomr̊ade, og
det er tydeligt at ingen spiller ønsker at tage bolden, skal du
fløjte og stoppe tiden (S3).

8. N̊ar returneringen starter, skal du bruge return-mechanics (se oven-
for).

11.7.d Avancerede teknikker

1. Vær forberedt p̊a blokerede spark samt erobring og avancering af
dem. P̊a fake spark skift til normal dækning for hhv. løb eller kast.
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(a) Hvis spillet bliver til et løb eller kast, s̊a reager som du normalt
ville p̊a den type spil.

(b) Dæk goal line og end line alt efter situationen.
(c) Læg mærke til trøjenumrene p̊a lovlige modtagere.
(d) Mens et spark er løst i backfield (f.eks fordi det er blevet

blokeret), s̊a assister Referee med at se efter handlinger imod
sparkeren, specielt hvis bolden er p̊a den modsatte side af
banen.

(e) [PÅ ET 5-MANDS CREW] Hvis sparket bliver blokeret eller
snappet er løst, skal wing dommeren p̊a samme side af ba-
nen som Referee holde sin position p̊a line of scrimmage og
forblive ansvarlig for at dømme p̊a om sparket krydser linjen.
Den anden wing dommer skal bevæge sig tilbage i hold A’s
backfield for at hjælpe Referee.

11.8 Field goals og ekstra point forsøg

11.8.a Prioriteter - højeste først

Før og under sparket brug de samme prioriteringer som p̊a andre scrim-
mage spil (ovenfor), plus:

1. [LINE JUDGE] Afgør om field goal forsøg scorer eller ej. [PÅ ET
5-MANDS CREW] Du deler ansvaret med Back Judge.

2. [LINESMAN] Du skal afgøre om et spark har krydset den neutrale
zone, ved at vide om den har rørt en spiller, dommer eller jorden,
p̊a den anden side af zonen.

3. Kig efter overtrædelser beg̊aet af spillere i dit ansvarsomr̊ade, spe-
cielt:

(a) Ulovlig brug af hænder samt holding beg̊aet af linjemænd og
backs, som forsøger at beskytte kicker og holder. Hold specielt
øje med den yderste back/end i din side.

(b) Blokeringer under hoften.
(c) Sikkerhedsrelaterede overtrædelser som face mask, tripping

og chop block.
(d) Unnecessary roughnesss langt fra bolden.
(e) Late hits efter spillet er dødt.
(f) Ulovlige formationer.
(g) [LINESMAN] False start beg̊aet af spillere p̊a Line Judges

side af banen, samt p̊a din egen side.

4. Bemærk numrene p̊a alle lovlige modtagere p̊a din side af banen,
og se efter at ingen andre spillere rører bolden først, eller bevæger
sig ned ad banen, hvis spillet ændrer sig til et kastespil.

5. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps og blokerede spark, og skift til de
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korrekte mechanics, hvis spillet bliver et løbe-, kaste- eller return-
spil.

Hvis sparket bliver returneret, skal du skifte til return-mechanics (se
ovenfor).

11.8.b Udgangsposition

[LINESMAN]

1. Stil dig som p̊a et normalt scrimmage spil.
2. P̊a et ekstrapoint forsøg skal du stille down boxen p̊a 3-yardlinjen

visende 1, og instruer kædeholdet i at lægge kæden p̊a jorden uden
for banen omkring 20-yardlinjen.

[LINE JUDGE]

3. [PÅ ET 4-MANDS CREW] St̊a ca. 5 yards bag målstolperne midt
imellem dem. Du har ansvaret for at afgøre om et spark g̊ar over
den vandrette bjælke og mellem de de lodrette.

4. [PÅ ET 5-MANDS CREW] Stil dig ca. 1 yard bag målstolpen
tættest p̊a din sidelinje. Du har ansvaret for at afgøre om bolden
g̊ar p̊a indersiden af din lodrette stolpe. Back Judge har ansvaret
for den modsatte stolpe samt den vandrette.

11.8.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. [LINE JUDGE BAG VED MÅLSTOLPERNE]

(a) Kig p̊a bolden fra der bliver sparket, til det er tydeligt om der
vil blive scoret eller ej.

(b) Hvis du mener der er scoret, s̊a kommuniker med den anden
dommer bag målet (hvis der er en), og kom sammen ind p̊a
banen (ca. 1 yard ind i end zone) og vis signalet for scoring
(S5).

(c) Hvis du mener at der ikke er scoret, skal du vise signalet for
ingen scoring (S10), eller hvis sparket g̊ar forbi din stolpe p̊a
ydersiden, s̊a vis Sup15. Du skal ikke vise signalet for touch-
back.

(d) Hold signalet mindst 5 sekunder, og indtil du er sikker p̊a at
Referee har set det.

(e) [PÅ ET 4-MANDS CREW] Fløjt n̊ar det er tydeligt hvad
resultatet af sparket vil være.

(f) Hvis sparket er for kort eller blokeret og bolden stadig er
levende, skal du ikke give noget signal, men i stedet bevæge
dig i position til at dække spillet, som havde det været et
punt.
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2. Efter sparket skal du bevæge dig ind mod spillerne p̊a midten af
banen. Dette tvinger dig til at kigge p̊a spillerne, og ikke hvorvidt
der er scoret. Hvis der sker aktiviteter efter spillet, er du desuden
i bedre position til at hjælpe Umpire.

11.8.d Udvidede teknikker

1. [PÅ ET 5-MANDS CREW] P̊a lange field goal forsøg (dvs. bolden
bliver snappet uden for hold Bs 20-yardlinje) er det tilladt at kun
Back Judge st̊ar bag målet, og Line Judge st̊ar som p̊a en normal
scrimmage down. Det er vigtigt at Line Judge f̊ar kommunikeret
dette til samtlige andre dommere, n̊ar han flytter sig.

2. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE] N̊ar du kan se hvilken
m̊alstolpe sparket vil komme tættest p̊a, kan du flytte dig hen
under den stolpe, for nemmere at kunne se hvilken side af stolpen
sparket g̊ar p̊a.

3. Vær forberedt p̊a blokerede spark, erobring af den løse bold og evt
returnering eller avancering. P̊a fake spark skift til normal dækning
for hhv. løb eller kast.

(a) Hvis spillet er/bliver til et løbe- eller kastespil, s̊a reager som
du normalt ville p̊a den type spil. Vær specielt klar til at
dække goal line hvis det bliver nødvendigt.

(b) Dæk goal line og end line alt efter situationen.
(c) [LINE JUDGE BAG MÅLSTOLPERNE] Bevæg dig hurtigt

ned langs end line til hjørnet af banen, og vær klar til at
dømme omkring sidelinjen. Kig p̊a spillerne imens du bevæger
dig, specielt din key. Bevæg dig derefter mod goal line, for at
kunne dømme omkring denne. Du må IKKE løbe skr̊at ind
over end zone. Du har primær ansvar for sidelinjen i end zone
(med hjælp fra Referee).

(d) Vær vidende om numrene p̊a de lovlige modtagere.
(e) [LINESMAN] Mens et spark er løst i backfield (f.eks fordi det

er blevet blokeret), s̊a assister Referee med at se efter hand-
linger imod sparkeren eller holderen. Referee vil have skiftet
ansvar til at kigge p̊a bolden.

4. [LINE JUDGE] P̊a et ekstra point forsøg, instruer det ekstra kæ-
dehold (hvis der er et) i at lægge deres udstyr p̊a jorden, og holde
god afstand.

11.9 Efter hver down

11.9.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
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2. Opfordr spillerne til at komme op fra bunker p̊a en sikker måde,
og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Tjek om line to gain er n̊aet eller er tæt p̊a, og signaler hvis det er
tilfældet.

4. Tjek om der er kastet flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt det
er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Rapporter dine egne flag til Referee og Umpire.
(c) Dæk flag (og evt bean bags) smidt af de andre dommere.
(d) Kontroller at alle straffe bliver udmålt korrekt.
(e) Hold head coachen p̊a din sidelinje informeret omkring over-

trædelser og straffe, specielt straffe imod hans hold.

5. Hold øje med skadede spillere og/eller andre situationer som kan
forventes at forsinke spillet.

6. [DOMMEREN MED ANSVARET FOR KAMPURET] Stop eller
start uret n̊ar det skal gøres.

7. Hold øje med anmodninger om timeouts - og tilkend dem hvis det
er lovligt. Hold øje med om anmodninger fra trænerboksen kommer
fra head coach.

8. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
9. Vid om spillet endte inde p̊a banen, og informer Referee om at

tiden (hvis den er stoppet) skal starte p̊a ready for play, ved at
give ham signal Sup12.

10. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste
spil.

11.9.b Udgangsposition

1. Kort efter spillet dør, bør du være p̊a niveau med død bold spottet.

11.9.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du er den dækkende dommer p̊a spillet, skal du se om line to
gain er n̊aet. [LINE JUDGE] Du bør normalt være i den bedste
position til at se dette. Hvis du er konsekvent, vil Linesman ikke
behøve at vende sig om for at se om linjen er n̊aet.

(a) Hvis linjen er n̊aet s̊a stop tiden (S3). N̊ar alle aktiviteter er
stoppet s̊a f̊a øjenkontakt med Referee, og brug S8 eller Sup35
til at vise ham at hold A har f̊aet en ny first down.

(b) Hvis du er usikker p̊a om linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3) og
r̊ab “close”.

(c) Placer kun en bold p̊a det præcise død bold spot, ikke bare
p̊a et spot p̊a samme linje.
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(d) Hvis spillet ender inde p̊a banen, s̊a informer Referee om at
tiden skal starte p̊a ready for play, ved at give ham signal
Sup12.

2. [NÅR DER BRUGES 40 SEKUNDERS PLAY CLOCK] Hvis du er
den ansvarshavende, s̊a signaler at bolden er død. Gør dette med
død-bold signalet (S7) medmindre timeout signalet (S3), touch-
down/field goal signalet (S5), safety signalet (S6) eller incomplete
pass/brændt field goal signalet (S10) bliver brugt i stedet. Giv kun
et signal.

3. Hvis der er kastet et flag, s̊a følg proceduren beskrevet i kapitel 19.
Hvis der er injury timeout, s̊a følg proceduren i kapitel 17. Hvis
quarteret er slut, s̊a følg proceduren i kapitel 20.

At flytte downbox og kæde:

4. [LINESMAN]

(a) N̊ar du er sikker p̊a, at der ingen overtrædelse er p̊a det fo-
reg̊aende spil (og der ikke er anden grund til at vente), s̊a bed
downboxen om at flytte sig til det nye spot, og kontroller at
den viser den korrekte down.

(b) N̊ar en ny first down er n̊aet, s̊a bed først downboxen om at
komme til den nye position, og bed derefter chain crew om
hurtigt at bevæge sig til deres nye position.

(c) Forudse hvorn̊ar det kan blive nødvendigt med en ’measure-
ment’, og vær klar til at komme ind med kæden, n̊ar Referee
beder om det.

5. [LINE JUDGE]

(a) Forudse hvorn̊ar det kan blive nødvendigt med en ’measure-
ment’, og vær klar til at komme ind og markere spottet til
clippen, n̊ar Referee beder om det.

Viderebringelse af bolde:

6. Hvis du har bolden, men en anden dommer har død bold spottet
og det er tæt p̊a line to gain, s̊a aflever bolden til den p̊agældende
dommer, s̊a han kan spotte den præcist (yardlinje og sideværts
position) hvor spillet døde.

7. Medmindre du har død bold spottet, s̊a hjælp med at f̊a en ny bold
ind til dommeren som skal spotte bolden. (Mechanic 5.8).

8. Hvis bolden dør uden for numrene, s̊a må du ikke flytte den fra død
bold spottet, før en ny bold er blevet spottet inde melllem hash
marks.

Gør klar til den næste down:
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9. Kontroller at intet uønsket foreg̊ar udenfor din sidelinje eller i hol-
domr̊adet, men lad ikke dette flytte din fokus fra dine primære
opgaver inde p̊a banen.

10. Kommuniker med Referee (med signalerne Sup11 og Sup12) om-
kring hvilken down det er og status p̊a kampuret, og informer ham
omg̊aende hvis han giver et forkert signal. Vær opmærksom p̊a,
hvor line to gain er.

11. [DOMMEREN MED ANSVAR FOR KAMPURET] Mind Referee
om status p̊a kampuret og, hvis det er stoppet, mind ham om det
skal starte p̊a snappet eller ready for play.

(a) Hvis tiden er stoppet pga. en overtrædelse, skade eller en
hjelm der er røget af, og der er mindre end et minut tilba-
ge af halvlegen, sikr dig at Referee er klar over at der kan
trækkes 10 sekunder af kampuret.

(b) Vær forberedt p̊a at Referee kan bestemme hvorn̊ar kampuret
skal starte, hvis der er en situation med unfair kampurs taktik.

(c) Start uret n̊ar Referee giver ready for play signalet (S2), med-
mindre du er sikker p̊a at det skal starte p̊a snappet ifølge
reglerne. Du skal ikke gentage Referees signal, men brug sig-
nal Sup12 hvis det er nødvendigt for at bekræfte at uret er
blevet startet.

(d) Hvis kampuret skal starte p̊a snappet, s̊a start det n̊ar du ser
bolden blive snappet lovligt. Der er ingen grund til at give et
signal for at bekræfte dette.

12. Hold øje med om udskiftningerne fra din sidelinje er lovlige, og om
kravene til Hold A spillerne overholder 9-yards kravene (se regel
7-1-3-b).

13. Bevæg dig i position til næste down. Hvis ready for play er givet
eller er tæt p̊a, s̊a bevæg dig baglæns s̊a du har front mod bolden.
Vend aldrig ryggen til bolden, da spillet kan starte n̊ar som helst.

11.9.d Udvidede teknikker

1. Din prioritet ved afslutning p̊a et spil, er at komme i position til
det næste. Det er kun hvis der sker seriøse forstyrrelser (penalties,
usportslige hændelser, eller f.eks. brud p̊a kæde og lign.), at din
rutine kan tillades at blive forstyrret.

2. Hvis hold A skifter ud mens snapperen er p̊a, nær eller bevæger
sig imod sin position p̊a line of scrimmage, s̊a:

(a) Se efter om hold B reagerer p̊a hold As udskiftning.
(b) Hvis de gør (eller hvis du er i tvivl s̊a i op til 3 sekunder efter en

hold A indskiftningsspiller er kommet ind p̊a banen eller i end
zone), s̊a signaler (Sup36) til Referee og r̊ab “udskiftning”.
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(c) Tag armene ned igen n̊ar hold B har haft rimelig mulighed for
at skifte ud.

3. Hvis du har brug for at tale med en spiller (f.eks. for at advare
ham om at han er tæt p̊a at beg̊a noget ulovligt), s̊a kan det tit
spare tid at videregive beskeden til Referee (for Hold A spillere)
eller Umpire eller Back Judge (for Hold B spillere). Lad være med
forsinke spillet ved f.eks. at g̊a ind i et holds huddle, medmindre
der er kaldt timeout.

4. Hold koncentrationen, og tænk p̊a hvad der kan ske p̊a næste spil.
5. [LINE JUDGE, NÅR DER ER EKSTRA KÆDE]

(a) N̊ar bolden er erklæret klar til spil, s̊a bed den ekstra down
box om at stille sig ved den nye position.

(b) N̊ar den primære kæde er p̊a plads, s̊a bed den ekstra kæde
om at flytte sig til sin nye position.

6. [LINESMAN] Lad være med at bruge s̊a meget tid med kæden,
at det fjerner fokus fra dine andre opgaver, som at holde øje med
spillere og kommunikere med de andre dommere.
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12.1 “Free kicks”

12.1.a Prioriteter - højeste først

Før sparket:

1. Vær opmærksom p̊a, om Referee har givet instrukser om at flytte
til onside kick mechanics, og tilpas evt. din position hvis han har.

2. Tæl hold B spillerne (recieving team) og vis dit signal til dine
kollegaer (brug Sup3, Sup4 og Sup24). Modtag signaler fra dine
kollegaer. Tæl holdet igen, hvis dine signaler afviger fra en eller
flere af dine kollegaers.

3. Sikr dig, at alle ikke-spillere, er væk fra omr̊adet langs sidelinjen.
At de ikke-involverede spillere er væk fra banen, og at alt holdper-
sonale er i deres hold omr̊ade.

4. Sikr dig, at chain crewet (eller ekstra chain crew/boks) har flyttet
sig selv og deres udstyr til et sikkert sted udenfor sidelinjen, og at
udstyret er lagt ned p̊a jorden.

5. Først n̊ar du føler dig klar med dine opgaver, og du mener at dine
kollegaer er p̊a deres positioner, s̊a skal du give et tydeligt klar
signal (h̊anden højt hævet over hovedet). Signalet skal holdes indtil
Umpire (hvis du er p̊a en restraining line), eller Referee (hvis du
er p̊a en position omkring hold B’s goal line) har anerkendt dette.

6. Vær altid opmærksom p̊a evt. korte spark.

Under sparkespillet:

7. Observer hvorvidt sparket g̊ar uberørt (af hold B) ud af banen.
Døm p̊a om en hold B spiller tæt p̊a sidleinjen rører bolden mens
han er udenfor banen.

8. Observer spillere for evt. fair catch signaler, og vær klar til at
dømme for evt. kick catch interference.

9. Er du p̊a en restraining line, og det bliver et kort spark:

(a) S̊a skal du vide hvor, og af hvem, bolden først blev rørt.
(b) Hold øje med ulovlige blokeringer af hold A.
(c) Marker ethvert spot for ulovlig berøring, med en beanbag.
(d) Marker død bold spottet hvis du er den nærmeste dommer,

og der ikke er et return.

10. Giv start uret signal (S2), hvis bolden er lovligt berørt i dit an-
svarsomr̊ade.
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11. Afgør om bolden dør i end zone eller ej.
12. Marker spottet for forward progress eller out of bounds, hvis bolden

dør i din side af banen. Du har ansvar for dette helt til holds A’s
2-yardlinje.

13. Marker spottet for alle bagudrettede kast, eller fumbles i dit omr̊ade,
med en bean bag.

14. Hold øje med overtrædelser af spillere i dit omr̊ade, og særligt:

(a) Ulovlig berøring af et kort spark.
(b) Ulovligheder omkring din restraining line (kun i onside kick

positioner)
(c) Ulovlig brug af hænder (illegal use of hands) og holdings i

point of attack.
(d) Blokeringer under hoften.
(e) Ulovlige wedge formationer
(f) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som f.eks. facemasks, trip-

ping eller chop blocks.
(g) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(h) Enhver spiller fra hold A, som kommer p̊a banen efter sparket,

eller som frivilligt løber ud af banen under sparket.

12.1.b Udgangsposition(er)

Normale spark:

1. Vær p̊a position B (se 26.1) p̊a hold Bs goal line udenfor sidelinjen
p̊a press box siden af banen. Vær p̊a samme yardlinje som Referee.

Onside kicks:

2. Vær p̊a position D (se 26.1) p̊a hold B’s restraining line udenfor
sidelinjen p̊a press box siden af banen.

“Free kick” efter en safety eller en straf:

3. N̊ar et “free kick” tages efter at en straf er udmålt eller efter en sa-
fety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende (evt. justeret
til sparkerens evner).

12.1.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. Skulle der forekomme årsager til at spillet ikke skal starte (f.eks.
bolde, tilskuere eller ikke deltagende spillere p̊a banen), s̊a fløjt
opmærksomhedsagtigt i din fløjte, lav timeout signalet og sørg for
at problemet elimineres.
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Under et hvilket som helst sparkespil:

2. Hvis du ser, hvilken som helst spiller, frivilligt forlade banen, under
sparket, drop din bean bag (aldrig din hat), for at markere hans
exit. Kast flaget, hvis han kommer ind p̊a banen igen (at træde p̊a
sidelinjen er ogs̊a at være ude).

3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring,
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2), hvis du er
den nærmeste dommer, eller den mest den bedste visuelle vinkel.

Under et spark som g̊ar dybt:

4. Efter bolden er blevet sparket, s̊a hold øje med spillerne i dit an-
svarsomr̊ade. Kig kun kort efter retningen p̊a sparket, hold derefter
øje med dit omr̊ade (følg aldrig bolden i luften).

5. Hvis sparket ser ud til at kunne g̊a i end zone, s̊a bliv p̊a goal line
for at kunne afgøre om der er touchback. Sørg for ikke at st̊a i
vejen for spillerne. Hvis sparket ser ud til at ende tæt p̊a pylon,
s̊a bevæg dig i position, s̊a du kan afgøre p̊a hvilken side af pylon
bolden krydser sidelinjen.

6. Hvis b̊ade en spiller og bolden bevæger sig dybt i end zone, skal
du flytte dig til end line.

7. Er det et touchback, s̊a bevæg dig ind p̊a banen, foran eventuelle
returnmænd, og fløjt og vis signalet for touchback, for at modvirke
yderligere aktivitet.

8. P̊a et dybt kickoff, har du ansvaret for progress, og skal følge retur-
nmanden bagfra, og hele tiden sørge for at han befinder sig imellem
dig selv og din upfield kollega.

9. Hvis bolden g̊ar ud af banen i dit ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig til
spottet (kast evt. dit flag hvis det er nødvendigt). Søg at f̊a fat i
den “brugte” bold, og placer den p̊a spottet. Sikr dig at de øvrige
dommere f̊ar en ny bold ind p̊a spottet for næste forsøg.

Under et spark som er kort:

10. Forbliv p̊a en position hvor du kan se bolden, og blokeringer af
hold A spillere.

11. Observer for hvem der er den første der rører bolden, og hvor det
sker. Marker eventuelle ulovlige berøringer med din bean bag (Re-
gel 6-1-3).

12. Hvis du er den nærmeste dommer n̊ar bolden dør, giv stop uret
signal (S3) og marker død bold spottet.

12.1.d Udvidede teknikker

1. Hvis der forekommer et touchback, s̊a fortsæt med at holde øje med
returnmanden, og observer for om der laves overtrædelser mod eller
af ham.
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2. De dybe dommere kan justere deres position i forhold til vind,
og evt. viden om sparkerens kvaliteter. Dog er udgangspunktet p̊a
goal line langt at foretrække, da dækning af goal line og pylon er
første prioritet.

12.2 Basic scrimmage spil

12.2.a Prioriteter - højeste først

1. Hav styr p̊a down og distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere. Tillad aldrig
at spillet starter, hvis ikke der er enighed om ovenst̊aende.

2. Tæl spillerne p̊a hold B og lav dit tællesignal (et af signalerne
Sup3, Sup4 eller Sup24) til dine kollegaer. Bemærk tællesignalerne
fra dine kollegaer. Tæl igen hvis I ikke har det samme.

3. Identificer din(e) key(s) (se sektion 16.3). Hvis det er en ny eller
anderledes formation, s̊a sørg for at kommunikere dine keys til dine
kollegaer.

4. Noter dig de lovlige modtagere. Særligt dem som normalt er lovlige
pr. position, men som er ulovlige pga. nummerering. Desuden skal
du observere for spillere som er lovlige modtagere p̊a baggrund af
deres nummer, men er dømt ulovlige som modtagere pga. spillere
som er linet op p̊a line of scrimmage udenfor dem.

5. Vær bevidst om hvor line to gain er, i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet, frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

6. Hold øje med udskiftninger af hold B, som for eksempel:

(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder, efter at en indskiftet spiller har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftninger, som kommer p̊a banen, og kommunikerer med
nogen, for derefter at forlade banen igen.

12.2.b Udgangsposition

1. Stil dig 15-20 yards eller mere fra line of scrimmage bag ved hold
B. Vær ca. p̊a midten af banen - helst ikke længere ud til siden end
målstolperne, og i hvert fald ikke længere ude end hash marks.

2. Forsøg at undg̊a at st̊a i vejen for spillerne, men sørg for at du kan
se alle recivere, specielt din key.

3. Du vil normalt st̊a dybere end den dybeste forsvarsspiller, men
sørg alligevel for aldrig at st̊a i vejen for ham.

4. Du kan favorisere den side hvor din key er, men stil dig ikke længere
ude til siden end hash marks.
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12.2.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Vær altid i position, til at kunne dække spillet indefra og ud.
2. Vær opmærksom p̊a om der er en hold A spiller i motion n̊ar bolden

bliver snappet. Sørg for at justere din position, s̊a du hele tiden kan
se ham. Du har ansvaret for ham, hvis han krydser den neutrale
zone p̊a et kastespil, eller hvis han blokerer uden for tackles p̊a et
løbespil.

3. Hvis der er overtrædelser p̊a spillet før bolden bliver snappet, s̊a
hold en position hvor du kan se samtlige spillere, og vær opmærk-
som p̊a eventuelle late hits, eller andre uønskede aktiviteter.

12.2.d Udvidede teknikker

Grunde til at variere din position (eller lade være):

1. Hvis det er tydeligt at hold A vil “tage et knæ”, s̊a kom op ved
siden af Umpire, og brug din tilstedeværelse til at undg̊a usportslige
handlinger. Sørg for at alle de andre dommere ved at du har flyttet
dig.

2. Hvis der er stor sandsynlighed for at Hold A vil kaste bolden meget
dybt (“hail mary”), s̊a start dybere end normalt, s̊a du er sikker
p̊a at du kan n̊a til goal line før hold A spillerne.

At signalere tælling:

3. Det seneste tidspunkt man bør give sit tællesignal, er n̊ar offense
bryder deres huddle (men det kan og bør gives tidligere).

4. Normalt kommunikerer Linesman, Line Judge og Back Judge om-
kring tælling.

12.3 Løbespil

12.3.a Prioriteter - højeste først.

1. Observer aktiviteter foran boldholderen.
2. Hold øje med fumbles n̊ar du er den nærmeste dommer, eller den

med det bedste udsyn, og marker spottet for fumblen med en be-
anbag n̊ar det er muligt.

3. Afgør hvorvidt der er touchdown p̊a et langt løb.
4. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og

kig særligt efter:

(a) Illegal use of hands og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a wide receivere, tight ends, full backs eller pullende
linjemænd.
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(b) Ulovlige lave blokeringer lavet af din key, eller andre spillere
i dit omr̊ade.

(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(d) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

5. N̊a til goal line før boldholderen, s̊a du kan afgøre hvorvidt der er
scoret.

12.3.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Bevæg dig s̊a du hele tiden kan se aktiviteterne bag Umpire samt
foran boldholderen.

2. Bevæg dig ikke fremad før du med sikkerhed ved hvor bolden vil
dø.

3. N̊ar et løbespil udvikler sig mod sidelinjen, s̊a bevæg dig mod den
sidelinje, og hold boldholderen mellem dig, wing-dommeren og si-
delinjen. Hold dig foran spillet, og undg̊a at komme i vejen for
eventuelle dybe forsvarsspillere.

4. P̊a lange løb, hold dig foran spillet, og hold runneren mellem dig
og wing-dommeren. Undg̊a at st̊a i vejen for spillerne.

5. Hvis du er den nærmeste dommer n̊ar bolden dør, s̊a fløjt i din
fløjte og bevæg dig hen for at h̊andtere bunken. Kun hvis wing
dommeren er forsinket (eller tydeligvis har misset et knæ i jorden
eller lignende) skal du markere død bold spottet.

6. Vær p̊a hold B’s goal line, før der er scoret.
7. Hvis du ikke er den nærmste dommer ved død bold spottet, skal

du stadig bevæge dig hen mod spottet, og kigge efter handlinger
beg̊aet efter spillet er dødt. Hvis spillet dør tæt p̊a sidelinjen eller
uden for banen, skal du besvæge dig sideværts, s̊a du kan dække
omr̊adet omkring boldholderen. Hvis boldholderen løber ud af ba-
nen, og du er den anden dommer der kommer frem til omr̊adet, skal
du følge efter ham ud af banen, og sikre dig at ingen overtrædelser
bliver beg̊aet (mechanic 5.9).

8. Hold dig i en position hvor du kan se spillerne i yderzonen, særligt
p̊a de spil som har stor udstrækning

12.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig n̊ar runneren har ryggen mod dig, eller du p̊a anden
måde er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet den uden
din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop
tiden (S3), og opløs stakken for at erkende hvem som har bolden
(Mechanic 5.11).



12.4 Kastespil 149

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a dead ball spottet, s̊a
iagttag for late hits, og andre ulovlige handlinger. Det er i høj
grad dit ansvar at sikre omr̊adet omkring wing dommeren, da han
primært er optaget af forward progress.

4. Fordi Back Judge for det meste ikke er “direkte” involveret ved
løbespil, er det ekstra vigtigt at holde koncentrationen hele kam-
pen. Det kan nemt være at du er eneste dommer som ser en akti-
vitet langt væk fra spillet, eller bag ved en anden dommers ryg.

12.4 Kastespil

12.4.a Prioriteter - højeste først

1. Afgør om kast er grebet eller incomplete. Selv om udgangspunktet
er at du skal afgøre p̊a kast, kastet p̊a midten af banen, s̊a kan det
være nødvendigt at du er involveret i alle kast, særligt dem som
forsøges grebet med retning mod dig, eller hvor du har den bedste
vinkel. P̊a samme måde skal du ofte afgive afgørelsen, hvis spilleren
har ryggen til dig, da en anden kan have bedre udsyn.

2. Afgør touchdown situationer p̊a kast der g̊ar i end zone.
3. Observer den startende kontakt af og mod din(e) key(s).
4. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og

kig særligt efter:

(a) Defensiv og offensiv pass interference.
(b) Defensiv holding og illegal use of hands mod lovlige modta-

gere.
(c) Ulovlige blokeringer under hoften af en eventuel spiller i mo-

tion, og alle receivere p̊a midten af banen.
(d) Ulovlige berøringer af fremadrettede kast af spiller(e) som

frivilligt er g̊aet ud af banen. (kommuniker med din wing-
dommer p̊a den p̊agældende sidelinje)

(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod
en forsvarsløs spiller over skuldrene.

(f) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(g) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.

5. Informer Referee hvis kastet er kastet til et omr̊ade, hvor der ikke
var nogle berettigede modtagere.

6. Hold øje med spillere som kommer ud af banen, over end line.

N̊ar kastet er grebet, s̊a overg̊a til normal løbespils dækning (ovenfor).
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12.4.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Din ”udvikling”p̊a et spil er (1) din key; (2) din zone; (3) den
receiver som bolden bliver kastet til.

2. Løb baglæns og hold alle receivere foran dig. Dit første skridt efter
snappet bør altid være baglæns (medmindre du st̊ar p̊a goal line
eller end line). Bevæg dig først fremad, n̊ar du ved hvor bolden
vil dø. Sørg for at være i position til at kunne se enhver kontakt
mod/af receiverne p̊a midten af banen. Sørg for at ingen hold A
spillere kommer forbi dig.

3. Ved dybe kast skal du være forberedt p̊a at dømme b̊ade omkring
goal line og end line.

4. Skift fra kun at dække din(e) key(s) (mand-til-mand), til at kigge
p̊a alle receivere i dit ansvarsomr̊ade (zone), efter reciveren har
taget de første par skridt. Dette er normalt efter 2-3 sekunder, n̊ar
det begynder at være tydeligt, hvilke zoner receiverne løber ind i.

5. Hvis en receiver løber ind i end zone, skal du flytte dig i position
p̊a end line.

6. Hvis en receiver fra Hold A frivilligt forlader banen i dit omr̊ade
(det vil typisk være end line), s̊a drop din beanbag for at markere
dette, og vær opmærksom p̊a, om han er den første til at røre at
kast.

7. N̊ar bolden er kastet, s̊a bevæg dig i position til bedst muligt at
kunne dømme hvorvidt kastet er grebet, og om der pass interfe-
rence. Mens bolden er i luften, skal du kigge p̊a spillerne, aldrig
bolden.

8. Hvis receiveren bliver drevet tilbage, s̊a vær klar til at give ham
forward progress.

9. Hvis du ikke er den nærmeste dommer, s̊a hold specielt øje med
spillere som rammer modtageren med kronen af hjelmen, eller ram-
mer modtageren over skuldrene.

10. Fløjt hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade.
11. Hvis kastet ikke er grebet, s̊a vis signalet for incomplete pass (S10).
12. Hvis der var kontakt som ville have været pass interference, men

ikke er det, fordi bolden ikke var gribbar, s̊a vis signal S17. Brug
kun signalet hvis du ville have kaldt pass interference, hvis kastet
havde været gribbart.

13. Efter et incomplete pass, s̊a sørg for at bolden kommer væk fra
banen. Gentag S10 til Referee (eller Umpire) hvis de ikke s̊a det
første gang.

14. Hvis der er et løb efter bolden er blevet grebet, s̊a skift til løbespils-
mechanics (se ovenfor).

15. Hvis boldholderen løber ud af banen, og du er den anden dommer
der kommer frem til omr̊adet, skal du følge efter ham ud af banen,
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og sikre dig at ingen overtrædelser bliver beg̊aet (Mechanic 5.9).
16. Hold afstand til spillet, ogs̊a efter det er dødt, for at kunne se

aktiviteter, selv langt fra bolden.

12.4.c Udvidede teknikker

1. N̊ar en luftb̊aren spiller forsøger at gribe et kast nær sidelinjen eller
end line, s̊a observer først p̊a hans fødder (for at se at han er nede
inbounds), og derefter p̊a hans hænder (om de griber bolden). Gør
du det omvendt, risikerer du at misse det øjeblik hvor hans fødder
rammer jorden (Mechanic 5.17.8).

2. Hvis et incomplete pass ender i et omr̊ade, hvor der ingen lovlige
modtagere er, eller hvis det tydeligvis ikke krydser den neutrale
zone, skal du omg̊aende bevæge dig mod Referee og informere ham
om dette. Hvis der var en lovlig modtager i omr̊adet, og du tror at
Referee muligvis ikke ved dette, skal du bevæge dig mod Refereen
mens du peger p̊a spilleren. Det er ogs̊a tilladt at r̊abe “nummer
34 var i omr̊adet” eller lignende.

12.5 Spil omkring goal line

12.5.a Prioriteter - højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. Afgør om der er scoret touchdown. Dette inkluderer alle kast ind
i end zone, samt løbespil n̊ar bolden bliver snappet uden for 7-
yardlinjen.

2. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.

12.5.b Udgangsposition

1. N̊ar bolden bliver snappet mellem 7- og 15-yardlinjen, s̊a stil dig
midt i end zone, og bevæg dig derefter frem for at dække den linje
der er mest truet. Du har ansvaret for b̊ade goal line og end line.

2. N̊ar bolden bliver snappet inden for 7-yardlinjen, skal du starte p̊a
end line.

12.5.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Bevæg dig til en position hvor du kan se alle spillere i dit ansvars-
omr̊ade. Hvis et kast bliver kastet ind i end zone, s̊a bevæg dig
til den position hvor du bedst kan dømme p̊a slutningen af kastet.
Hvis kastet er kastet ned i et hjørne af end zone, vil dette normalt
være et sted mellem hash marks og 9-yard markeringerne.
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2. Marker en scoring ved at fløjte og vis signalet for touchdown (S5),
men kun n̊ar du tydeligt ser bolden bryde goal lines plan, eller hvis
du ser et kast blive grebet i end zone.

3. Hvis der bliver en stor bunke ved goal line, skal du bevæge dig
ind mod bolden, indtil du kan se den. Hvis du er den dommer
som er tættest p̊a, kan det være du skal grave for at finde bolden.
Kontroller med de andre dommere, om de har set boldholderen
nede (eller fumble bolden), inden han n̊aede goal line.

4. Du skal ikke vise signal for en scoring, hvis du har smidt et flag
mod det scorende hold. Du må ikke fløjte eller vise signal, hvis du
er usikker omkring resultatet af spillet.

5. N̊ar du har ansvaret for goal line, skal du ikke følge efter boldhol-
deren ind i end zone, medmindre der fare for ballade mod eller af
ham.

6. Hold dit signal for touchdown eller safety, indtil Referee har set
det, men bliv ved med at kigge p̊a spillerne (drej dig efter dem,
hvis det er nødvendigt) - lad være med at kigge p̊a Referee, før
al aktivitet omkring spillerne er afsluttet. Lad være med at løbe
og give signal samtidigt. Du skal ikke gentage de andre dommeres
signal, medmindre Referee ikke kan se deres signal.

7. Specielt ved spil omkring goal line, er det vigtigt at de dækkende
dommere viser det samme spot eller scoring. Kommuniker hvis det
er nødvendigt, vis kun signal hvis du er sikker.

8. Hvis spillet dør uden for dit ansvarsomr̊ade, s̊a hold afstand, s̊a du
kan se eventuelle aktiviteter efter spillet er dødt, ogs̊a selv om det
sker langt fra bolden.

12.6 Returneringer

12.6.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med runneren og omr̊adet omkring ham, hvis du er den
nærmeste dommer.

2. Hold øje med evt. fumbles hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.

3. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med runneren.

4. Hold øje med blokeringer af alle spillerne i dit ansvarsomr̊ade, sær-
ligt foran og omkring boldholderen, og fortrinsvis;

(a) Blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
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(d) Ulovlige fremadrettede handoffs.
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(f) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.

5. Hold øje med alle handoffs og bagudrettede kast, n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

12.6.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne
2. Bevæg dig mod hold A’s goal line, og følg efter spillet.
3. Hold øje med boldholderen s̊a længe han er p̊a midten af banen,

eller indtil han passerer en wing dommer.
4. Hvis du ser en blokering udvikle sig, s̊a blive ved den før du skifter

til boldholderen eller en anden blokering. Selv hvis du forventer at
en anden dommer overtager ansvaret for den, s̊a bliv ved blokerin-
gen til du er sikker p̊a at den er lovlig.

5. Hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade, s̊a fløjt, stop tiden (S3), og
indiker spilleretningen for næste spil med et first down signal (S8).
Hold din retningsvisning, indtil du er sikker p̊a at Referee har set
det.

6. Hvis du ikke er den nærmeste dommer ved død bold spottet, skal
du stadig bevæge dig hen mod spottet, og kigge efter handlinger
beg̊aet efter spillet er dødt. Hvis spillet dør tæt p̊a sidelinjen eller
uden for banen, skal du bevæge dig sideværts, s̊a du kan dække
omr̊adet omkring boldholderen. Hvis boldholderen løber ud af ba-
nen, og du er den anden dommer der kommer frem til omr̊adet, skal
du følge efter ham ud af banen, og sikre dig at ingen overtrædelser
bliver beg̊aet (Mechanic 5.9).

12.7 Punts

12.7.a Prioriteter - højeste først

Før og under sparket, s̊a har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. Marker end of kick spottet (hvis det er inde p̊a banen) med en
bean bag.

2. Afgør om spillerne rører bolden.
3. Hold øje med fair catch signaler fra spillere i dit omr̊ade.
4. Hold øje med Kick Catch Interference mod en spiller i position til

at gribe sparket, hvis sparket g̊ar mod dit omr̊ade.



154 Back Judge (5-mands crew)

5. Hvis sparket ikke g̊ar mod dit omr̊ade, hold øje med spillere som
ikke beg̊ar Kick Catch Interference, fordi de bliver blokeret af en
modstander ind i modtageren.

6. Marker enhver ulovlig berøring med en bean bag.
7. Hvis sparket ender i nærheden af goal line, skal du være forberedt

p̊a at vurdere, om “momentum” undtagelsen gælder i situationen.
8. Hold øje med overtrædelser beg̊aet af alle spillere i dit omr̊ade, dog

specielt:

(a) Blokeringer under hoften, specielt beg̊aet af spillere p̊a din
side af banen.

(b) Under sparket, illegal use of hands, samt holding beg̊aet mod
spillere fra hold A, som forsøger at komme ned ad banen.

(c) Hold A spillere, som returnerer til banen, efter frivilligt at
have forladt den. (Drop din beanbag for at markere at han
forlod banen, og smid dit flag, hvis han kommer ind igen)

(d) Ulovlig blokering af spillere som har givet fair catch signal.
(e) Sikkerhedsrelaterede overtrædelser som face mask, tripping

eller chop block.
(f) Unnecessary roughness overtrædelser.
(g) Late hits efter spillet er dødt.

9. Vær klar til at spillet kan blive en anden type spil, specielt ved et
d̊arligt snap, eller blokeret spark.

N̊ar punt-returneringen g̊ar i gang, skal du bruge mechanics som beskre-
vet under returneringer (ovenfor).

12.7.b Udgangsposition

1. Stil dig skr̊at bag ved den bageste returner, s̊a du er klar til at
dømme omkring ham. Ca 5 yards bag ham, og 5 yards til siden er
normalt en god afstand.

2. Vær klar til at justere din position, i forhold til vindens styrke og
retning, samt hvor langt punteren kan sparke.

3. Hav en bean bag klar til brug med det samme, og en ekstra beanbag
i nærheden.

4. Back Judge har ansvaret for slutningen af sparket, medmindre det
slutter meget tæt p̊a en sidelinje.

12.7.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. N̊ar der bliver sparket til bolden, s̊a se efter hvilken retning den
tager - men lad være med kigge p̊a bolden mens den er i luften.
Kig i stedet p̊a de spillere som er i dit ansvaromr̊ade - deres øjne
vil vise dig hvor bolden ender.
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2. N̊ar det bliver tydeligt, at et spark ikke vil lande i dit ansvars-
omr̊ade, skal du:

(a) Hvis sparket er kort vil en anden dommer overtage dækningen
af bolden, ved at sl̊a mod hold B’s goal line (Sup28).

(b) Holde en position, hvor du er i stand til at dække omr̊adet
foran og rundt om modtageren. Hvis du er den nærmeste dom-
mer, udover dommeren med ansvaret for modtageren, skal du
bevæge dig til en position, hvorfra du kan se blokeringer om-
kring en returner der er i position til at gribe sparket. Hold
specielt øje med om der er nogle der bliver blokeret af mod-
standere ind i modtageren, og som derfor er fritaget for straf
(Regel 6-4-1-d).

(c) Hvis en spiller i dit omr̊ade giver fair catch signal, skal du
holde øje med om han blokerer nogen, før han griber bolden.

(d) Vær ikke bange for at kaste et flag for overtrædelser du tyde-
ligt kan se, selv om de er langt fra hvor du st̊ar. Sørg for at
kommunikere med de andre dommere efter spillet, før at høre
hvad de s̊a fra deres vinkel.

3. N̊ar det er tydeligt at sparket vil lande i dit ansvarsomr̊ade, skal
du:

(a) Bevæge dig til en position til at kunne afgøre om modtageren
griber bolden. Du skal være mindst 10 yards fra modtageren,
og lidt bag ved ham.

(b) Hvis sparket først bliver rørt af en spiller fra sparkeholdet i dit
ansvarsomr̊ade, skal du droppe en beanbag p̊a spottet. Hvis
sparket, efter at have krydset den neutrale zone, bliver berørt
af en spiller fra modtager holdet uden at spilleren f̊ar kontrol
over bolden, kan du give signalet for lovlig berøring (S11), for
at markere at det nu er en “fri bold”.

(c) Brug din bean bag til at markere ethvert spot for ulovlig
berøring og/eller spottet for hvor sparket slutter. Kun én dom-
mer, den ansvarshavende i hvert tilfælde, bør markere hvert
spot og give signal. Hvis du har mere end et spot og kun én
bean bag, s̊a prioriter det spot der er mest fordelagtigt for
hold B.

(d) Hvis bolden dør, fordi den bliver grebet af en Hold B spiller
efter der er signaleret for fair catch, eller fordi en Hold A
spiller erobrer bolden, skal du fløjte og stoppe tiden (S3).

(e) Hvis bolden ikke bliver grebet, og kommer forbi den dybeste
modtager, skal du følge efter bolden, og være forberedt p̊a at
afgøre dens status. Sørg for at holde dig langt nok væk fra
bolden, til at den ikke kan ramme dig.

(f) Hvis bolden nærmer sig goal line, skal du sørge for at være
p̊a linjen, s̊a du kan afgøre om bolden kommer ind i end zone.
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De andre dommere skal nok tage sig af spillerne.
(g) Hvis bolden kommer ind i end zone, uberørt af hold B inde

p̊a banen, eller bliver “downed” i end zone af Hold B, skal du
fløjte og give signalet for touchback (S7). Bliv ved med at vise
signalet indtil du er sikker p̊a at Referee har set det.

(h) Hvis sparket bliver erobret af en hold A spiller, skal du fløjte,
stoppe tiden (S3) og s̊a vise signalet for ulovlig berøring (S16).
Vis derefter signalet for first down (S8). Kort berøring af bol-
den, skal ikke betragtes som at have kontrol over den.

(i) Hvis bolden ender med at ligge stille i dit ansvarsomr̊ade, og
det er tydeligt at ingen spiller ønsker at tage bolden, skal du
fløjte og stoppe tiden (S3).

4. N̊ar returneringen starter, skal du bruge return-mechanics (se oven-
for)

12.7.d Avancerede teknikker

1. Vær forberedt p̊a blokerede spark samt erobring og avancering af
dem. P̊a fake spark skift til normal dækning for hhv. løb eller kast.

(a) Hvis spillet bliver til et løb eller kast, s̊a reager som du normalt
ville p̊a den type spil.

(b) Dæk goal line og end line alt efter situationen.
(c) Læg mærke til trøjenumrene p̊a lovlige modtagere.

12.8 Field goals og ekstra point forsøg

12.8.a Prioriteter, højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. Afgør om field goal forsøg er vellykket eller ej. Du deler dette ansvar
med Line Judge (medmindre han bliver p̊a line of scrimmage, ig
det tilfælde har du det fulde ansvar).

2. Kig efter ulovlig berøring eller “batting” af bolden
3. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.
4. Bemærk numrene p̊a alle lovlige modtagere p̊a din side af banen,

og se efter at ingen andre spillere rører bolden først, hvis spillet
ændrer sig til et kastespil.

5. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps og blokerede spark, og skift til de
korrekte mechanics, hvis spillet bliver er løbe-, kaste- eller return-
spil.

Hvis sparket bliver returneret, skal du skifte til return-mechanics (se
ovenfor)
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12.8.b Udgangsposition

1. Stil dig ca. 1 yard bag målstolpen tættest p̊a Linesmans sidelinje.
Du har ansvaret for at afgøre, om bolden g̊ar p̊a indersiden af
din lodrette stolpe, samt over den underliggeren. Line Judge har
ansvaret for den modsatte stolpe.

12.8.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Kig p̊a bolden fra den bliver sparket, til det er tydeligt om der vil
blive scoret eller ej.

2. Hvis du mener der er scoret, s̊a kommuniker med den anden dom-
mer bag målet, og kom sammen ind p̊a banen og vis signalet for
scoring (S5).

3. Hvis du mener at der ikke er scoret, skal du vise signalet for ingen
scoring (S10), eller hvis sparket g̊ar forbi din stolpe p̊a ydersiden,
s̊a vist Sup15. Du skal ikke vise signalet for touchback.

4. Hold signalet mindst 5 sekunder, og indtil at Referee har set det.
5. Fløjt n̊ar det er tydeligt hvad resultatet af sparket vil være.
6. Hvis sparket er for kort eller blokeret, og bolden stadig er levende,

skal du ikke give noget signal, men i stedet bevæge dig i position
til at dække spillet, som havde det været et punt.

12.8.d Udvidede teknikker

1. P̊a lange field goal forsøg (dvs bolden bliver snappet udenfor 20-
yardlinjen), er det tilladt at kun Back Judge st̊ar bag målet, og
Line Judge st̊ar som p̊a en normal scrimmage down.

2. Vær forberedt p̊a at sparket kan blive blokeret eller snappet kan
være d̊arligt. Dette gør sig ogs̊a gældende hvis hold A skifter til en
løbe- eller kasteformation.

(a) Hvis spillet udvikler sig til et løb eller kast, s̊a reager som du
normalt ville p̊a den type spil.

(b) P̊a et åbenlyst løbespil eller kastespil der er kort af goal line,
skal du muligvis komme ind p̊a banen og dække goal line.

(c) Bliv p̊a end line s̊a læmge der stadig er mulighed for at kast
ind i end zone, eller der kan forekomme et drop kick.

12.9 Efter hver down

12.9.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
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2. Opfordr spillerne til at komme op fra bunker p̊a en sikker måde,
og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Tjek om line to gain er n̊aet eller er tæt p̊a, og signaler hvis det er
tilfældet.

4. Tjek om der er kastet nogen flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt
det er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Rapporter dine egne flag til Referee og Umpire.
(c) Dæk flag (og evt bean bags) smidt af de andre dommere
(d) Kontroller at alle straffe bliver udmålt korrekt.

5. Hold øje med skadede spillere og/eller andre situationer som kan
forventes at forsinke spillet.

6. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Start play clock n̊ar
det er nødvendigt og giv en 10 sekunders advarsel og kast delay of
game flag hvis uret n̊ar 0 inden et spil er startet.

7. Hold øje med anmodninger om timeouts - og tilkend dem hvis det
er lovligt.

8. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
9. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste

spil.
10. Hvis du ikke dækker selve spillet, s̊a hold et overblik over banen,

og hjælp med at holde ro og orden.

12.9.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du er den dækkende dommer p̊a spillet, skal du se om line to
gain er n̊aet.

(a) Hvis linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3). N̊ar alle aktiviteter
er stoppet, s̊a f̊a øjenkontakt med Referee, og brug S8 eller
Sup35 til at vise ham, at hold A har f̊aet et nyt første forsøg.

(b) Hvis du er usikker p̊a om linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3) og
r̊ab “close”. Bliv ved med at r̊abe “close”, til du er sikker p̊a
at de andre dommere har hørt det.

(c) Placer kun en bold p̊a det præcise død bold spot, ikke bare
p̊a et spot p̊a samme linje.

(d) Hvis spillet ender inde p̊a banen, s̊a informer Referee om at
tiden skal starte p̊a ready for play, ved at give ham signal
Sup12.

2. [NÅR DER BRUGES 40 SEKUNDERS PLAY CLOCK] Hvis du er
den ansvarshavende, s̊a signaler at bolden er død. Gør dette med
død-bold signalet (S7) medmindre timeout signalet (S3), touch-
down/field goal signalet (S5), safety signalet (S6) eller incomplete
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pass/brændt field goal signalet (S10) bliver brugt i stedet. Giv kun
et signal.

3. Hvis der er kastet et flag, s̊a følg proceduren beskrevet i kapitel 19.
Hvis der er injury timeout, s̊a følg proceduren i kapitel 17. Hvis
quarteret er slut, s̊a følg proceduren i kapitel 20.

4. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Hvis et 40 sekunders
ur skal starte efter reglerne:

(a) Hvis der er synlig play clock s̊a tjek at det er startet kort efter
spillet er slut.

(b) Hvis der ikke er synlig play clock s̊a start uret kort efter slut-
ningen af seneste spil.

Viderebringelse af bolden:

5. Hvis du har bolden, men en anden dommer har død bold spottet
og det er tæt p̊a line to gain, s̊a aflever bolden til den p̊agældende
dommer, s̊a han kan spotte den præcist (yardlinje og sideværts
position) hvor spillet døde.

6. Medmindre du har død bold spottet, s̊a hjælp med at f̊a en ny bold
ind til dommeren som skal spotte bolden. (Se sektion 5.8).

7. Hvis bolden dør uden for numrene, s̊a må du ikke flytte den fra død
bold spottet, før en ny bold er blevet spottet inde melllem hash
marks.

Gør klar til den næste down:

8. Hvis der er stadion kamp ur s̊a tjek at det bliver stoppet og startet
korrekt.

9. Bevæg dig i position til næste forsøg. Vend aldrig ryggen til bolden,
da spillet kan starte n̊ar som helst.

10. Ræk armen i vejret n̊ar der er 10-12 sekunder tilbage for at sig-
nalere det til hold A og hold det indtil bolden er snappet eller et
delay of game flag er kastet. Lav ingen yderligere signaler (f.eks.
en nedtælling).

12.9.c Udvidede teknikker

1. Din prioritet n̊ar et spil er færdigt, er at blive klar til det næste.
Kun hvis der er en vigtig grund (som flag p̊a spillet, en skadet
spiller eller at kæden g̊ar i stykker), bør du bryde din rutine.

2. Hvis hold A skifter ud mens snapperen er p̊a, nær eller bevæger
sig imod sin position p̊a line of scrimmage, s̊a:

(a) Se efter om hold B reagerer p̊a hold As udskiftning.
(b) Hvis de gør (eller hvis du er i tvivl s̊a i op til 3 sekunder efter en

hold A indskiftningsspiller er kommet ind p̊a banen eller i end
zone), s̊a signaler (Sup36) til Referee og r̊ab “udskiftning”.
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(c) Tag armene ned igen n̊ar hold B har haft rimelig mulighed for
at skifte ud.

3. Hvis du har brug for at tale med en spiller (som for at advare
ham om at han er tæt p̊a at f̊a et flag), s̊a kan det tit spare tid at
videregive beskeden til Referee (for Hold A spillere) eller Umpire
(for Hold B spillere). Lad være med forsinke spillet, ved f.eks. at
g̊a ind i et holds huddle, medmindre der er kaldt timeout.

4. Hold koncentrationen, og tænk p̊a hvad der kan ske p̊a næste spil.
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7-mands crew)

13.1 Free kicks

13.1.a Proriteter - højeste først

Før sparket:

1. Vær opmærksom p̊a, om Refereen har givet instrukser om at flytte
til onside-kick mechanics, og tilpas evt. din position hvis han har.

2. Tæl spillerne p̊a hold B og vis dit signal til dine kollegaerne p̊a
sidelinjerne (brug Sup3, Sup4 og Sup24). Modtag signaler fra dine
kollegaer. Tæl holdet igen, hvis dine signaler afviger fra en eller
flere af dine kollegaers.

3. Sikre dig, at alle ikke spillere, er væk fra omr̊adet langs sidelinjen.
At de ikke involverede spillere er væk fra banen, og at alt hold
personale er i deres hold omr̊ade.

4. Sikre dig, at chain crewet (eller ekstra chain crew/boks) har flyttet
dem selv og deres udstyr til et sikkert sted udenfor sidelinjen, og
at udstyret er lagt ned p̊a jorden.

5. Først nu du føler dig klar med dine opgaver, og du mener at dine
kollegaer er p̊a deres positioner, s̊a skal du give et tydeligt klar
signal (h̊anden højt hævet over hovedet). Signalet skal holdes indtil
umpiren (hvis du er p̊a en restraining linje), eller Refereen (hvis du
er p̊a en position omkring hold B’s mållinje) har anerkendt dette.

6. Vær altid opmærksom p̊a evt. korte spark.

Under sparke spillet:

7. Observer hvorvidt sparket (kun free kick) g̊ar uberørt (af hold B)
out of bounds.

8. Observer spillere for evt. fair catch signaler. Og vær klar til at
dømme for evt. kick catch interference.

9. Er du p̊a en restraining linje, og det bliver et kort spark:

(a) S̊a skal du vide hvor, og af hvem, bolden først blev rørt.
(b) Hold øje med ulovlige blokeringer af hold A (inden bolden er

g̊aet 10 yards, eller berørt at hold B).
(c) Marker ethvert spot med ulovlig berøring, med en beanbag.
(d) Marker død bold spottet hvis du en den nærmeste dommer,

og der ikke er et return p̊a.
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10. Giv start uret signal (S2), hvis bolden er lovligt berørt i dit an-
svarsomr̊ade

11. Afgør om bolden dør i endzone eller ej.
12. Marker spottet for forward progress eller out of bounds, hvis bolden

dør i din side af banen. Du har ansvar for dette helt til holds A’s
2 yard linje.

13. Marker spottet for alle bagudrettede kast, eller fumbles i dit omr̊ade,
med en bean bag.

14. Hold øje med fejl af spillere i dit omr̊ade, og særligt:

(a) Ulovlig berøring af et kort spark.
(b) Ulovlig brug af hænder (illegal use of hands), og holding i

point of attack.
(c) Blokeringer under hoften.
(d) Ulovlige wedge formationer
(e) Sikkerhedsmæssige fejl, som f.eks. facemasks, tripping eller

chop blocks
(f) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.
(g) Enhver spiller fra hold A, som kommer p̊a banen efter sparket,

eller som frivilligt løber ud af banen, under sparket.

13.1.b Udgangsposition(er)

Normale kicks:

1. [LINESMAN] Placer dig p̊a position C (se 26.1) p̊a hold B’s goal-
line, udenfor sidelinjen, modsat presseboks siden af banen.

2. [LINE JUDGE] Placer dig p̊a position B (se 26.1) p̊a hold B’s
goalline, udenfor sidelinjen p̊a presseboks siden af banen.

Onside kicks:

3. [LINE JUDGE]

(a) [PÅ ET 6-MANDS CREW] Flyt dig til position D (se 26.1)
p̊a hold B’s restraining line, udenfor sidelinjen, p̊a presseboks
siden af banen.

(b) [PÅ ET 7-MANDS CREW] Forbliv i din normale position.

4. [LINESMAN] Flyt til position E (se 26.1) p̊a hold B’s restraining
line, udenfor sidelinjen, modsat presseboks siden.

Free kick efter en safety:

5. N̊ar et free kick tages, efter at en straf er udmålt, eller efter en sa-
fety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende (evt. justeret
til sparkerens evner).
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13.1.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. Skulle der forekomme årsager til at spillet ikke skal starte (f.eks.
bolde, tilskuere eller ikke deltagende spillere p̊a banen), s̊a fløjt
opmærksomhedsagtigt i din fløjte, lav timeout signalet og sørg for
at problemet elimineres.

Under et hvilket som helst sparke spil:

2. Hvis du ser, hvilken som helst spiller, frivilligt forlade banen, under
sparket, drop din bean bag (aldrig din hat), for at markere hans
exit. Kast flaget, hvis han kommer ind p̊a banen igen (at træde p̊a
sidelinjen er ogs̊a at være ude).

3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring,
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2), hvis du er
den nærmeste dommer, eller den mest den bedste visuelle vinkel.

Under et spark som g̊ar dybt:

4. Efter bolden er blevet sparket, s̊a hold øje med spillerne i dit an-
svarsomr̊ade. Kig kun kort efter retningen p̊a sparket, hold derefter
øje med dit omr̊ade (følg aldrig bolden i luften).

5. Hvis sparket ser ud til at kunne g̊a i endzonen, s̊a blev p̊a goal line
for at kunne afgøre om der er touchback. Hvis sparket ser ud til
at ende tæt p̊a pylon, s̊a bevæg dig i position, s̊a du kan afgøre p̊a
hvilken side af pylon bolden krydser sidelinjen.

6. Hvis b̊ade en spiller og bolden bevæger sig dybt i endzonen, skal
du flytte dig til end line.

7. Hvis sparket tydeligt g̊ar den til modsatte side af banen, s̊a bevæg
dig ca 10 yards op ad banen, og kig efter ulovlige blokeringer.

8. Er det et touchback, s̊a bevæg dig ind p̊a banen, foran eventuelle
returnmænd, og fløjt og hvis signalet for touchback, for at modvirke
yderligere aktivitet.

9. P̊a et dybt kick off, s̊a har du ansvaret for progress, og skal følge re-
turnmanden bagfra, og hele tiden sikre at han befinder sig imellem
dig selv og din upfield kollega.

10. Hvis bolden g̊ar out of bounds i dit ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig
til spottet (kast evt. dit flag hvis det er nødvendigt). Søg at f̊a fat i
den “brugte” bold, og placer den p̊a spottet. Sikre dig at de øvrige
dommere f̊ar en ny bold ind p̊a spottet for næste down.

Under et spark som er kort:

11. Forbliv p̊a en position hvor du kan se bolden, og blokeringer af
hold A spillere.
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12. Observer for hvem der en den første der rører bolden, og hvor det
sker. Marker eventuelle ulovlige berøringer med in bean bag.

13. Hvis du er den nærmeste dommer, n̊ar bolden dør, give stop uret
signal (S3) og marker død bold spottet.

13.1.d Udvidede teknikker

1. Hvis der forekommer et touchback, s̊a fortsæt med at holde øje
med returnmanden, og observer for om der laves mod og af ham.

2. De dybe dommere kan justere deres position i forhold til vind,
og evt. viden om sparkerens kvaliteter. Dog er udgangspunktet p̊a
mållinjen langt at foretrække, da dækning af mållinje og pylon er
første prioritet.

13.2 Basis scrimmage spil

13.2.a Proriteter - højeste først.

1. Hav styr p̊a down og distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere. Tillad aldrig
at spillet starter, hvis ikke der er enighed om ovenst̊aende.

2. Observer for false start, særligt linjemænd, receivere og backs i din
side af banen.

3. Hold øje med off side af hold B (særligt omr̊adet mellem dig selv
og bolden).

4. Hold øje med ulovlig motion i din side af banen.
5. Hold øje med ulovlige shifts (ingen 1 sekunds pausen, eller bevæ-

gelse af flere hold A spillere samtidig).
6. Hold øje med snappets lovlighed.
7. Hvis der er en pre-snap fejl, stands al aktivitet med at fløjte kraf-

tigt, og stop uret med signal (S3).
8. Læs om det er en løbe play eller et kaste spil, ved at følge bevæ-

gelserne p̊a de interne linjemænd. Ved en bevægelse bagud, er det
forventeligt at et kaste spil vil blive iværksat. Skulle de bevæge sig
fremad, eller pull’er, s̊a er det meget potentielt at det er en løbe
spil.

9. Identificer din key(s) (se sektionen om keys). Hvis det er en ny,
eller anderledes formation, s̊a sørg for at kommunikere dine keys
til dine kollegaer.

10. Noter dig de lovlige modtagere. Særligt dem som normalt er lovlige
pr. position, men som er ulovlige pga. nummerering. Desuden skal
du observere for spillere som er lovlige modtagere p̊a baggrund
af deres nummer, er men er dømt ulovlige som modtagere, pga.
spillere som er linet op p̊a line of scrimmage udenfor dem.
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11. [PÅ ET 7-MANDS CREW] Kig p̊a tacklen p̊a din side af banen.
[PÅ ET 6-MANDS CREW] Kig p̊a tacklen p̊a din side af banen,
hvis der ikke er en tight end.

12. Vær bevidst om hvor line to gain er, i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet, frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

13. Hold øje med udskiftninger af hold B, som for eksempel:

(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder, efter at en indskiftet har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftninger, som kommer p̊a banen, og kommunikerer med
nogen, for derefter at forlade banen igen.

14. Sikre dig, at trænere og spillere er i deres respektive omr̊ader, og
at dine sidelinje er tom for evt. forhindringer. [LINESMAN] Vær
altid vidende om, at kæden og downboksen er i deres rette position.
Juster det dog kun n̊ar der er tale om seriøse problemer.

15. Hold øje med antallet af lovlige modtagere i backfield (og vær særlig
opmærksom hvis Referee/Umpire viser signal for “for f̊a spillere p̊a
hold A”).

16. Indiker hold A’s scrimmage linje med den fod som er nærmest hold
A’s mållinje

17. Indiker, vha. signalet for en modtager af linjen (Sup1), hvis den
hold A spiller nærmest dig er af linjen.

18. Observer for at alle hold A spillere, har overholdt reglen om at
komme indenfor 9 yard markeringen.

13.2.b Udgangsposition

1. Vær i en position, hvor du kan se bolden, og hele den neutrale zone
ved snappet.

2. Normal scrimmage down position er i den neutrale zone, p̊a eller
udenfor sidelinjen.

3. [LINESMAN] Du skal være modsat presseboks siden.
4. [LINE JUDGE] Du skal være p̊a presseboks siden.
5. Indtag aldrig en position som vil være til gene for spillerne p̊a

banen.

13.2.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. I situationer med pludselige bevægelser af hold A spillere, s̊a stop
spillet og kom hurtigt ind til umpiren, for at udrede hvem der var
skyld i den ulovlige aktivitet.

2. Hvis en eller flere hold B spillere kommer ind i den neutrale zone,
s̊a hold øje med reaktioner fra de hold A spillere, som føler sig truet
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af dette. Observer ogs̊a for om hold B spillerne er p̊a vej tilbage,
eller igen er ude af den neutrale zone før snappet.

3. Hvis der er en fejl før snappet, s̊a fløjt kraftigt, kast dit flag og
signaler stop tiden (S3). Bevæg dig hurtigt ind til bolden, for at
modvirke nogen form for aktivitet, samt at kommunikere med din
wing kollega og Umpiren om den kaldte fejl. Du kan dog, s̊afremt
det er en åbenlys fejl (f.eks. false start p̊a din receiver) bevæge dig
i retning mod Refereen, og give ham et mini signal for fejlen, og
kalde nummeret til ham.

13.2.d Udvidede teknikker

Mulige grunde til at variere (eller ikke) din udgangsposition:

1. Du vil altid have det bedste view, hvis du befinder dig p̊a sidelinjen
eller udenfor. Det tilsikrer yderligere at du ikke bliver fanget i
reverses og spil som kommer hurtigt ud mod dig.

2. Det er mere end sund fornuft at line up uden for banen. Ved gode
bane markeringer, kan du tillade dig at st̊a hele 5-6 fod ude. Særligt
n̊ar receivere er linet op tæt p̊a din sidelinje, er en position ude
bedre. P̊a mållinje situationer, s̊a kan en position endnu længere
ude være nødvendig.

3. Hvis en hold A spiller spørger til sin placering p̊a line of scrimmage,
s̊a lær ham hvordan han kan bruge dine signaler (enten h̊anden i
backfield eller verbalt med “du er i backfield” / “du er p̊a linjen”).
Pas p̊a med at sige noget til ham, som f̊ar ham til at bevæge sig
netop som snappet skal g̊a. Din fod position for hold A’s scrimmage
line, og det eventuelle signal i backfield bør være nok til at kunne
indikere at den yderste er p̊a sin ønskede position. Du skal ikke
coache dem til at være enten p̊a eller af linjen.

13.3 Løbespil

13.3.a Proriteter - højeste først.

1. Observer løberen og aktiviteter omkring ham.
2. Fløjt og marker forward progress, eller out of bounds spot, hvis

bolden dør i midten, eller i din side af banen. Hvis bolden løbes til
modsatte side af banen, s̊a hjælp i det omfang du kan med forward
progress (evt. bare ved at kopiere din kollega’s spot).

3. Vær opmærksom p̊a alle fumbles, marker dem du ser med en bean
bag, og gør det der hvor bolden fumbles.

4. Se efter fejl af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og kig særligt efter:

(a) Illegal use of hand og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a wide receivere, tight ends, full backs eller pullende
linjemænd.
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(b) Ulovlige lave blokeringer lavet af spillere i din side af forma-
tionen.

(c) Sikkerhedsmæssige fejl, s̊a som facemask, tripping eller chop
blocks.

(d) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.
(e) Unnecessary roughness fejl mod quarterbacken, efter at han

har lavet hand off, eller har pitched bolden, p̊a et spil som g̊ar
væk fra dig.

5. Afgør om pass i backfield er fremadrettet, eller bagudrettet (Re-
fereen kan nogle gange hjælpe, men er oftest i d̊arlig position).
Hvis det er bagudrettet, s̊a vis et tydeligt signal for backward pass
(Sup5). Se ogs̊a efter om Referee laver signal for backward pass.

13.3.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis spillet udvikler sig i din retning:

(a) Bevæg dig ud og bagud (i retning mod hold A’s mållinje), og
lad runneren f̊a plads op langs sidelinjen.

(b) Overtag ansvaret for runneren, n̊ar han n̊ar til line of scrim-
mage.

(c) Lad runneren kommer forbi dig, og følg ham bagfra, indtil bol-
den dør. Sørg for at holde dig p̊a afstand, s̊a du ikke kommer
i karambolage med spillere.

(d) N̊ar spillet dør, s̊a bevæg dig hen til samme yard linje som
der hvor spillet er sluttet.

(e) Hvis bolden dør inbounds og tæt p̊a sidelinjen, s̊a vær for-
beredt p̊a at tage spottet fra din kollega ved hjælp af ”cross
field mechanics”hvis bolderen bliver drevet baglæns mod dig.

2. Hvis spillet g̊ar op i midten:

(a) Hold dig p̊a sidelinjen, og følg sideværts runnerens fremdrift.
(b) N̊ar spillet dør, og du er ud for punktet med forward prog-

ress, s̊a bevæg dig in p̊a banen (maksimalt indtil du møder
modstand i form af spillere - løb aldrig uden om spillere for
at n̊a end of run spottet). Dine bevægelser her bør være i 90
graders vinkler (langs sideline, og s̊a ind p̊a banen).

(c) Fløjt kun i din fløjte hvis du tydeligt kan se bolden og spilleren
som har besiddelse.

3. Hvis løbet g̊ar til den anden side af banen:

(a) Hold dig p̊a sidelinjen, omtrent p̊a linje med runneren.
(b) Hold øjnene åbne, særligt overfor cheap shots p̊a bagsiden af

spillet.
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(c) Slap aldrig af her. vær klar til reverses og andre pludselige
ændringer i spillet.

(d) N̊ar bolden dør, s̊a bevæg dig til den gældende yard linje.
Fløjt ikke i din fløjte.

(e) Hvis din kollega p̊a den anden side af banen er forhindret i at
n̊a frem til død bold spottet (f.eks. fordi bolden dør tæt p̊a
sidelinjen eller boldholderen bliver tvunget tilbage):

(i) Hjælp ham ved at holde den position som du mener er
forward progress spottet (”cross field mechanics”), men
gør det ikke p̊a en p̊afaldende måde.

(ii) Hold denne position længe nok til at han kan bruge den,
s̊afremt han føler det nødvendigt, men opgiv spottet n̊ar
den ansvarshavende tydeligvis indikerer et forward prog-
ress spot selv.

(iii) Hvis den ansvarshavende markerer et meget upræcist spot,
s̊a tiltræk hans opmærksomhed og vis ham dit spot.

4. P̊a et langt løb:

(a) Følg spillet bedst muligt. Sørg for at være opmærksom p̊a
runneren, og efter evne, omr̊adet omkring ham. N̊ar spillet
dør, s̊a bevæg dig hurtigt til spottet for end of run og marker
progress.

(b) Du har ansvaret for spottet, med mindre det er inden for
2 yard-linjen. Den dybe dommer vil nogle gange hjælpe dig
verbalt med hvor spillet døde, hvis han er tættere p̊a - men
det er stadig dig som skal komme op og markere hvor spottet
er.

5. Hvis spillet slutter bag line of scrimmage:

(a) Hjælp Refereen med at erklære forward progress.

6. Hold dig uden for banen indtil du er sikker p̊a at spillet er slut.
Vend aldrig ryggen til bolden.

Dækning af død bold spottet:

7. N̊ar du markerer forward progress, s̊a bevæg dig vinkelret ind p̊a
spottet. Dette kan nogle gange vare lidt før det er muligt, hvis der
er spillere i vejen. Lav rolige og velovervejede bevægelser. Bevæg
dig aldrig i buer eller p̊a skr̊a af spilleretningen.

8. Vær klar til at dække forward progress p̊a spil, hvor runneren pres-
ses tilbage. Hold dog fortsat øje med runneren (ikke spottet) n̊ar
det sker. Løb ikke forbi spillere for at markere forward progress.
Er det nødvendigt, s̊a marker progress med en bean bag, og følg
runneren bagud.

9. Hvis bolden g̊ar out of bounds i din side af banen s̊a fløjt og signaler
time out (S3). Bevæg dig til out of bounds spottet, n̊ar det er
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frit for spillere, og hold øje med aktiviterne ude over sidelinjen.
Hvis det er meget nødvendigt, s̊a drop en bean bag for at markere
out of bounds spottet, og bevæg dig ud til spillerne for at stoppe
yderligere aktivitet. N̊ar virakken ophører, s̊a f̊a fat i en bold (helst
den brugte), og placer den p̊a out of bounds spottet. Observer at
de øvrige dommere f̊ar en ny bold ind til spotteren (din bold bliver
p̊a spottet indtil spotteren har brugt positionen til placering af sin
bold).

10. Hvis bolden bliver død indenfor ca. 10 fod fra sidelinjen, og tiden
ikke skal stoppe af andre grunde, s̊a giv ”wind the clock”signalet
(S2).

11. Hvis bolden g̊ar ud af banen i den dybe dommers omr̊ade, s̊a g̊a
ind i holdomr̊adet s̊a langt som boldholderen, og hold øje med
handlinger imod ham.

13.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig, n̊ar runneren har ryggen mod dig, eller du p̊a anden
m̊ade er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet den uden
din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop tiden
(S3), og opløs stakken for at finde ud af hvem som har bolden.

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a dead ball spottet, s̊a
iagttag for late hits, og andre ulovlige handlinger. Det er i høj
grad dit ansvar at sikre omr̊adet omkring wing dommeren, da han
primært er optaget af forward progress.

Særlige løbespilstyper:

4. P̊a et “pitch out option” spil:

(a) Bevæg dig lidt ned backfield, og se efter p̊a pitch manden
(enhver hold A spiller, som er i en position hvor han kan f̊a
et bagudrettet pass). Hold øje med ham/dem indtil bolden
pitches, eller quarterbacken vælger at løbe selv.

(b) Hvis bolden pitches er du ansvarlig for den løse bold, samt
handlinger af og imod pitch manden.

(c) Hvis bolden ikke pitches, s̊a overtag quarterbacken, s̊a snart
han krydser line of scrimmage, som p̊a ethvert andet løbespil.
Herfra vil Refereen overtage de hold A spillere som befinder
sig bag boldholderen.

Generelle tips:

5. Det er bedre at overtage boldholderen lidt for tidligt, end ikke
at gøre det tidligt nok. Det kan bedre tilgives at du ikke ser en
holding, end at du ikke observerer at bolden fumbles.



170 Linesman og Line Judge (6- og 7-mands crew)

6. Selv om bolden løbes til modsatte side, s̊a kan du i visse tilfælde
f̊a et bedre overblik over end of run, særligt n̊ar runneren vender
mod dig, eller har bolden i den h̊and som er nærmest dig. Hjælp
din kollega bedst muligt (som tidligere beskrevet).

7. Hvis løbet ender tæt p̊a line to gain, s̊a kom ind s̊a du præcist kan
spotte død bold spottet, og placer bolden der.

13.4 Kastespil

13.4.a Proriteter - højeste først

1. Afgør om kast er grebet, eller incomplete. Selv om udgangspunktet
er at du skal afgøre p̊a kast, kastet mod din side af banen, s̊a kan det
være nødvendigt at du er involveret i alle passes, særligt dem som
forsøges grebet, med retning mod dig, eller som du er i en bedre
vinkel til at se. P̊a samme måde skal du ofte afgive afgørelsen, hvis
spilleren har ryggen til dig, da en anden kan have bedre udsyn.

2. Observer den startende kontakt af og mod din(e) key(s).
3. Observer for fejl af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og kig særligt

efter:

(a) Defensiv og offensiv pass interference
(b) Defensiv holding og illegal use of hands mod lovlige modta-

gere.
(c) Ulovlige blokeringer under hoften, af spillere p̊a din side af

formationen
(d) Ulovlige berøringer af fremadrettede kast, af spiller(e) som

frivilligt er g̊aet out of bounds.
(e) Ulovlige modtagere nede af banen.
(f) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene
(g) Sikkerhedsmæssige fejl, s̊a som facemask, tripping eller chop

blocks.
(h) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.

4. Afgør hvorvidt et fremadrettet kast blev kastet fra bag ved (eller
forbi) den neutrale zone. Du skal ogs̊a være forberedt p̊a at kunne
afgøre, om bolden har krydset den neutrale zone, før et fremmad-
rettet kast.

5. Afgør om et fremadrettet kast har krydset den neutrale zone
6. Døm p̊a om et quick pass var fremadrettet eller bagudrettet. Brug

signalet for bagudrettet kast (Sup5) med det samme, hvis kastet
var bagudrettet.

7. Marker spottet for forward progress eller ud-af-banen spottet (p̊a
din side af banen), hvis bolden dør bag den neutrale zone.

8. Kommuniker med Referee hvis der ikke var en lovlig modtager
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i omr̊adet hvor bolden ender - eller hvis den ikke krydsede den
neutrale zone.

N̊ar kastet er grebet, s̊a overg̊a til normal running play dækning.

13.4.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Bliv ved line of scrimmage, s̊a du kan afgøre hvorvidt bolden er
kastet fra bag linjen, og om kastet har krydset linjen.

2. N̊ar du bevæger dig ned af banen, s̊a sidestep s̊a meget som muligt,
s̊a du fortsætter med at have retning og fokus rettet ind mod banen,
hele tiden.

3. Skift fra man to man dækning (hvor du kigger p̊a din(e) key(s)) til
zone dækning (hvor du kigger p̊a hele dit ansvarsomr̊ade) umiddel-
bart efter den første aktivitet. Det sker normalt efter 2-3 sekunder,
efter snappet er g̊aet.

4. Hvis en hold A spiller frivilligt g̊ar out of bounds i dit omr̊ade, s̊a
drop en bean bag for at indikere dette, og hold særligt øje med om
han er den første spiller p̊a banen til at røre en fremadrettet kast.

5. S̊a snart du konstaterer at kastet er sendt af sted, s̊a bevæg dig
til den position, som giver dig de bedste betingelser for at vurdere
om kastet bliver grebet eller g̊ar incomplete, og om der beg̊aes pass
interference.

6. Hvis receiver skubbes tilbage, s̊a vær klar til at give ham hans
forward progress.

7. Hvis du ikke er den nærmste dommer ved død bold spottet, skal
du stadig bevæge dig hen mod spottet, og kigge efter handlinger
beg̊aet efter spillet er dødt. Hvis spillet dør tæt p̊a sidelinjen eller
uden for banen, skal du besvæge dig sideværs, s̊a du kan dække
omr̊adet omkring boldholderen. Hvis boldholderen løber ud af ba-
nen, og du er den anden dommer der kommer frem til omr̊adet, skal
du følge efter ham ud af banen, og sikkre dig at inden overtrædelser
bliver beg̊aet.

8. Fløjt hvis du ser at bolden dør i dit ansvarsomr̊ade.
9. Hvis kastet er kastet til den modsatte side af banen, se henover

banen og vær forberedt p̊a at hjælpe med at dømme p̊a com-
plete/incomplete, pass interference, ulovlig kontakt til hjelmen og
forward progress - dog kun hvis du er 100% sikker p̊a hvad du ser.
Behold ogs̊a overblikket i din egen side, s̊a du fanger eventuelle
unødvendige handlinger.

10. N̊ar du skal dømme/afgøre modtagelser af kastet, i nærheden af
sidelinjen, s̊a brug kun et signal. Vis incomplete (S10), hvis kastet
er incomplete og og timeout signalet, hvis bolden er grebet, og
spilleren efterfølgende løber out of bounds. Vis signalet for start
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uret, hvis bolden er grebet tæt p̊a sidelinjen, og erklæres død in
bounds. Uanset signalet, s̊a bør det gentages 2-3 gange.

11. N̊ar der er kontakt som ville have været pass interference, men ikke
er det fordi bolden ikke umiddelbart er gribbar, s̊a giv signalet for
“uncatchable” (S17). Det gælder kun situationer hvor du ville have
kaldt pass interference, men afst̊ar fra det.

12. Hvis der er et spørgsmål om et kast har krydset den neutrale zone
eller ej, s̊a giv signal (Sup42) til den p̊agældende side.

13. Efter et incomplete pass, s̊a f̊a en bold fra bolddrengen, og videre-
bring den til spotteren (sektion 5.8)

14. Hvis der er et run efter bolden er grebet, s̊a reager som du vil p̊a
ethvert running play.

15. Hold dig i en position, hvor du kan se spillerne i yderzonen, særligt
p̊a de spil, som har stor udstrækning

13.4.c Udvidede teknikker

1. N̊ar en luftb̊aren spiller, forsøger at gribe et kast, nær side- eller
endline, s̊a observer først p̊a hans fødder (for at se at han er nede
in bounds), og derefter p̊a hans hænder (om de griber bolden). Gør
du det omvendt, risikerer du at miste billedet af hans fødder der
træder p̊a sidelinjen, eller helt out of bounds.

2. Vær altid klar til at komme tilbage, og dømmer p̊a spil i og om-
kring den neutrale zone, samtidig med at du afgør spillene langs
sidelinjen. Hvis den potentielle kaster, vælger at løbe med bolden,
s̊a skal du dække ham (og i nogle tilfælde fra et spot som er længere
fremme end han er), n̊ar han har krydset line of scrimmage.

3. Hvis et incomplete pass ender i et omr̊ade hvor der inden lovlige
modtagere er, eller hvis det ikke krydser den neutrale zone, skal du
omg̊aende bevæge dig mod Referee’en og informere ham om dette.
Hvis der er en lovlig modtager i omr̊adet skal du pege p̊a ham.
Det er tilladt at r̊abe “nummer 34 var i omr̊adet” e.l., hvis det er
nødvendigt for at f̊a informationen til Referee’en.

4. Hvis du ser kastet blive berørt (”tipped”), s̊a giv signalet for berørt
fremadrettet kast (S11). Dette signal gives oftest for kast der bliver
berørt i den offensive backfield, men meget tydelige (for tilskuerne)
berøringer nede ad banen kan ogs̊a signaleres p̊a denne måde. Det
er ikke nødvendigt at give det, hvis kastet åbenlyst er blevet berørt
(som f.eks. hvis en defensiv linjemand batter det i jorden).

5. Hvis bolden dør tæt p̊a line to gain, s̊a kom helt ind til spottet, og
placer en bold præcis hvor den er død.
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13.5 Spil omkring m̊allinjen

13.5.a Proriteter - højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. [VED HOLD B’S MÅLLINJE] Afgør om der scores touchdown
eller ej.

2. [VED HOLD A’S MÅLLINJE] Afgør om der er scoret en safety
eller ej.

3. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.

13.5.b Udgangsposition

1. Indtag en normal scrimmage down position, men sikrer dig at du
er linet op langt ude ved, eller bag sidelinjen, s̊a du ikke bliver
fanget af spil der skifter side (se ogs̊a 13.2.d.2).

2. Du har primært ansvar for hold B’s mållinje, hvis bolden er snappet
p̊a eller indenfor hold B’s 7 yard linje.

3. Du har primært ansvar for hold A’s mållinje, hvis bolden er snappet
p̊a eller indenfor hold A’s [LINE JUDGE] 7 yard linje [LINESMAN]
2 yard linje.

13.5.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du har ansvaret for mållinjen, skal du øjeblikkeligt efter snap-
pet, bevæge dertil, for at kunne dømme hvorvidt der er scoret, eller
kunne give et præcist spot for forward progress.

Ved hold B’s mållinje:

2. P̊a et løbespil, skal du være ved mållinjen før boldholderen, for
at kunne afgøre om bolden bryder mållinjens plan. Du må IKKE
bevæge dig tilbage mod hold A’s mållinje, for at lade spillere kom-
me forbi dig.

3. Hvis du ser boldholderen blive stoppet inden mållinjen, skal du
fløjte og komme ind og sælge død bold spottet.

4. P̊a et kastespil, skal du bevæge dig direkte til mållinjen, og reager
derefter p̊a spillet. Hvis kastet er til en spiller uden for endzonen,
skal du blive p̊a mållinjen, for at kunne dømme om bolden bryder
m̊allinjens plan. Hvis kastet er til en spiller inde i endzonen, skal du
bevæge dig hen til den position, hvor du bedst muligt kan dømme
om kastet er grebet.

5. Marker en scoring ved at fløjte og vis signalet for touchdown (S5),
men kun n̊ar du tydeligt ser bolden bryde mållinjens plan, eller
hvis du ser et kast blive grebet i endzonen.
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Ved hold A’s mållinje:

6. Marker en safety ved at fløjte og vis signalet for safety (S6), men
kun n̊ar du tydeligt ser boldholderen nede i endzonen, eller løbe
ud af banen, bag mållinjen.

Ved begge mållinjer:

7. Hvis der bliver en stor bunke ved mållinjen, skal du bevæge dig
ind mod bolden, indtil du kan se den. Hvis du er den dommer
som er tættest p̊a, kan det være du skal grave for at finde bolden.
Kontroller med de andre dommere, om de har set boldholderen
nede (eller fumble bolden), inden han n̊aede mållinjen.

8. Hvis du er nødt til at flytte dig, for at undg̊a kontakt med en
spiller, s̊a skal du flytte dig lige baglæns. Du må ikke fjerne dig fra
mållinjen.

9. Du skal ikke vise signal for en scoring, hvis du har smidt et flag
mod det scorende hold. Du må ikke fløjte eller vise signal, hvis du
er usikker omkring resultatet af spillet.

10. N̊ar du har ansvaret for mållinjen, skal du ikke følge efter bolden-
holderen ind i endzonen, med mindre der fare for ballade mod, eller
af ham.

11. Hold dit signal for touchdown eller safety, indtil Referee’en har set
det, men bliv ved med at kigge p̊a spillerne (drej dig efter dem,
hvis det er nødvendigt) - lad være med at kigge p̊a Referee’en, før
al aktivitet omkring spillerne er afsluttet. Lad være med at løbe
og give signal samtidigt. Du skal ikke gentage de andre dommeres
signal, med mindre Referee’en ikke kan se deres signal.

12. Specielt ved spil omkring mållinjen, er det vigtigt at de dækkende
dommere viser det samme spot eller scoring. Kommuniker hvis det
er nødvendigt, hvis kun signal hvis du er sikker.

13.5.d Udvidede teknikker

1. [LINE JUDGE] Informer den dybe dommer p̊a din sidelinje, om
hvilken yardlinje line of scrimmage er. Kommuniker desuden om-
kring hvem der har ansvaret for mållinjen.

2. P̊a løbespil omkring mållinje pylonen, s̊a prioriter mållinjen over
sidelinjen. Den dybe dommer kan hjælpe med sidelinjen, kun du
kan se ned af mållinjen.

3. P̊a 3. og 4. down, hvor der er kort afstand til en ny første down,
kan du behandle line to gain som om det var mållinjen.

4. Hvis line to gain er tæt p̊a mållinjen, er mållinjen din første priori-
tet. Bevæg dig først tilbage til line to gain, n̊ar det er usandsynligt,
at boldholderen vil n̊a frem til mållinjen.
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5. Lad være med at blive ved line of scrimmage som du normalt ville
p̊a kastespil andre steder p̊a banen. Her kan Umpire’en hjælpe til
med at dømme omkring den neutrale zone.

13.6 Returneringer

13.6.a Proriteter - højeste først

1. Hold øje med runneren og hans omr̊ade, hvis du er den nærmeste
dommer.

2. Marker forward progress eller ud-af-banen spottet, hvis:

(a) Bolden dør p̊a din side af banen, mellem hold A’s 2-yard linje
og mållinjen.

(b) Boldholderen er mellem dig og hold A’ mållinje.
(c) Du er tættere p̊a spottet end den dybe dommer.

3. Hold øje med evt. fumbles, hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.

4. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med runneren.

5. Hold øje med blokeringer af hvem som helst af spillerne i dit an-
svarsomr̊ade, særligt foran og omkring boldholderen, og fortrinsvis;

(a) Blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige fejl, s̊a som facemask, tripping eller chop

blocks.
(d) Ulovlige fremadrettede handoffs
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene
(f) Late hits af alle spillere, efter spillet er dødt.

6. Hold øje med alle hand-offs og bagudrettede kast, n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

13.6.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne
2. Bevæg dig baglæns mod hold A’s mållinje, og hold dig foran spillet.

Hvis du ikke kan følge med ved at løbe baglæns, kan du blive nødt
til at løbe forlæns, og kigge dig over skulderen.

3. Du har ansvaret for goalline, og skal derfor n̊a dertil før boldhol-
deren.
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4. Hold øje med boldholderen s̊a længe han er i dit ansvarsomr̊ade.
Hold ham mellem dig og den dybe dommer.

5. Hjælp Referee’en med at dømme omkring mållinjen.
6. Hvis du ser en blokering udvikle sig, s̊a blive ved den før du skifter

til boldholderen eller en anden blokering. Selv hvis du forventer at
en anden dommer overtager ansvaret for den, s̊a bliv ved blokerin-
gen til du er sikker p̊a at den er lovlig.

7. Hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade, s̊a fløjt, stop tiden (S3), og
indiker spilleretningen for næste spil med et første down signal
(S8). Hold din retningsvisning, indtil du er sikker p̊a at Refereen
har set det.

13.7 Punts

13.7.a Proriteter - højeste først

Før og under sparket, s̊a har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil, plus:

1. Afgør om sparket har krydset den neutrale zone, ved at vide om
den rør jorden, en spiller eller en dommer efter den neutrale zone.

2. Hvis sparket er kort:

(a) Marker end-of-kick spottet, hvis du er den nærmeste dommer.
(b) Afgør om spillerne rører bolden.
(c) Hold øje med fair catch signaler fra spillere i dit omr̊ade
(d) Hold øje med Kick Catch Interference mod en spiller i position

til at gribe sparket, hvis sparket g̊ar mod dit omr̊ade
(e) Hvis sparket ikke g̊ar mod dit omr̊ade, hold øje med spillere

som ikke beg̊ar Kick Catch Interference, fordi de blive blokeret
ind i modtageren.

(f) Marker enhver ulovlig berøring med en bean bag

3. Hold øje med fejl be̊aget af alle spillere i dit omr̊ade, dog specielt:

(a) Blokeringer under bæltet, specielt beg̊aet af spillere p̊a den
side af banen [LINESMAN] og spillere i backfield foran pun-
teren

(b) Før sparket, ulovlig brug af hænder, samt holding beg̊aet
af spillere, som forsøger at beskytte punteren, specielt tack-
le/wing p̊a din side af banen.

(c) Under sparket, ulovlig brug af hænder, samt holding beg̊aet
mod spillere fra hold A, som forsøger at komme ned af banen

(d) Hold A spillere, som returnerer til banen, efter frivilligt at
have forladt den. (Drop din beanbag for at markere at han
forlod banen, og smid dit flag, hvis han kommer ind igen)

(e) ulovlig blokering af spillere som har givet fair catch signal
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(f) sikkerheds-relaterede fejl, s̊a som face mask, tripping or chop
block.

(g) unnecessary roughness overtrædelser væk fra bolden
(h) Late hits, efter spillet er dødt

4. Bemærk numrene p̊a lovlige modtagere i den side af banen, og om
der er andre som er først til at røre bolden eller være ulovligt nede
af banen, hvis det bliver et kastespil

5. Vær klar til at spillet kan blive en anden type spil, specielt ved et
d̊arligt snap, eller blockeret spark

6. Vær klar til at blive dirigeret hen til ud-af-banen spottet af Refe-
ree’en, hvis bolden bliver sparket direkte ud af banen

N̊ar punt-returneringen g̊ar i gang, skal du bruge mechanics som beskre-
vet under ’returns’

13.7.b Udgangsposition

1. Indtag samme position, som ved en normal scrimmage down
2. Back Judge vil have ansvaret for slutningen af sparket medmindre

det er meget tæt p̊a sidelinjen.
3. De dybe dommere vil normalt have ansvaret for returnerne, men

Line Judge og Linesman skal assistere p̊a deres respektive sider af
banen med at dække korte returnere og korte spark, der g̊ar ud af
banen.

13.7.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. N̊ar der bliver sparket til bolden, s̊a se efter hvilken retning den
tager - men lad være med kigge p̊a bolden mens den er i luften.
Kig i stedet p̊a de spillere som er i dit ansvaromr̊ade (se sektion
26.4) - deres øjne vil vise dig hvor bolden ender.

2. Bliv ved line of scrimmage, indtil bolden har krydset linjen, bevæg
dig derefter ned af banen, dog max 10-15 yards.

3. N̊ar det bliver tydeligt, at et spark ikke vil lande i dit ansvars-
omr̊ade, skal du:

(a) Holde en position, hvor du er i stand til at dække omr̊adet
foran og rundt om modtageren. Hvis du er den nærmeste dom-
mer, udover dommeren med ansvaret for modtageren, skal du
bevæge dig i en position, s̊a du kan se om der er spillere som
blive blokeret af modstandere, og dermed kommer i vejen for
modtageren.

(b) Hvis en spiller i dit omr̊ade giver fair catch signal, skal du
holde øje med om han blokerer nogen, før han griber bolden.
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(c) Vær ikke bange for at kaste et flag for fejl du tydeligt kan se,
selv om de er langt fra hvor du st̊ar. Sørg for at kommuniker
med de andre dommere efter spillet, før at høre hvad de s̊a
fra deres vinkel.

4. N̊ar det er tydeligt at sparket vil lande i dit ansvarsomr̊ade, skal
du:

(a) Hvis sparket først bliver rørt af en spiller fra sparkeholdet i dit
ansvarsomr̊ade, skal du droppe en beanbag p̊a spottet. Hvis
sparket, efter at have krydset den neutrale zone, bliver berørt
af en spiller fra modtager holdet uden at spilleren f̊ar kontrol
over bolden, kan du give signalet for lovlig berøring (S11), for
at markere at det nu er en “fri bold”.

(b) Hvis du har ansvaret for modtageren, skal du droppe din be-
anbag p̊a det spot, hvor modtageren griber sparket.

(c) Hvis bolden dør, fordi den bliver grebet af en Hold B spiller
efter der er signaleret for fair catch, eller fordi en Hold A
spiller erobrer bolden, skal du fløjte og stoppe tiden (S3).

(d) Hvis sparket bliver erobret af en hold A spiller, skal du fløjte,
stoppe tiden (S3) og s̊a vise signalet for ulovlig berøring (S16).
Vis derefter signalet for first down (S8). Kort berøring af bol-
den, skal ikke betragtes som at have kontrol over den.

(e) Hvis bolden bliver sparket ud over din sidelinje, skal du fløjte
og stoppe tiden (S3). Vis derefter signal Sup16 for at f̊a Refe-
ree’en til at hjælpe dig hen til ud-af-banen spottet, ved hjælp
af Sup17, Sup18 og Sup19.

(f) Hvis bolden ender med at ligge stille i dit ansvarsomr̊ade, og
det er tydeligt at ingen spiller ønsker at tage bolden, skal du
fløjte og stoppe tiden (S3).

5. N̊ar returneringen starter, skal du bruge Return-mechanics (se oven-
for)

13.7.d Udvidede teknikker

1. Vær forberedt p̊a at sparket kan blive blokeret, erobret og evt
advanceret. Hvis spillet bliver et løbe eller kaste spil, skal du bruge
de p̊agældne mechanics for den type spil.

(a) Hvis spillet bliver til et løb eller kast, s̊a reager som du normalt
ville p̊a den type spil.

(b) Dæk goal line og end line alt efter situationen.
(c) Læg mærke til trøjenumrene p̊a lovlige modtagere.
(d) Mens et spark er løst i backfield (f.eks fordi det er blevet

blokeret), s̊a assister Referee med at se efter handlinger imod
sparkeren, specielt hvis bolden er p̊a den modsatte side af
banen.
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(e) Hvis sparket bliver blokeret, skal den wing dommer som er
p̊a samme siden af banen som Referee’en blive ved line of
scrimmage, for bl.a. at kunne afgøre hvorvidt sparket krydser
den neutrale zone. Den anden wing skal søge i backfield, og
hjælpe Referee’en.

13.8 Field goals og ekstra point forsøg

13.8.a Prioriteter - højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:

1. Du skal afgøre om et spark har krydset den neutrale zone, ved at
vide om den har rørt en spiller, dommer eller jorden, p̊a den anden
side af zonen.

2. Kig efter fejl beg̊aet af spillere i dit ansvarsomr̊ade, specielt:

(a) Ulovlig brug af hænder samt holding beg̊aet af linjemænd og
backs, som forsøger at beskytte kicker og holder. Hold specielt
øje med den yderste back/end i din side

(b) Blokeringer under hoften
(c) Sikkerhedsrelaterede fejl, s̊a som face mask, tripping og chop

block
(d) Unnecessary roughness overtrædelser langt fra bolden
(e) late hits efter spillet er dødt
(f) Ulovlige formationer.

3. Bemærk numrene p̊a alle lovlige modtagere p̊a din side af banen, og
se efter at ingen andre spillere rør bolden først, hvis spillet ændrer
sig til et kastespil.

4. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps og blokerede spark, og skift til de
korrekte mechanics, hvis spillet bliver er løbe-, kaste- eller return-
spil.

Hvis sparket bliver returneret, skal du skifte til return-mechanics (se
ovenfor)

13.8.b Udgangsposition

1. Stil dig som p̊a et normalt scrimmage spil
2. [LINESMAN] P̊a et ekstrapoint forsøg, skal du stille down boxen p̊a

3-yardlinjen (eller der hvor line-of-scrimmage må være flyttet til),
visende 1, og drejet 90 grader, s̊a den st̊ar med siden til. Instruer
kædeholdet om at ligge kæden p̊a jorden uden for banen omkring
20-yardlinjen.
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13.8.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Efter sparket, skal du bevæge dig ind mod spillerne p̊a midten af
banen. Dette tvinger dig til at kigge p̊a spillerne, og ikke hvorvidt
der er scoret. Hvis der sker aktiviteter efter spillet, er du desuden
i bedre position til at hjælpe Umpire.

13.8.d Udvidede teknikker

1. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps og blokerede spark, og skift til de
korrekte mechanics, hvis spillet bliver et løbe-, kaste- eller return-
spil.

(a) Hvis spillet er/bliver til et løbe- eller kastespil, s̊a reager som
du normalt ville p̊ad en type spil. [LINE JUDGE] hVIS bolden
blev snappet inden for 20-yardlinjen, s̊a bevæg dig hurtigt
mod goalline pylonen. Hvis bolden er snappet udenfor 20-yard
linjen, vil Field Judge bevæge sig dertil.

(b) Vær vidende om numrene p̊ade lovlige modtagere.
(c) Hvis bolden er løs i backfield, s̊a hjælp Referee’en med at

kigge p̊a straffe beg̊aet mod kicker og holder. N̊ar dette sker,
vil Referee’en have ansvaret for bolden.

(d) Hvis sparket bliver blokeret eller bolden er løs i backfield, skal
den wing dommer som er p̊a samme siden af banen som Re-
feree’en blive ved line of scrimmage, for bl.a. at kunne afgøre
hvorvidt sparket krydser den neutrale zone. Den anden wing
skal søge i backfield, og hjælpe Referee’en.

2. [LINE JUDGE] P̊a et ekstrapoint point forsøg, instruer det ekstra
kædehold (hvis der er et), om at lægge deres udstyr p̊a jorden, og
holde god afstand

13.9 Efter hver down

13.9.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
2. Opfordrer spillerne til at komme op fra bunker, p̊a en sikker måde,

og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Tjek om line to gain er n̊aet eller er tæt p̊a, og signaler hvis det er
tilfældet.

4. Tjek om der er kastet nogen flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt
det er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Rapporter dine egne flag til Referee og Umpire.
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(c) Dæk flag (og evt bean bags af betydning), smidt af de andre
dommere

(d) Kontroller at alle straffe bliver udmålt korrekt
(e) Hold Head Coach’en p̊a din sidelinje informeret omkring fejl

og straffe, specielt straffe imod hans hold.

5. Hold øje med skadede spillere og/eller andre situationer som kan
forventes at forsinke spillet.

6. Hold øje med anmodninger om time outs - og tilkend dem, hvis
det er lovligt.

7. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
8. Vid om spillet endte inde p̊a banen, og informer Referee om at

tiden (hvis den er stoppet) skal starte p̊a ready for play, ved at
give ham signal Sup12.

9. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste
spil.

13.9.b Udgangsposition

1. Kort efter spillet dør, bør du være p̊a niveau med død-bold-spottet.

13.9.c Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du er den dækkende dommer p̊a spillet, skal du se om line to
gain er n̊aet. [LINE JUDGE] Du bør normalt være i den bedste
position til at se dette. Hvis du er konsekvent, vil Linesman’en ikke
behøve at vende sig om, for at se om linjen er n̊aet

(a) Hvis linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3). N̊ar alle aktiviteter er
stoppet, s̊a f̊a øjenkontakt med Referee’en, og brug Sup35 til
at vise ham, at hold A har f̊aet en ny first down.

(b) Hvis du er usikker p̊a om linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3) og
r̊ab “close”. Bliv ved med at r̊abe “close”, til du er sikker p̊a
at de andre dommere har hørt det.

(c) Placer kun en bold p̊a det præcise død bold spot, ikke bare
p̊a et spot p̊a samme linje.

(d) Hvis spillet ender inde p̊a banen, s̊a informer Referee om at
tiden skal starte p̊a ready for play, ved at give ham signal
Sup12.

2. [NÅR DER BRUGES 40 SEKUNDERS PLAY CLOCK] Hvis du er
den ansvarshavende, s̊a signaler at bolden er død. Gør dette med
død-bold signalet (S7) medmindre timeout signalet (S3), touch-
down/field goal signalet (S5), safety signalet (S6) eller incomplete
pass/brændt field goal signalet (S10) bliver brugt i stedet. Giv kun
et signal.
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3. Hvis der er kastet et flag, s̊a følg proceduren beskrevet i kapitel 19.
Hvis der er injury timeout, s̊a følg proceduren i kapitel 17. Hvis
quarteret er slut, s̊a følg proceduren i kapitel 20.

At flytte downbox og kæde:

4. [LINESMAN]

(a) N̊ar du er sikker p̊a, at der ingen fejl er p̊a det foreg̊aende spil
(og der ikke er anden grund til at vente), s̊a bed downboxen
om at flytte sig til det nye spot, og kontroller at den viser den
korrekte down.

(b) N̊ar en ny first down er n̊aet, s̊a bed først downboxen om at
komme til den nye position, og bed derefter chain crew om
hurtigt at bevæge sig til deres nye position.

(c) Forudse hvorn̊ar det kan blive nødvendigt med en ’measure-
ment’, og vær klar til at komme ind med kæden, n̊ar Refe-
ree’en beder om det

5. [LINE JUDGE]

(a) Forudse hvorn̊ar det kan blive nødvendigt med en ’measure-
ment’, og vær klar til at komme ind og markere spottet til
clip’en, n̊ar Referee’en beder om det.

Viderebringelse af bolde:

6. Hvis du har bolden, men en anden dommer har død bold spottet
og det er tæt p̊a line to gain, s̊a aflever bolden til den p̊agældende
dommer, s̊a han kan spotte den præcist (yardlinje og sideværts
position) hvor spillet døde.

7. Medmindre du har død bold spottet, s̊a hjælp med at f̊a en ny bold
ind til dommeren som skal spotte bolden. (Mechanic 5.8).

8. Hvis bolden dør uden for numrene, s̊a må du ikke flytte den fra død
bold spottet, før en ny bold er blevet spottet inde melllem hash
marks.

Gør klar til den næste down:

9. Kontroller at intet uønsket foreg̊ar udenfor din sidelinje, eller i
holdomr̊adet, men lad ikke dette flytte din fokus fra dine primære
opgaver inde p̊a banen

10. Kommuniker med Referee’en omkring hvilken down det er, og in-
former ham omg̊aende, hvis han giver et forkert signal. Vær op-
mærksom p̊a, hvor line to gain er.

11. Hold øje med om udskiftningerne fra din sidelinje er lovlige, og om
kravene til Hold A spillerne overholder 9-yards kravene (se regel
7-1-3-b).

12. Bevæg dig i position til næste down. Vend aldrig ryggen til bolden,
da spillet kan starte n̊ar som helst.
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13.9.d Udvidede teknikker

1. Din prioritet n̊ar et spil er færdigt, at at blive klar til det næste.
Kun hvis en vigtig grund (som flag p̊a spillet, en skadet spiller eller
at kæden g̊ar i stykker), bør du bryde din rutine.

2. Hvis hold A skifter ud mens snapperen er p̊a, nær eller bevæger
sig imod sin position p̊a line of scrimmage, s̊a:

(a) Se efter om hold B reagerer p̊a hold As udskiftning.
(b) Hvis de gør (eller hvis du er i tvivl s̊a i op til 3 sekunder efter en

hold A indskiftningsspiller er kommet ind p̊a banen eller i end
zone), s̊a signaler (Sup36) til Referee og r̊ab “udskiftning”.

(c) Tag armene ned igen n̊ar hold B har haft rimelig mulighed for
at skifte ud.

3. Hvis du har brug for at tale med en spiller (som for at advare ham
om at han er tæt p̊a at f̊a et flag), s̊a kan det tit spare tid, ved at
videre give beskeden til Referee (for Hold A spillere) eller Umpire
(for Hold B spillere). Lad være med forsinke spillet, ved fx at g̊a
ind i et holds huddle, med mindre der er kaldt timeout.

4. Hold koncentrationen, og tænk p̊a hvad der kan ske p̊a næste spil.
5. [LINE JUDGE, NÅR DER ER EKSTRA KÆDE]

(a) N̊ar bolden er erklæret ready for play, s̊a bed den extra down
box om at stille sig ved den nye position

(b) N̊ar den primære kæde er p̊a plads, s̊a bed den extra kæde
om at flytte sig til sin nye position

6. [LINESMAN] Lad være med at bruge s̊a meget tid med kæden,
at det fjerner fokus fra dine andre opgaver, som at holde øje med
spillere og kommunikere med de andre dommere



184 Linesman og Line Judge (6- og 7-mands crew)



14 Field Judge og Side Judge (6 og

7-mands crew)

14.1 “Free kicks”

14.1.a Prioriteter - højeste først

Før sparket:

1. Vær opmærksom p̊a om Referee har givet instrukser om at flytte
til onside kick mechanics, og tilpas evt. din position hvis han har.

2. Tæl hold A spillerne (kicking team) og vis dit signal til dine kolle-
gaer p̊a sidelinjerne (brug Sup3, Sup4 eller Sup24). Modtag signaler
fra dine kollegaer. Tæl holdet igen, hvis dine signaler afviger fra en
eller flere af dine kollegaers.

3. Sikr dig at alle ikke-spillere, er væk fra omr̊adet langs sidelinjen.
At de ikke-involverede spillere er væk fra banen, og at alt hold
personale er i deres hold omr̊ade.

4. Sikr dig at chain crewet (eller ekstra chain crew/boks) har flyttet
sig selv og deres udstyr til et sikkert sted udenfor sidelinjen, og at
udstyret er lagt ned p̊a jorden og at bolddrenge er p̊a plads.

5. Kontroller at alle hold A spillere er indenfor 9-yard markeringerne
før sparket (Regel 6-1-2-c-5).

6. Først n̊ar du føler dig klar med dine opgaver, og du mener at
dine kollegaer er p̊a deres positioner, s̊a skal du give et tydeligt
klar signal (h̊anden højt hævet over hovedet). Signalet skal holdes
indtil Umpire har anerkendt dette.

7. Vær altid opmærksom p̊a evt. korte spark.

Under sparkespillet:

8. Observer hvorvidt sparket g̊ar uberørt (af hold B) ud af banen
tættest p̊a dig. Døm om team B spiller tæt p̊a sidelinjen rører
bolden medens spilleren er out of bounds.

9. Observer spillere for evt. fair catch signaler. Og vær klar til at
dømme for evt. kick catch interference.

10. Hvis det bliver et kort spark:

(a) S̊a skal du vide hvor, og af hvem, bolden først blev rørt.
(b) Hvis du er p̊a hold B’s restraining line, s̊a skal du vide om

bolden har brudt denne linje.
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(c) Hold øje med ulovlige blokeringer af hold A (inden bolden er
g̊aet 10 yards, eller er berørt af hold B).

(d) Marker ethvert spot for ulovlig berøring med en beanbag.
(e) Marker død bold spottet hvis du en den nærmeste dommer

og der kun er lidt eller slet ikke er et return.

11. Giv start uret signal (S2) hvis bolden er lovligt berørt i dit an-
svarsomr̊ade.

12. Marker kun død bold spot hvis runneren bliver tacklet eller løber
ud af banen, indenfor de sidste 2 yards af hold A’s goal line, eller
hvis ball carrieren kommer foran dig.

13. Døm touchdown, hvis bolden returneres helt til hold A’s end zone.
14. Hold øje med overtrædelser af spillere i dit omr̊ade, og særligt:

(a) Ulovlig berøring af et kort spark.
(b) Ulovligheder omkring din restraining line.
(c) [SIDE JUDGE (I ONSIDE KICK POSITION)] spilleren fra

det sparkende hold (undtaget kickeren) mere end 5 yards bag
ved deres restraining line efter ready for play.

(d) Ulovlig brug af hænder (illegal use of hands), og holding i
point of attack.

(e) Blokeringer under hoften.
(f) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som f.eks. facemasks, trip-

ping eller chop blocks.
(g) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.
(h) Enhver spiller fra sparke holdet som kommer p̊a banen efter

sparket, eller som frivilligt løber ud af banen under sparket.

14.1.b Udgangsposition(er)

Normale spark:

1. Hvis “free kicket” finder sted efter en scoring, s̊a bevæg dig langs
sidelinjen til din startposition, mens du sikrer dig at holdet p̊a din
side, ved hvor meget der er tilbage af 1 minuts pausen efter scoring.

2. [FIELD JUDGE]

(a) [PÅ ET 6-MANDS CREW] Vær i position F (se 26.1) ved
press box sideline p̊a hold A’s restraining line.

(b) [PÅ ET 7-MANDS CREW] Vær i position D (se 26.1) ved
press box sideline p̊a hold B’s restraining line.

3. [SIDE JUDGE] Vær i position E (se 26.1) udenfor sidelinjen mod-
sat press box siden af banen p̊a hold B’s restraining line.

Onside kicks:

4. [FIELD JUDGE] Forbliv i din normale position.
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5. [SIDE JUDGE] Vær i position G (se 26.1) p̊a hold A’s restraining
line (kicking team), udenfor sidelinjen p̊a press box siden af banen.

“Free kick” efter straf eller en safety:

6. N̊ar et “free kick” tages efter at en straf er udmålt, eller efter en
safety, er udgangspunktet det samme som ovenst̊aende.

14.1.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

Før sparket:

1. Skulle der forekomme årsager til at spillet ikke skal starte (f.eks.
bolde, tilskuere eller ikke deltagende spillere p̊a banen), s̊a fløjt
opmærksomhedsagtigt i din fløjte, lav timeout signalet (S3) og sørg
for at problemet elimineres.

Under et hvilket som helst sparkespil:

2. Hvis du ser en hvilken som helst spiller frivilligt forlade banen
under sparket, drop din bean bag (aldrig din hat) for at markere
hans exit. Kast flaget hvis han kommer ind p̊a banen igen (at træde
p̊a sidelinjen er ogs̊a at være ude).

3. Hvis reglerne foreskriver at uret skal starte ved første berøring
inde p̊a banen, s̊a lav signalet for at starte uret (S2), hvis du er
den nærmeste dommer, eller den med den bedste visuelle vinkel.

Under et spark som g̊ar dybt:

4. Efter bolden er blevet sparket, s̊a hold øje med spillerne i dit an-
svarsomr̊ade. Kig kun kort efter retningen p̊a sparket, hold derefter
øje med dit omr̊ade (følg aldrig bolden i luften).

5. Bevæg dig langs sidelinjen ned ad banen, mens bolden er i luften.
N̊ar der opst̊ar et return, s̊a bevæg dig baglæns mod hold A’s goal
line, mens du hele tiden sørger for at have runneren foran dig. P̊a
et langt return skal du være den første mand p̊a goal line. Marker
død bold spottet, hvis det sker imellem goal line og 2-yardlinjen.
Skulle runneren n̊a forbi dig, s̊a assister din ansvarshavende kollega
med det korrekte død bold spot.

6. Hvis bolden g̊ar ud af banen i dit ansvarsomr̊ade, s̊a bevæg dig til
spottet (kast evt. dit flag hvis det er nødvendigt). Søg at f̊a fat i
den brugte bold, og placer den p̊a spottet. Sikr dig at de øvrige
dommere f̊ar en ny bold ind p̊a spottet for næste forsøg.

Under et spark som er kort:

7. Forbliv p̊a en position hvor du kan se bolden, og blokeringer af
hold A spillere.
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8. [HVIS DU ER PÅ HOLD A’S RESTRAINING LINE] Vær særlig
opmærksom p̊a blokeringer lavet af hold A spillere, som sker før de
er tilladte (inden bolden er g̊aet 10 yards, eller har været berørt af
hold B).

9. [HVIS DU ER PÅ HOLD B’S RESTRAINING LINE] Observer for
hvem der er den første, der rører bolden, og hvor det sker. Marker
eventuelle ulovlige berøringer med din bean bag.

10. Hvis du er den nærmeste dommer n̊ar bolden dør, giv stop uret
signal (S3) og marker død bold spottet.

14.1.d Udvidede teknikker

1. Hold specielt øje med blokeringerne lavet af de 2 nærmeste hold B
spillere.

2. [PÅ ET 7 MANDS CREW] [SIDE JUDGE] Hvis et forventet on-
side kick istedet bliver sparket dybt, s̊a flyt dig ind p̊a banen og
overlad sideline ansvar til Linesman.

14.2 Basic scrimmage spil

14.2.a Prioriteter - højeste først

1. Hav styr p̊a down and distance - kommuniker dette til de andre
dommere. Anerkend signalerne fra de andre dommere. Tillad aldrig
at spillet starter, hvis ikke der er enighed om ovenst̊aende.

2. Tæl hold B spillerne og signaler dit resultat (en af supplements
signalerne Sup3, Sup4 el. Sup24) til dine kollegaer. Tæl igen hvis
der er uoverensstemmelse mellem dit og de andres resultat.

3. [SIDE JUDGE] Hvis der er synlig play clock (25/40 eller 40 sekun-
ders ur), s̊a kontroller at det starter p̊a det korrekte tidspunkt, og
hold s̊a øje med om det n̊ar 0, inden bolden bliver snappet.

4. Identificer din(e) key(s) (se sektion 16.4). Hvis det er en ny eller
anderledes formation, s̊a sørg for at kommunikere dine keys til dine
kollegaer.

5. Noter dig de lovlige modtagere. Særligt dem som normalt er lov-
lige pr. position, men som er ulovlige pga. nummerering. Desuden
skal du observere for spillere (normalt tight ends) som er lovlige
modtagere p̊a baggrund af deres nummer, men er dømt ulovlige
som modtagere, pga. spillere som er linet op p̊a line of scrimmage
udenfor dem.

6. Vær bevidst om hvor line to gain er i forhold til spillets start,
s̊aledes at du kan “føle” om line to gain er n̊aet, frem for at skulle
kigge ud p̊a kæden.

7. Hold øje med udskiftninger af hold B, som for eksempel:
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(a) Udskiftede spillere, som ikke forlader huddlen indenfor 3 se-
kunder, efter at en indskiftet spiller har n̊aet huddlen.

(b) Indskiftningsspillere, som kommer p̊a banen, og kommunike-
rer med nogen, for derefter at forlade banen igen.

8. Sikr dig, at trænere og spillere er i deres respektive omr̊ader, og at
dine sidelinje er fri for evt. forhindringer.

14.2.b Udgangsposition

1. [SIDE JUDGE] Vær p̊a samme sidelinje som Linesman.
2. [FIELD JUDGE] Vær p̊a samme sidelinje som Line Judge.
3. St̊a p̊a eller lidt udenfor sidelinjen. Begge dybe dommere bør st̊a

p̊a samme yardlinje. [FIELD JUDGE] Juster s̊a du st̊ar p̊a samme
yardlinje som Side Judge.

(a) Vær normalt 20-22 yards fra LOS. Hvis du ender mellem team
B’s 5 yard linje og Goal Line, s̊a vær i stedet p̊a Goal Line s̊a
du ikke behøver at bevæge dig derhen.

(b) [PÅ ET 7-MANDS CREW] Vær ikke dybere end Back Judge.

14.2.c Udvidede teknikker

Grunde til at variere (eller lade være med det) din oprindelige position:

1. Hvis der er stor sandsynlighed for at der vil komme et dybt kast
(“hail mary”), s̊a start dybere end normalt. Sørg for at alle de dybe
dommere justerer lige dybt. Juster tættere p̊a ved short yardage
situationer.

2. Pinch ind hvis offense ’tager et knæ’ og brug din tilstædeværelse
til at undg̊a usportslig opførsel.

At signalere tælling:

3. Sidste mulighed for at vise talte spillere signalet er n̊ar offense
bryder huddlen (men det kan og bør laves tidligere).

14.3 Løbespil

14.3.a Prioriteter - højeste først

1. Observer runneren og aktiviteter omkring ham.
2. Afgør om der er scoret touchdown.
3. Marker spottet for forward progress eller out of bounds spottet,

hvis bolden dør p̊a din side af banen inden for 2-yardlinjen.
4. Observer for alle fumbles, marker dem du ser med en bean bag, og

gør det der hvor bolden fumbles.
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5. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og
kig særligt efter:

(a) Illegal use of hand og holdings i point of attack. Særligt med
fokus p̊a wide receivere, tight ends, full backs eller pullende
linjemænd.

(b) Ulovlige lave blokeringer lavet af spillere i din side af forma-
tionen.

(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(d) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

6. Vær p̊a p̊a goal line før boldholderen, s̊a du kan dømme hvorvidt
der er scoret.

14.3.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Løb sidelæns eller baglæns langs sidelinjen, s̊a du hele tiden kan
se boldholderen. Hold ham mellem dig og wing-dommeren p̊a din
sidelinje.

2. Hold nok afstand til spillet, s̊a du ikke risikerer at blive ramt eller
kommer i vejen. Hvis spillet kommer for tæt p̊a dig, s̊a træk væk
fra banen, og vend aldrig ryggen til bolden.

3. Vær p̊a goal line før boldholderen.
4. Hvis løbet g̊ar til den modsatte side af banen, s̊a kig bag boldhol-

deren og Umpire. Hold det brede overblik, og hjælp med at dømme
omkring de omr̊ader, som de andre dommere ikke kan se.

Hvis bolden dør p̊a din side af banen:

5. Fløjt hvis du tydeligt ser boldholderen nede, eller ude af banen.
Signaler timeout (S3) hvis boldholderen er ude af banen eller line
to gain er n̊aet.

6. Hvis spillet dør mellem 2-yardlinjen og goal line, har du ansvaret
for spottet. P̊a resten af banen har wing-dommeren ansvaret for
spottet.

(a) Hvis spillet ender inde p̊a banen, s̊a lav “square off”, dvs.
bevæg dig langs med sidelinjen til yardlinjen for spottet og
derefter ind p̊a banen fremfor skr̊at indover banen hen til
spottet.

(b) Hvis spillet ender udenfor banen, s̊a stop p̊a sidelinjen og se
efter handlingerne lige efter spillet i omr̊adet udenfor banen
(wing dommeren bør g̊a udenfor banen for at se efter hand-
linger i omr̊adet)

(c) Vær klar p̊a at dække forward progress spottet hvis boldhol-
deren bliver tvunget tilbage.
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(d) Hop ikke over spillere for at n̊a hen til forward progress spot-
tet: hold spillerne foran dig.

(e) N̊ar al action er overst̊aet, s̊a f̊a fat i en bold hvis det er
nødvendigt, og placer den p̊a død bold spottet, og hjælp der-
efter med at f̊a fat i en bold til spotteren (Mechanic 5.8).

7. Hvis boldholderen løber ud af banen, s̊a følg efter ham ud af banen,
og bliv ved ham indtil der ikke er risiko for aktiviteter af eller mod
ham.

14.3.c Udvidede teknikker

1. Fløjt aldrig n̊ar runneren har ryggen mod dig, eller du p̊a anden
m̊ade er forhindret i at se bolden - han kan have fumblet den uden
din viden. Se læder! Vær helt sikker p̊a at spillet er slut.

2. Hvis der former sig en bunke ovenp̊a en mulig løs bold, s̊a stop
tiden (S3) og opløs stakken for at erkende hvem som har bolden
(Mechanic 5.11).

3. Hvis du ikke er den nærmeste dommer p̊a død bold spottet, s̊a iagt-
tag for late hits og andre ulovlige handlinger. Det er i høj grad dit
ansvar at sikre omr̊adet omkring wing dommeren, da han primært
er optaget af forward progress.

14.4 Kastespil

14.4.a Prioriteter - højeste først

1. Afgør om kast er grebet, eller incomplete. Selv om udgangspunktet
er at du skal afgøre p̊a kast kastet mod din side af banen, s̊a kan
det være nødvendigt at du er involveret i alle kast, særligt dem som
forsøges grebet med retning mod dig, eller hvor du har en bedre
vinkel. P̊a samme måde skal du ofte afgive afgørelsen hvis spilleren
har ryggen til dig, da en anden kan have bedre udsyn.

2. Afgør touchdown situationer p̊a kast der g̊ar i end zone.
3. Observer den startende kontakt af og mod din(e) key(s).
4. Observer for overtrædelser af alle spillere i dit ansvarsomr̊ade, og

kig særligt efter:

(a) Defensiv og offensiv pass interference.
(b) Defensiv holding og illegal use of hands mod lovlige modta-

gere.
(c) Ulovlige blokeringer under hoften af spillere p̊a din side af

formationen.
(d) Ulovlige berøringer af fremadrettede kast, af spillere som fri-

villigt er g̊aet ud af banen.
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
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(f) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller
chop blocks.

(g) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

5. Informer Referee hvis der blev kastet til et omr̊ade hvor der ikke
var en lovlig modtager.

N̊ar kastet er grebet, s̊a overg̊a til normal løbespil dækning (ovenfor).

14.4.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Løb sidelæns eller baglæns langs sidelinjen, og sørg for at ingen
spillere er dybere end dig. Hvis du er tvunget til at dreje dig for at
løbe langs sidelinjen, s̊a sørg for at kigge p̊a spillet over skulderen.
Sørg for at du kan se enhver kontakt af enhver lovlig modtager p̊a
din halvdel af banen.

2. Skift fra man to man dækning (hvor du kigger p̊a din(e) key(s)) til
zone dækning (hvor du kigger p̊a hele dit ansvarsomr̊ade) umiddel-
bart efter den første aktivitet. Det sker normalt 2-3 sekunder efter
snappet er g̊aet.

3. Du har ansvaret fra din position til hold Bs endline og deler ansva-
ret for sidelinjen med wing-dommeren fra din position til hans. I
kan begge dømme en boldholder eller bold som værende ude af ba-
nen. Husk at wing-dommeren har ansvaret for spottet, medmindre
det er inden for 2-yardlinjen.

4. Du har ansvaret for goal line og end line p̊a din side af banen men
ignorer ikke midten af banen. [PÅ ET 7 MANDS CREW] Back
judge vil assistere med dette i midten.

5. Hvis en hold A spiller frivilligt g̊ar ud af banen i dit omr̊ade, s̊a
drop en bean bag for at indikere dette, og hold særligt øje med om
han er den første spiller p̊a banen til at røre en fremadrettet kast.

6. S̊a snart du konstaterer at kastet er sendt af sted, s̊a bevæg dig
til den position som giver dig de bedste betingelser for at vurdere
om kastet bliver grebet eller er incomplete, og om der beg̊as pass
interference. Mens bolden er i luften skal du kigge p̊a spillerne, som
har mulighed for at gribe bolden, og ikke p̊a selve bolden.

7. Hvis du ikke er den nærmeste dommer ved død bold spottet, skal
du stadig bevæge dig hen mod spottet, og kigge efter handlinger
beg̊aet efter spillet er dødt. Hvis spillet dør tæt p̊a sidelinjen eller
uden for banen, skal du besvæge dig sideværts, s̊a du kan dække
omr̊adet omkring boldholderen. Hvis boldholderen løber ud af ba-
nen, og du er den anden dommer der kommer frem til omr̊adet, skal
du følge efter ham ud af banen, og sikkre dig at ingen overtrædelser
bliver beg̊aet.

8. Fløjt hvis du ser bolden dø i dit ansvarsomr̊ade.
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9. Hvis kastet er kastet til den modsatte side af banen, se henover
banen og vær forberedt p̊a at hjælpe med at dømme p̊a com-
plete/incomplete, pass interference, ulovlig kontakt til hjelmen og
forward progress - dog kun hvis du er 100% sikker p̊a hvad du ser.
Behold ogs̊a overblikket i din egen side, s̊a du fanger eventuelle
unødvendige handlinger.

10. N̊ar du skal dømme/afgøre modtagelser af kastet i nærheden af
sidelinjen, s̊a brug kun et signal. Vis incomplete (S10), hvis kastet
er incomplete og og timeout signalet (S3), hvis bolden er grebet,
og spilleren efterfølgende løber ud af banen (mechanic 5.9). Vis
signalet for start uret (S2), hvis bolden er grebet tæt p̊a sidelinjen,
og erklæres død inbounds. Uanset signalet s̊a bør det gentages 2-3
gange. Husk at kigge p̊a den anden dommer p̊a din sidelinje før
der gives signal om complete pass. Nik med hovedet til ham for at
indikere at du mener at kastet var complete; ryst med hovedet hvis
du mener at det var incomplete.

11. N̊ar der er kontakt som ville have været pass interference, men ikke
er det fordi bolden ikke umiddelbart er gribbar, s̊a giv signalet for
“uncatchable” (S17).

12. Efter et incomplete pass, s̊a sørg for at f̊a en bold fra bolddrengen,
og f̊a den ind til spotteren (Mechanic 5.8). Sikr dig at den brugte
bold kommer ud af banen.

13. Hvis der er et løb efter bolden er grebet, s̊a reager som du vil p̊a
ethvert løbespil (ovenfor).

14. Hold dig i en position, hvor du kan se spillerne i yderzonen, særligt
p̊a de spil som har stor udstrækning.

14.4.c Udvidede teknikker

1. N̊ar en luftb̊aren spiller forsøger at gribe et kast nær sidelinjen eller
end line, s̊a observer først p̊a hans fødder (for at se at han er nede
inbounds), og derefter p̊a hans hænder (om de griber bolden). Gør
du det omvendt, risikerer du at misse øjeblikket hvor hans fødder
rammer jorden (Mechanic 5.17.8). F̊a øjenkontakt med den anden
dommer som dækker samme linje som dig, før du giver signal.

2. Informer Referee hvis det er incomplete pass der var kastet til et
omr̊ade hvor der ikke var en lovlig modtager. G̊a mod Refereen og
peg p̊a receiveren eller r̊ab receiver nummeret hvis der var en lovlig
modtager, men du tror at Refereen ikke er klar over det.

14.5 Spil omkring goal line

14.5.a Prioriteter - højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil, plus:
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1. Afgør om der scores touchdown eller ej. Dette inkluderer alle kast
ind i end zone, samt løb n̊ar bolden bliver snappet uden for 7-
yardlinjen.

2. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.

14.5.b Udgangsposition

Hvis bolden bliver snappet uden for 7-yardlinjen, men inden for 20-
yardlinjen

1. Start p̊a sidelinjen ud for goal line. Det er en god ide at st̊a 4-6
fod uden for banen, s̊a du ikke behøver flytte dig, selv hvis pylonen
skulle blive truet.

2. Sørg for at kunne se mindst halvdelen af goal line og sidelinjen i
end zone. Hvis spillet slutter p̊a eller tæt p̊a goal line, skal du være
p̊a goal line s̊a du kan dømme p̊a om planet blev brudt.

3. Vær forberedt p̊a at dømme omkring forward progress inden for
2-yardlinjen.

4. [PÅ ET 6-MANDS CREW] Se halvdelen af endline.

Hvis bolden bliver snappet inden for 7-yardlinjen:

5. [PÅ ET 7-MANDS CREW] Vær p̊a den forlængede sidelinje, ca.
2 yards bag end line.. Hvis der ikke er en receiver i din side er det
tilladt at flytte dig til en 45 graders vinkel til end line/sidelinjen.

6. [PÅ ET 6-MANDS CREW] Stil dig ca. 2 yards fra hjørnet i en 45
graders vinkel til end line/sidelinjen.

7. Observer alle aktiviteter i din del af endzonen, og vær især opmærk-
som p̊a aktiviteter tæt p̊a sidelinjen eller end line. Wing officials
har ansvar for goal line.

14.5.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du har ansvaret for goal line, s̊a bliv ved linjen medmindre du
skal bevæge dig til en position hvor du bedre kan dømme omkring
et kast ind i end zone.

2. Hvis du har ansvaret for sideline/endline s̊a observer lead blockere
p̊a et løbespil eller receivere i din zone p̊a kaste spil. Samarbejd
med Back Judge om receivere ved endline.

3. Marker en scoring ved at fløjte og vis signalet for touchdown (S5),
men kun n̊ar du tydeligt ser bolden bryde goal lines plan, eller hvis
du ser et kast blive grebet i end zone.

4. Hvis der bliver en stor bunke ved goal line, skal du bevæge dig
ind mod bolden, indtil du kan se den. Hvis du er den dommer
som er tættest p̊a, kan det være du skal grave for at finde bolden.
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Kontroller med de andre dommere, om de har set boldholderen
nede (eller fumble bolden), inden han n̊aede goal line.

5. Hvis du har ansvar for goal line og er nødt til at flytte dig, for at
undg̊a kontakt med en spiller, s̊a skal du flytte dig lige baglæns.
Du må ikke fjerne dig fra goal line.

6. Du skal ikke vise signal for en scoring, hvis du har kastet et flag
mod det scorende hold. Du må ikke fløjte eller vise signal, hvis du
er usikker omkring resultatet af spillet.

7. N̊ar du har ansvaret for goal line, skal du ikke følge efter boldhol-
deren ind i end zone, medmindre der fare for ballade mod eller af
ham.

8. Hold dit signal for touchdown eller safety indtil Referee har set
det, men bliv ved med at kigge p̊a spillerne (drej dig efter dem,
hvis det er nødvendigt) - lad være med at kigge p̊a Referee, før
al aktivitet omkring spillerne er afsluttet. Lad være med at løbe
og give signal samtidigt. Du skal ikke gentage de andre dommeres
signal, medmindre Referee ikke kan se deres signal.

9. Specielt ved spil omkring goal line, er det vigtigt at de dækkende
dommere viser det samme spot eller scoring. Kommuniker hvis det
er nødvendigt. Vis kun signal hvis du er sikker.

14.5.d Udvidede teknikker

1. Kommuniker verbalt om hvem der har ansvaret for goal line og end
line før hvert forsøg. Hvis der er larm s̊a peg p̊a dne linje du selv
har ansvar for.

2. Hvis du har sidelinje/end line ansvar, s̊a skal du p̊a løbespil mod
goal line hjælpe wing dommeren med at se om boldholderen træder
p̊a sidelinjen. Dette tillader wing dommeren at have fuld fokus p̊a
goal line.

14.6 Returneringer

14.6.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med runneren og hans omr̊ade, hvis du er den nærmeste
dommer.

2. Marker forward progress eller out of bounds spottet, hvis bolden
dør i din side af banen. Du har ansvar for dette frem til hold As 2-
yardlinje. Hvis bolden dør p̊a den modsatte side af banen, s̊a hjælp
den modsatte dommer ved at estimere dig frem til spottet, eller
kopier hans spot.

3. Hold øje med evt. fumbles hvis du er den nærmeste dommer, eller
har det bedste udsyn til bolden. Marker spottet for fumbles med
en beanbag.
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4. Hold øje med evt. ulovlige fremadrettede kast, særligt n̊ar du er i
en position p̊a højde med runneren.

5. Hold øje med blokeringer af alle spillerne i dit ansvarsomr̊ade, sær-
ligt foran og omkring boldholderen, og fortrinsvis;

(a) Blokeringer i ryggen og holdings i point of attack.
(b) Blokeringer under hoften alle steder p̊a banen.
(c) Sikkerhedsmæssige overtrædelser som facemask, tripping eller

chop blocks.
(d) Ulovlige fremadrettede handoffs.
(e) Kontakt beg̊aet med kronen af hjelmen - eller kontakt mod

en forsvarsløs spiller over skuldrene.
(f) Late hits af alle spillere efter spillet er dødt.

6. Hold øje med alle handoffs og bagudrettede kast, n̊ar du er den
nærmeste dommer, eller har det bedste udsyn til bolden. Marker
spottet med en beanbag.

14.6.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hold dig p̊a afstand af spillerne.
2. Bevæg dig mod hold A’s goal line, og følg efter spillet.
3. Hold øje med boldholderen, og følg efter ham ned ad banen. Du har

ansvaret for spottet, og skal derfor være forberedt p̊a at dømme
omkring forward progress. Hvis spillet dør umiddelbart efter bolden
er blevet erobret, kan wing-dommeren godt tage spottet.

4. Hvis boldholderen er p̊a den modsatte side af banen, sig kig bredt
mens du følger efter spillet. Kig hovedsageligt p̊a spillerne p̊a mid-
ten af banen, samt p̊a din halvdel.

5. Hvis du er i færd med at følge udviklingen ved en blokering, s̊a
fortsæt med det før du skifter til at holde øje med boldholderen
eller en anden blokering. Selv hvis du forventer at en anden dommer
tager ansvar for den skal du blive ved den indtil du er sikker p̊a at
den er lovlig.

6. Hvis bolden dør i dit ansvarsomr̊ade s̊a fløjt, stop tiden (S3), og
indiker spilleretningen for næste spil med et første forsøg signal
(S8). Hold din retningsvisning, indtil du er sikker p̊a at Referee
har set det.

14.7 Punts

14.7.a Prioriteter - højeste først

Før og under sparket har du samme prioriteter som p̊a ethvert andet
scrimmage spil (ovenfor), plus:
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1. [PÅ ET 6-MANDS CREW] Marker end of kick spottet (hvis det
er inbounds) med en beanbag.

2. Afgør om spillerne rørte bolden eller ej.
3. Hold øje med fair catch signaler fra spillere i dit omr̊ade.
4. Hold øje med Kick Catch Interference mod en spiller i position til

at gribe sparket, hvis sparket g̊ar mod dit omr̊ade.
5. Hvis sparket ikke g̊ar mod dit omr̊ade, hold øje med spillere som

ikke beg̊ar Kick Catch Interference, fordi de bliver blokeret ind i
modtageren.

6. Marker enhver ulovlig berøring med en bean bag.
7. Hvis sparket ender i nærheden af goal line, skal du være forberedt

p̊a at vurdere, om “momentum” undtagelsen gælder i situationen.
8. Hold øje med overtrædelser beg̊aet af alle spillere i dit omr̊ade, dog

specielt:

(a) Blokeringer under hoften, specielt beg̊aet af spillere p̊a din
side af banen.

(b) Under sparket, ulovlig brug af hænder, samt holding beg̊aet
mod spillere fra hold A, som forsøger at komme ned ad banen.

(c) Hold A spillere, som vender tilbage til banen, efter frivilligt
at have forladt den. (Drop din beanbag for at markere at han
forlod banen, og smid dit flag, hvis han kommer ind igen).

(d) Ulovlig blokering af spillere som har givet fair catch signal.
(e) Sikkerheds-relaterede overtrædelser som face mask, tripping

eller chop block.
(f) Unnessecary roughness fouls væk fra spillet.
(g) Late hits efter spillet er dødt.

9. Bemærk numrene p̊a lovlige modtagere i din side af banen, og om
der er andre som er først til at røre bolden eller være ulovligt nede
ad banen, hvis det bliver et kastespil.

10. Vær klar til at spillet kan blive en anden type spil, specielt ved et
d̊arligt snap, eller blokeret spark.

11. Vær klar til at blive dirigeret hen til out of bounds spottet af
Referee, hvis bolden bliver sparket direkte ud af banen.

N̊ar punt-returneringen g̊ar i gang, skal du bruge mechanics som beskre-
vet under returneringer (ovenfor).

14.7.b Udgangsposition

1. [PÅ ET 7-MANDS CREW]

(a) St̊a p̊a eller udenfor din sidelinje, 5 yards dybere end den
dybeste modtager. Sørg for at alle de dybe dommere st̊ar p̊a
samme yardlinje.
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(b) Kontroller at du kan se alle mulige modtagere p̊a din side af
banen, ogs̊a dem som st̊ar længere fremme p̊a banen, og hvis
der ingen er s̊a de dybest potentielle blokeringsspillere.

2. [PÅ ET 6-MANDS CREW]

(a) [FIELD JUDGE] Vær bagved og til siden af den dybeste re-
turner. Bagved s̊a du kan se igennem spilleren og se bolden
blive sparket. Til siden s̊a du ikke st̊ar i vejen, men stadig tæt
nok p̊a til at kunne se om han berører bolden, og om en mod-
stander forstyrrer hans ret til uhindret at gribe den bolden.
Korrekt afstand er 5 yards bag og 5-10 yards til siden. Forbliv
melllem returneren og sidelinjen.

(b) [SIDE JUDGE] St̊a p̊a eller udenfor din sidelinje, 5 yards
dybere end den dybeste modtager.

(c) Hvis der er mere end en dyb returner s̊a placer dig mellem si-
delinjen og den nærmeste af dem, og hold dig godt p̊a afstand
indtil det er afklaret at returneren ikke modtager bolden.

3. Hvis bolden bliver snappet inden for hold B’s 40-yardlinje, s̊a start
p̊a goal line, og vær forberedt p̊a at afgøre hvorvidt bolden g̊ar
uberørt ind i end zone eller ud over sidelinjen.

4. Vær forberedt p̊a at ændre din position i forhold til vinden og/eller
punterens styrke.

5. Hav en beanbag klar, og en ekstra tilgængelig.
6. [PÅ ET 7-MANDS CREW] Back Judge har ansvar for hvor sparket

slutter med mindre det slutter meget tæt p̊a en sidelinje.
7. [PÅ ET 6-MANDS CREW] Field Judge er ansvarlig for den dy-

beste returner og Side Judge er ansvarlig for returnere som st̊ar
længere fremme p̊a banen med undtagelse af dem tættere p̊a Line
Judge. Hvis der er to dybe returnere er Field Judge og Side Judge
ansvarlige den tættest p̊a dem. Hvis der er flere end to har Field
Judje ansvar for de to tættest p̊a ham. Field Judge og Side Judge
arbejder altid udefra og ind.

14.7.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. N̊ar der bliver sparket til bolden, s̊a se efter hvilken retning den
tager - men lad være med kigge p̊a bolden mens den er i luften.
Kig i stedet p̊a de spillere som er i dit ansvaromr̊ade (se sektion
26.4)- deres øjne vil vise dig hvor bolden ender.

2. N̊ar det bliver tydeligt at et spark ikke vil lande i dit ansvars-
omr̊ade, skal du:

(a) S̊a vidt det er muligt beholde din oprindelige position. Dette
vil være et signal til de andre dommere, at du holder øje med
omr̊adet foran returneren.



14.7 Punts 199

(b) Holde en position, hvor du er i stand til at dække omr̊adet
foran og rundt om modtageren. Hvis du er den nærmeste dom-
mer, udover dommeren med ansvaret for modtageren, skal du
bevæge dig til en position, hvorfra du kan se blokeringer om-
kring en returner der er i position til at gribe sparket. Hold
specielt øje med om der er nogle der bliver blokeret af mod-
standere ind i modtageren, og som derfor er fritaget for straf
(Regel 6-4-1-d).

(c) Hvis spillet er langt fra dig, s̊a hold en position s̊a du kan
se omkring returneren. Vær klar til at overtage ansvaret for
returneren, hvis han kommer over p̊a din side af banen. [PÅ
ET 6-MANDS CREW] Flyt dig til en Back Judge position
i midten af banen hvis spillet er i modsatte side af banen.
Men vær forberedt p̊a at komme tilbage til din sidelinje foran
spillet hvis det ændrer retning tilbage til dig.

(d) Hvis en spiller i dit omr̊ade giver fair catch signal, skal du
holde øje med om han blokerer nogen, før han griber bolden.

(e) Vær ikke bange for at kaste et flag for overtrædelser du tyde-
ligt kan se, selv om de er langt fra hvor du st̊ar. Sørg for at
kommunikere med de andre dommere efter spillet, før at høre
hvad de s̊a fra deres vinkel.

3. N̊ar det er tydeligt at sparket vil lande i dit ansvarsomr̊ade, skal
du:

(a) Hvis du ikke allerede har ansvaret modtageren, skal du sl̊a en
knyttet næve i backfield (Sup28), for at gøre de andre dom-
mere opmærksom p̊a, at du overtager ansvaret for sparket og
modtageren. Overtag kun ansvaret for modtageren, hvis spar-
ket er uden for numrene, og du er i en meget bedre position
til at dække modtageren.

(b) Bevæg dig i en position til at kunne afgøre om modtageren
griber bolden. Du skal være mindst 10 yards fra modtageren,
og lidt bag ved ham.

(c) Hvis sparket først bliver rørt af en spiller fra sparkeholdet i
dit ansvarsomr̊ade, kan du give signalet for ulovlig berøring
(S16) for at tydeliggøre dette. Hvis sparket først bliver muffed
(men der ikke er besiddelse) at en spiller fra det modtagende
hold over den neutrale zone, kan du give signalet for lovlig
berøring (S11) for at markere at det nu er en “fri bold”.

(d) Brug din bean bag til at markere ethvert spot for ulovlig
berøring og/eller spottet hvor sparket slutter. Kun én dom-
mer, den ansvarshavende, skal i hvert tilfælde markere spottet
og give signal. Hvis du har mere end et spot og kun en be-
anbag, s̊a prioriter det spot det er mest fordelagtigt for hold
B.
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(e) Hvis bolden dør, fordi den bliver grebet af en Hold B spiller
efter der er signaleret for fair catch, eller fordi en Hold A
spiller erobrer bolden, skal du fløjte og stoppe tiden (S3).

(f) Hvis bolden ikke bliver grebet, og kommer forbi den dybeste
modtager, skal du følge efter bolden, og være forberedt p̊a at
afgøre dens status. Sørg for at holde dig langt nok væk fra
bolden, til at den ikke kan ramme dig.

(g) Hvis bolden nærmer sig goal line, skal du sørge for at være
p̊a linjen, s̊a du kan afgøre om bolden kommer ind i end zone.
De andre dommere skal nok tage sig af spillerne.

(h) Hvis bolden kommer ind i end zone, uberørt af hold B, eller
bliver “downed” i end zone af Hold B, skal du fløjte og give
signalet for Touchback (S7). Bliv ved med at vise signalet,
indtil du er sikker p̊a at Referee har set det.

(i) Hvis sparket bliver erobret af en hold A spiller, skal du fløjte,
stoppe tiden (S3) og s̊a vise signalet for ulovlig berøring (S16).
Vis derefter signalet for første forsøg (S8). Kort berøring af
bolden, skal ikke betragtes som at have kontrol over den.

(j) Hvis bolden bliver sparket ud over din sidelinje, skal du fløjte
og stoppe tiden (S3). Vis derefter signal Sup16 for at f̊a Refe-
ree til at hjælpe dig hen til out of bounds spottet, ved hjælp
af Sup17, Sup18 og Sup19.

(k) Hvis bolden ender med at ligge stille i dit ansvarsomr̊ade, og
det er tydeligt at ingen spiller ønsker at tage bolden, skal du
fløjte og stoppe tiden (S3).

4. N̊ar returneringen starter, skal du bruge return mechanics (se oven-
for).

14.7.d Udvidede teknikker

1. Hvis bolden snappes p̊a eller indenfor hold B’s 40-yardlinje vil
der være [PÅ ET 6-MANDS CREW] to eller [PÅ ET 7-MANDS
CREW] tre dommere p̊a goal line. Den dommer nærmest bolden
skal dømme om hvorvidt bolden krydser goal line, mens de øvrige
dommere dømmer aktiviteter omkring goal line. Bliv p̊a goal line
indtil du er sikker p̊a at bolden ikke krydser den.

2. Vær forberedt p̊a at sparket kan blive blokeret, erobret og evt.
avanceret. P̊a fake kicks skift til normal løbe og kaste coverage.

(a) Hvis spillet bliver et løbe- eller kastespil, skal du bruge de
p̊agældende mechanics for den type spil.

(b) Dæk hhv. goal line og end line ud fra de gældende regler.
(c) Vær opmærksom p̊a trøje numre for lovlige modtagere.
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14.8 Field goals og ekstra point forsøg

14.8.a Prioriteter - højeste først

Samme prioriteringer som p̊a andre scrimmage spil (ovenfor), plus:

1. [PÅ ET 6-MANDS CREW ELLER FIELD JUDGE PÅ ET 7-
MANDS CREW] Afgør hvorvidt der er scoret field goal. [PÅ ET
6-MANDS CREW] Field Judge og Side Judge deler dette ansvar.
[PÅ ET 7-MANDS CREW] Field Judge deler dette ansvar med
Back Judge.

2. [PÅ ET 7-MANDS CREW] [SIDE JUDGE]

(a) Hvis bolden er snappet fra eller indenfor hold B’s 5 yard linje:

(i) Hold øje med fejl af alle spillere men især:

(1) illegal use of hands og holding af linjemænd og backs
der beskytter sparkeren med fokus p̊a end’en og/eller
back’en p̊a din side

(2) defensive spillere der ulovligt prøver at blokere spar-
ket

(3) blokeringer under hoften
(4) aktiviteter mod snapperen der kunne være roughing
(5) sikkerhedsrelaterede fejl s̊asom face mask, tripping el-

ler chop blocks
(6) spillere der rammer en anden spiller med knæet
(7) late hits af spillere efter bolden er død
(8) ulovlige formationer

(ii) Bliv ved med at holde øje med spillere indtil de er helt
separerede fra hinanden efter bolden er sparket. Vend ikke
om for at se om sparket var succesfuldt, gentag ikke andre
dommeres signaler om sparket, skriv aldrig scoren ned,
hent aldrig en ny bold, men hold kun øje med spillere
indtil der ikke er nogen mulighed for problemer.

(b) Hvis bolden er snappet udenfor hold B’s 5 yard linje:

(i) Døm om en touchdown er scoret eller ej.

3. Se efter ulovlige berøringer eller bat af bolden.
4. Hold øje med spillernes måde at fejre scoringer.
5. Bemærk numrene p̊a alle lovlige modtagere p̊a din side af banen,

og se efter at ingen andre spillere rører bolden først, eller er ulovligt
nede ad banen, hvis spillet ændrer sig til et kastespil.

6. Vær forberedt p̊a d̊arlige snaps og blokerede spark, og skift til de
korrekte mechanics, hvis spillet bliver er løbe-, kaste- eller return-
spil.

Hvis sparket bliver returneret, skal du skifte til return mechanics (se
ovenfor).
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14.8.b Udgangsposition

1. [PÅ ET 6-MANDS CREW ELLER FIELD JUDGE PÅ ET 7-
MANDS CREW] Stil dig ca. 1 yard bag målstolpen tættest p̊a din
sidelinje. Du har ansvaret for at afgøre, om bolden g̊ar p̊a inden-
siden af din lodrette stolpe. [PÅ ET 6-MANDS CREW] [FIELD
JUDGE] Du har desuden ansvaret for at afgøre om bolden g̊ar over
eller under underliggeren.

2. [PÅ ET 7-MANDS CREW] [SIDE JUDGE]

(a) Hvis bolden er snappet udenfor hold B’s 5 yard linje: vær i
position udenfor hjørnet af sidelinjen og goal line p̊a samme
side som Linesman. Vær forberedt p̊a at dømme p̊a løb eller
kast fra fake field goal forsøg.

(b) Hvis bolden er snappet fra eller indenfor hold B’s 5 yard linje:
vær i double umpire position.Hold øje med defensive spillere
som overtræder reglen om at f̊a hjælp til at blive løftet for at
blokere et spark.

14.8.c Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. [PÅ ET 6-MANDS CREW ELLER FIELD JUDGE PÅ ET 7-
MANDS CREW]

(a) Kig p̊a bolden fra der bliver sparket til den, til det er tydeligt
om der vil blive scoret eller ej.

(b) Hvis du mener der er scoret, s̊a kommuniker med den anden
dommer bag målet, og kom sammen ind p̊a banen og vis sig-
nalet for scoring (S5).

(c) Hvis du mener, at der ikke er scoret, skal du vise signalet
for ingen scoring (S10), eller, hvis sparket g̊ar forbi din stol-
pe p̊a ydersiden, s̊a vis Sup15. Du skal ikke vise signalet for
touchback.

(d) Hold signalet i mindst 5 sekunder, og indtil at Referee har set
det

(e) [PÅ ET 6-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Fløjt n̊ar det er
tydeligt hvad resultatet af sparket vil blive.

(f) Hvis sparket er for kort, og bolden stadig er levende, skal du
ikke give noget signal, men i stedet bevæge dig i position til
at dække spillet, som havde det været et punt.

2. [PÅ ET 7-MANDS CREW] [SIDE JUDGE] Hold en position hvor
du kan se den første bevægelse, se blokering af offense og aktiviteter
af defense, især den yderste spiller og wing back p̊a din side af den
offensive formation.
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14.8.d Udvidede teknikker

1. Vær klar til spil hvor sparket bliver blokeret eller der er et d̊arligt
snap.

(a) [PÅ ET 6-MANDS CREW ELLER FIELD JUDGE PÅ ET
7-MANDS CREW] Bliv p̊a din plads i tilfælde af et drop kick.

(b) [PÅ ET 7-MANDS CREW] [SIDE JUDGE] Hvis du er double
umpire s̊a forbliv p̊a din position og hold øje med aktiviteter
mod hold A spillere p̊a din side af formationen.

(c) Hvis bolden eroberes og returneres af hold B, s̊a følg returne-
ringen.

2. Hvis hold A skifter til løbe eller kaste formation s̊a indtag normal
scrimmage position. [FIELD JUDGE] Hvis bolden snappes uden
for 20-yardlinjen skal du bevæge dig til din goal line pylon hurtigst
muligt (det er tilladt at løbe skr̊a gennem end zone). Hvis bolden
snappes inden for 20-yardlinjen vil Line Judge n̊a derhen og du
skal blive p̊a end linjen. Dæk altid spil i endzonen.

3. Hold øje med trøje numre p̊a lovlige receivere.

14.9 Efter hver down

14.9.a Prioriteter - højeste først

1. Hold øje med død bold aktivitet af spillere fra begge hold.
2. Opfordr spillerne til at komme op fra bunker p̊a en sikker måde,

og aflever bolden videre til en kollega, eller placer den p̊a et død
bold spot (afhængigt hvad der er mest passende).

3. Tjek om line to gain er n̊aet eller er tæt p̊a og signalér tilsvarende.
4. Tjek om der er kastet nogle flag p̊a det foreg̊aende spil, og s̊afremt

det er tilfældet:

(a) Giv timeout signal (S3).
(b) Rapporter dine egne flag til Referee og Umpire.
(c) Dæk flag (og evt bean bags) smidt af de andre dommere.
(d) Kontroller at alle straffe bliver udmålt korrekt.

5. Hold øje med skadede spillere eller andet der kan forsinke spillene.
6. [TIDTAGER PÅ BANEN] Stop og start tiden n̊ar nødvendigt.
7. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Start play clock n̊ar

det er nødvendigt og giv en 10 sekunders advarsel og kast delay of
game flag hvis uret n̊ar 0 inden et spil er startet.

8. Hold øje med anmodninger om timeouts - og tilkend dem, hvis det
er lovligt.

9. Gentag timeout signaler (S3) fra dine kollegaer.
10. Vid om et spil endte inbounds og informer Referee at uret (hvis

stoppet) skal p̊a ready ved at give signal om at uret kører (Sup12).
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11. Hjælp med til viderebringelse af bolde som klargøring til næste
spil.

12. Hvis du ikke dækker selve spillet, s̊a hold et overblik over banen,
og hjælp med at holde ro og orden.

14.9.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signalering)

1. Hvis du er den dækkende dommer p̊a spillet, skal du se om line to
gain er n̊aet.

(a) Hvis linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3). N̊ar alle aktiviteter
er stoppet, s̊a f̊a øjenkontakt med Referee, og brug S8 eller
Sup35 til at vise ham, at hold A har f̊aet et nyt første forsøg.

(b) Hvis du er usikker p̊a om linjen er n̊aet, s̊a stop tiden (S3) og
r̊ab “close”. Bliv ved med at r̊abe “close”, til du er sikker p̊a
at de andre dommere har hørt det.

(c) Placer kun en bold p̊a det præcise død bold spot, ikke bare
p̊a et spot p̊a samme linje.

(d) Hvis spillet ender inde p̊a banen, s̊a informer Referee om at
tiden skal starte p̊a ready for play, ved at give ham signal
Sup12.

2. [HVIS 40 SEKUNDERS UR BENYTTES] Hvis du er den dæk-
kende dommer p̊a spillet, skal du signalere at bolden er død. Brug
død bold signalet (S7) med mindre der istedet skal benyttes Time
out signal (S3), Touchdown/Field goal (S5), Safety (S6) eller in-
complete pass/ikke succesfuldt field goal signal (S10). Vis kun et
signal.

3. Følg proceduren i kapitel 19 hvis et penalty flag er blevet kastet.
Hvis en hold eller skadet spiller time out er kaldt, s̊a følg proceduren
i kapitel 17. Hvis en periode er slut, s̊a følg proceduren i kapitel
20.

4. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Hvis et 40 sekunders
ur skal starte efter reglerne:

(a) Hvis der er synlig play clock s̊a tjek at det er startet kort efter
spillet er slut.

(b) Hvis der ikke er synlig play clock s̊a start uret kort efter slut-
ningen af seneste spil.

Viderebringelse af bolde:

5. Hvis du har bolden, men en anden dommer har død bold spottet,
og det er tæt p̊a line to gain, s̊a aflever bolden til den p̊agældende
dommer, s̊a han kan spotte den præcist (yardlinje og sideværts
position) hvor spillet døde.
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6. Medmindre du har død bold spottet, s̊a hjælp med at f̊a en ny bold
ind til dommeren som skal spotte bolden. (Se sektion 5.8).

7. Hvis bolden dør uden for numrene, s̊a må du ikke flytte bolden
fra død bold spottet, før en ny bold er blevet spottet inde melllem
hash marks.

Gør klar til næste down:

8. Kontroller at intet uønsket foreg̊ar udenfor din sidelinje, eller i
holdomr̊adet.

9. [TIDTAGER PÅ BANEN] Mind Referee om urets status, og mind
ham om, hvorn̊ar uret skal starte igen. Dette er primært Field
Judges ansvar, men Side Judge bør ogs̊a give signalet.

(a) Hvis tiden er stoppet pga. en overtrædelse, skade eller en
hjelm der er røget af, og der er mindre end et minut tilba-
ge af halvlegen, sikr dig at Referee er klar over at der kan
trækkes 10 sekunder af kampuret.

(b) Vær forberedt p̊a at Referee kan bestemme hvorn̊ar kampuret
skal starte, hvis der er en situation med unfair kampurs taktik.

(c) Start uret n̊ar Referee giver ready for play signalet (S2), med-
mindre du er sikker p̊a at det skal starte p̊a snappet ifølge
reglerne. Du skal ikke gentage Referees signal, men brug sig-
nal Sup12 hvis det er nødvendigt for at bekræfte at uret er
blevet startet.

(d) Hvis kampuret skal starte p̊a snappet, s̊a start det n̊ar du ser
bolden blive snappet lovligt. Der er ingen grund til at give et
signal for at bekræfte dette.

10. Hvis der er stadion kamp ur s̊a tjek at det bliver stoppet og startet
korrekt.

11. Hold øje med om udskiftningerne fra din sidelinje er lovlige, og om
kravene til Hold A spillerne overholder 9-yards kravene (se regel
7-1-3-b).

12. Bevæg dig i position til næste forsøg. Vend aldrig ryggen til bolden,
da spillet kan starte n̊ar som helst.

13. [PLAY CLOCK OPERATØR PÅ BANEN] Ræk armen i vejret
n̊ar der er 10-12 sekunder tilbage for at signalere det til hold A
og hold det indtil bolden er snappet eller et delay of game flag er
kastet. Lav ingen yderligere signaler (f.eks. en nedtælling).

14.9.c Udvidede teknikker

1. Din prioritet n̊ar et spil er færdigt, er at blive klar til det næste.
Kun hvis en vigtig grund (som flag p̊a spillet, en skadet spiller eller
at kæden g̊ar i stykker), bør du bryde din rutine.

2. Hvis hold A skifter ud mens snapperen er p̊a, nær eller bevæger
sig imod sin position p̊a line of scrimmage, s̊a:
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(a) Se efter om hold B reagerer p̊a hold As udskiftning.
(b) Hvis de gør (eller hvis du er i tvivl s̊a i op til 3 sekunder efter en

hold A indskiftningsspiller er kommet ind p̊a banen eller i end
zone), s̊a signaler (Sup36) til Referee og r̊ab “udskiftning”.

(c) Tag armene ned igen n̊ar hold B har haft rimelig mulighed for
at skifte ud.

3. Hvis du har brug for at tale med en spiller (som for at advare
ham om at han er tæt p̊a at f̊a et flag), s̊a kan det tit spare tid at
videregive beskeden til Referee (for Hold A spillere) eller Umpire
(for Hold B spillere). Lad være med forsinke spillet, ved f.eks. at
g̊a ind i et holds huddle, medmindre der er kaldt timeout.

4. Hold koncentrationen, og tænk p̊a hvad der kan ske p̊a næste spil.
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Dette kapitel er ikke oversat, da der kun bruges 7-mands crews i NL.
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16 Key systemet

16.1 Generelt

1. Følgende definitioner er nødvendige, for at korrekt kunne finde
keys:

(a) Strong side - Den side hvor der er flest receivere uden for
tackles. Det har ikke noget med placeringen eller antallet af
linjemænd.

(b) P̊a et 5- eller 7-mands crew, hvis der er lige mange receivere
p̊a hver side, er press box siden strong side (den side hvor Line
Judge st̊ar).

(c) Tight end / split end - Den yderste receiver som er p̊a line of
scrimmage. En tight end st̊ar højst 4 yards fra den nærmeste
linjemand - ellers er det en split end.

(d) Slot back / flanker back - En receiver/back som stiller op uden
for tackles, men uden at være p̊a line of scrimmage. En slot
back st̊ar højst 4 yards fra yderste linjemand - ellers er det en
flanker back.

(e) Back i backfield - en spiller som er bag linjemændene og inden
for tackles ved snappet.

(f) Trips - 3 eller flere receivere som stiller op p̊a samme side af
formationen, uden for tackles.

2. N̊ar man skal finde keys, er følgende 2 ting ligegyldige:

(a) Om spilleren st̊ar p̊a line of scrimmage eller ej.
(b) Spillerens trøjenummer.

3. Prioriteringen af keys for at finde den oprindelige fordeling blandt
gruppen af dommere, er som følger:

(a) Deep wings (Side Judge og Field Judge).
(b) Back Judge (5- eller 7-mands crew).
(c) Wing dommere (Linesman og Line Judge).

4. Tommelfingerreglen er, at du aldrig skal dække en key, som en
dommer med højere prioritet allerede dækker. For eksempel p̊a et
7-mands crew skal hverken Line Judge eller Linesman dække den
samme spiller som Back Judge, og Back Judge skal ikke dække den
samme spiller som Side Judge eller Field Judge.

5. Hvis 2 spillere st̊ar lige bag hinanden eller meget tæt (”bunch”),
bestemmer dommerne deres keys efter hvilke ruter receiverne løber
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efter de skilles. Dem der løber ind mod midten af banen vil oftest
være Back Judges ansvar. Dem der løber ud mod sidelinjen vil
være den dybe eller wing dommerens ansvar alt efter hvor dybt
receiveren løber.

6. Er formationen ulovlig (f.eks. for mange spillere i backfield eller
flere spillere i motion ved snappet), s̊a fald tilbage til de keys I
ville have ud fra spillernes position ved snappet.

7. Hvis formationen er ny eller usædvanlig, s̊a kommuniker med dine
meddommere omkring hvem der har hvilke keys.

8. Hvis din key (eller en af flere) ikke er truet ved line of scrimmage,
behøver du ikke fokusere s̊a fast p̊a ham til at starte med. Først n̊ar
der kommer modstandere i nærheden af ham, er det nødvendigt at
holde øje med ham.

9. N̊ar først spillerne har etableret deres ruter, s̊a skift til zonedæk-
ning.

16.2 4-mands crew

1. Linesman og Line Judge har ansvaret for alle receivere p̊a deres
side af banen.

2. Hvis der er flere receivere p̊a den samme side af formationen, er
den yderste receiver p̊a linjen (tight/split end) den primære key.
Resten vil være sekundære keys.

16.3 5-mands crew

1. Back Judges key er den inderste receiver uden for tackles, p̊a strong
side af formationen. Dette vil typisk være en tight end eller slot
back.

2. Linesmans og Line Judges keys er den receiver, der er tættest p̊a
sidelinjen p̊a deres side af banen. Dette vil normalt være en split
end eller flanker back - medmindre Back Judge allerede dækker
ham.

3. Hvis formationen er balanceret, og der kun er én receiver uden for
tackles p̊a hver side af banen, key’er Back Judge p̊a den første back
ud af backfield i stedet. Hvis formationen er balanceret, og der er
to receivere uden for tackles p̊a hver side af banen, key’er Back
Judge p̊a den inderste receiver p̊a Line Judges side af banen, Line
Judge key’er p̊a den yderste, og Linesman key’er p̊a begge receivere
p̊a sin side af banen.

4. Hvis der er trips i strong side, tager Back Judge normalt alle und-
tagen den yderste receiver. Hvis der st̊ar en receiver helt tæt p̊a den
yderste receiver (“bunch”), kan wing dommeren med fordel key’e
p̊a begge to. Sørg for at kommunikere om hvem der har ansvaret
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for hvilke keys i disse situationer!
5. Hvis der er en spiller i motion, key’er Back Judge p̊a ham, og wing

dommerne key’er p̊a resten. Hvis motion manden bliver den yderste
spiller, s̊a skal han bare betragtes som ikke at være i motion, og
dermed bliver han wing dommerens ansvar.

16.4 6-mands crew

1. Field Judge og Side Judge key’er p̊a den yderste receiver p̊a deres
side af banen.

2. Linesman og Line Judge har ansvaret for den inderste receiver
udenfor tackles (ofte en tight end) p̊a deres side af banen. En run-
ning back som løber en rute ud fra backfield kan være en sekundær
key for dem.

3. Hvis der er trips i strong side, s̊a har Field Judge og Side Judge
ansvaret for de ekstra receivere der er, medmindre de to yderste
receivere st̊ar helt tæt p̊a hinanden (“bunch”). I dette tilfælde kan
Linesman/Line Judge med fordel key’e p̊a dem begge. Sørg for at
kommunikere om hvem der har ansvaret for hvilket keys i disse
situationer!

4. Hvis der er en spiller i motion, tildeles keys ud fra hans position
ved snappet (som om han havde st̊aet stille der hele tiden). Hvis
han er den yderste spiller, bliver han den dybe dommers key, ellers
bliver han wing dommerens key.

16.5 7-mands crew

1. Side Judge og Field Judge har altid key p̊a den yderste spiller p̊a
deres side af banen. Dette inkluderer en mand i motion, hvis han
er den yderste spiller.

2. Back Judge keyer normalt p̊a den inderste spiller udenfor tackles
i strong side. Dette er ofte en tight end eller en slot back. Hvis
formationen er balanceret, keyer Back Judge p̊a den inderste re-
ceiver udenfor tackles i Line Judge’s side hvis der er nogen, eller
den første back der kommer ud af backfield, hvis der ikke er nogen
udenfor tackles. Hvis der er en back i motion, keyer Back Judge p̊a
ham medmindre han er den yderste spiller i formationen.

3. Wing dommerne keyer p̊a den anden receiver fra sidelinjen p̊a deres
side af formationen. Siden den anden receiver fra sidelinjen aldrig
kan være den yderste, er Back Judge den eneste man kan komme til
at dobbeltdække med. Ofte tager man derfor den nærmeste back i
backfield. En wing dommer skal kun keye p̊a en tight end hvis der
er to af dem i formationen, og i det tilfælde vil Back Judge tage
den i Line Judges side mens Linesman tager den i sin side.
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16.6 5-mands crew eksempler

Figur A: Pro Set

Line Judges side er strong side

Figur B: Slot Formation

Linesmans side er strong side. Back Judge har key p̊a slot backen i den
side. Linesman keyer p̊a split enden. Line Judge keyer p̊a split enden i
sin side.
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Figur C: Wishbone formation

Balanceret formation med en receiver i hver side. Back Judge har key p̊a
den første back der kommer ud af backfield.

Figur D: Single-Wing Formation

Line Judges side er strong side. Back Judge har key p̊a slot backen. Line
Judge har key p̊a sin flanker. Linesman har key p̊a tight enden i sin side.
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Figur E: Spread Formation

Formationen erbalanceret med to receivere i hver side; Line Judges side
er strong side. Back Judge har key p̊a den anden spiller i den side. Line
Judge har key p̊a flankeren i den side. Linesman må have key p̊a begge
receiverne i sin side.

Figur F: Double-Wing Formation

Linesmans side er strong side. Back Judge har key p̊a tigh enden i den
side. Line Judge har key p̊a den anden tight end. Linesman har key p̊a
flanker backen i sin side.
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Figur G: Trips i den ene side (1)

Line Judges side er strong side. Back Judge har key p̊a slot backen. Line
Judge har key p̊a begge wide receivere. Linesman har key p̊a tight enden
i weak side.

Figur H: Trips i den ene side (2)

Linesmans side er strong side. Back Judge har key p̊a begge slot backs.
Linesman har key p̊a split enden i den side. Line Judge har key p̊a split
enden i den anden side.
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Figur I: Motion, som f̊ar strong side til at skifte

Strong side er først i Linesmans side. Linesman har key p̊a split enden i
sin side. Line Judge har key p̊a split enden i den anden side. Back Judge
har key p̊a slot backen, og bliver ved ham da han skifter side.

Figur J: Motion, som ikke f̊ar strong side til at skifte

Strong side er først til Linesmans side. Linesman har key p̊a split enden
i sin side. Line Judge har key p̊a split enden i weak side. Back Judge
har key p̊a slot backen, og ogs̊a p̊a motion manden hvis han er tæt
p̊a slot backen n̊ar snappet g̊ar. Hvis motion manden n̊ar over p̊a Line
Judges side, skifter strong side, s̊a Back Judge kun har motion manden
og Linesman må tage begge spillere i sin side.
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16.7 6-mands crew eksempler

Figur A: Pro Set

Line Judges side er strong side. Field Judge har key p̊a flankeren. Si-
de Judge har key p̊a split enden. Line Judge har key p̊a tight enden.
Linesman tager key p̊a backfield.

Figur B: Spread formation

Linesmans side er strong side. Field judge har key p̊a wide receiveren
i weak side. Line Judge har key p̊a den anden receiver i den side. Side
Judge har key p̊a flanker backen. Linesman har key p̊a enden i sin side
og den sidste receiver.
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Figur C: Dobbelt tight end og balanceret backfield

Balanceret formation. Side Judge og Field Judgehar key p̊a tight ends.
Linesman og Line Judge har key p̊a split backs. Den sidste back (fullba-
cken) bliver den wings ansvar, som han bevæger sig mod efter snappet.

Figur D: Motion

N̊ar motion manden ikke længere er den yderste spiller i formationen,
bliver han Line Judges ansvar, og Field Judgen tager key p̊a split enden.
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16.8 7-mands crew eksempler

Figur A: Pro Set

Line Judges side er strong side. Field Judge har key p̊a flankeren. Side
Judge har key p̊a split end. Back Judge har key p̊a tight enden. Linesman
og Line Judge har key i backfield.

Figur B: Spread formation

Linesmans side er strong side. Field Judge har key p̊a wide receiveren
i weak side. Line Judge har key p̊a den anden receiver i den side. Side
Judge har key p̊a flanker backen. Linesman har key p̊a den anden receiver
i sin side. Back Judge har key p̊a den inderste receiver i strong side.
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Figur C: Dobbelt tight end og balanceret backfield

Balanceret formation med én receiver udenfor tackles p̊a hver side. Side
Judge og Field Judge har key p̊a tight ends. Linesman og Line Judge
har key p̊a split backs. Den sidste back (fullbacken) bliver den wings
ansvar, som han bevæger sig mod efter snappet, eller Back Judges hvis
han løber ned ad banen.

Figur D: Motion

N̊ar flankeren g̊ar i motion, skifter Back Judge og Field Judge keys. Hvis
motionen fortsætter ind bag tackles, overtager Line Judge ansvaret og
Back Judge tager key p̊a den første back, der kommer ud af backfield.



17 Timeouts

17.1 Hold timeouts

1. Hvis, mens bolden er død, en spiller, en indskiftningsspiller inden-
for 9-yard markeringerne eller head coach beder om en timeout (og
hans hold stadig har mindst en timeout tilbage), s̊a fløjt omg̊aende
og stop tiden med signal S3. Informer Referee om holdet og num-
meret p̊a den spiller der bad om timeouten, eller at den blev ønslet
af Head Coach.

2. Hvis der bliver anmodet om en timeout mens bolden er levende, s̊a
vent til bolden dør, og spørg s̊a om holdet stadig ønsker en timeout.
Hvis det er tilfældet, s̊a følg proceduren ovenfor.

3. [REFEREE] Signaler en hold timeout, ved at (mod press box) give
timeout signalet (S3), efterfulgt en af “hukkende” bevægelse med
begge arme i skulderhøjde, mod den goal line, som holdet der har
bedt om timeouten, forsvarer. Der er ingen grund til at bruge din
fløjte.

4. [REFEREE] Hvis head coachen indikerer (ved at prikke sig selv p̊a
begge skuldre samtidigt) at han ønsker en 30-sekunders timeout, s̊a
sikr dig at modstanderholdets head coach er informeret om dette,
samt alle spillerne p̊a banen. Dommere må hverken opfordre eller
frar̊ade en træner til bede om at en timeout kun er 30 sekunder.
head coachen skal omg̊aende bede om en 30-sekunders timeout
hvis han ønsker det, ellers er det automatisk en fuld 60-sekunders
timeout. [LINESMAN OG LINE JUDGE] Assister Referee med at
kigge efter et 30-sekunders signal fra head coachen.

5. [REFEREE] Hvis timeouten er den tredje og sidste hold timeout,
skal du efter de hukkende bevægelser, hive tre gange i en “fiktiv
tog-fløjte” (uden at bruge din fløjte). Du skal personligt sikre dig,
at head coachen samt en kaptajn p̊a banen, bliver informeret om,
at de ikke har flere timeouts tilbage i denne halvleg.

6. [DOMMEREN MED ANSVAR FOR URET] Hvis der ikke er et
synligt stadion ur, s̊a sikr dig at alle dommerne f̊ar tiden at vide, og
at de viderebringer det til head coaches og kaptajnerne p̊a banen.

7. Alle dommere skal notere samtlige timeout, inklusiv quarter, tid
og hvem der bad om timeouten.

8. [UMPIRE] Tag tid p̊a timeouten (mechanic 5.13). Hvis et hold g̊ar
i huddle nær sidelinjen eller forlader banen, s̊a f̊a wing dommeren
til at varsko dem, n̊ar der er ca. 15 sekunder tilbage af timeouten.
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Ellers varsko Referee n̊ar der er ca. 5 sekunder tilbage.
9. Under timeouten:

(a) [UMPIRE] Bliv ved bolden ved det nye spot.
(b) [LINESMAN OG LINE JUDGE] Informer head coachen p̊a

din sidelinje om hvor mange timeouts hvert hold har tilbage,
samt (hvis der ikke er et synligt ur) hvor meget tid der er
tilbage p̊a kampuret.

(c) [LINES, LINE JUDGE, FIELD JUDGE OG SIDE JUDGE]
Hold øje med holdene fra din sidelinje, inklusiv hvor mange
spillere der er i deres huddles. Hvis de er i huddle tæt p̊a deres
sidelinje, s̊a vær tæt nok p̊a dem til at kunne varsko dem n̊ar
der er 15 sekunder tilbage.

(d) [PÅ ET 5-/7-MANDS CREW][BACK JUDGE]
[PÅ ET 4-/6-MANDS CREW] [UMPIRE] Informer en kapta-
jn fra forsvaret om hvor mange timeouts hans hold har tilbage,
samt tiden.

(e) [REFEREE] Informer en kaptajn fra angrebet om hvor mange
timeouts hans hold har tilbage, samt tiden.

(f) Hvis en træner g̊ar p̊a banen for at tale med sit hold, skal det
normalt ikke betragtes som et problem s̊a længe:

(i) han ikke g̊ar længere ind end 9-yard markeringerne
(ii) Han bliver mellem 25-yard linjerne
(iii) Hans spillere samles omkring ham

10. [REFEREE] Efter et minut (eller før hvis begge hold er klar), s̊a
gør begge hold opmærksomme p̊a, at de skal gøre sig klar. Fløjt
s̊a, og giv “ready for play” signalet (S1). Hvis tiden for timeouten
er g̊aet, skal du aldrig spørge om de er klar - fortæl dem at de skal
være klar.

11. Hvis et hold anmoder om en timeout, efter de ikke har flere tilbage,
skal anmodningen ignoreres, og holdet beordres til at fortsætte med
at spille. [REFEREE] Skulle uheldet ske, at en timeout bliver kaldt
alligevel, skal du hurtigst muligt fløjte ready for play, s̊a snart fejlen
bliver opdaget.

17.2 Dommer timeouts

1. [REFEREE] Hvis en timeout ikke tildeles et hold, s̊a klap dig selv
p̊a brystet, efter timeout signalet (S3).

2. Under en skade eller anden timeout, udfør de normale opgaver for
en holdtimeout, og derudover:

(a) lad være med at g̊a i vejen for medics;
(b) hold spillere, der ikke skal hjælpe direkte, væk;
(c) bed trænere eller udskiftningsspillere, der ikke skal hjælpe di-

rekte, om at g̊a tilbage til holdomr̊adet;
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(d) hvis det er nødvendigt s̊a flyt bolden og marker evt. spottet
med en bean bag.

3. [REFEREE] Fløjt ready for play, s̊a snart grunden til timeouten
er væk (som f.eks. at en skadet spiller har forladt banen, eller at
kæden efter at have været knækket, er blevet samlet igen). [DOM-
MEREN MED ANSVARET FOR URET] Mind Referee om, om
uret skal starte p̊a ready for play eller snappet.

4. Ved længere afbrydelser af spillet (som f.eks. ved en alvorlig skade),
s̊a send spillere til deres holdomr̊ader.

5. Kun Referee kan stoppe tiden, for en Coaches Conference. Samta-
len vil finde sted p̊a eller ved sidelinjen. Linesman eller Line Judge
(i forhold til hvilken sidelinje der er tale om) skal g̊a med Referee,
og overvære hele samtalen. Hvis kendelsen ikke bliver omstødt, er
holdet tvunget til at bruge en timeout (følg ovenst̊aende procedure,
som om holdet havde kaldt en timeout frivilligt). Hvis et hold beder
om en timeout for at bede om en Coaches Conference, og en ken-
delse bliver omstødt, skal holdet ikke betragtes som havende kaldt
en timeout, medmindre de ønsker den efter Coaches Conference.

6. Hvis spillet bliver afbrudt, s̊a noter hvilken down det er, hvilket
hold der har bolden og positionen for kæden og bolden samt tiden
p̊a kampuret. [UMPIRE] Noter desuden hvor bolden er spottet
sideværts. [LINESMAN] Noter desuden hvor chain clippen er.
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18 Measurement

1. Hvis du har ansvaret for spottet, og er i tvivl om line to gain er
n̊aet, s̊a fløjt, stop tiden (S3) og informer Referee.

2. [REFEREE] Vær opmærksom p̊a captains som beder om en mea-
surement, men lad være med at måle, n̊ar det er tydeligt om linjen
er n̊aet eller ej, eller hvis anmodningen kommer efter at bolden er
erklæret klar til spil.

3. Efter en fjerde down, bør der måles, medmindre det er meget ty-
deligt om linjen er n̊aet. Efter en tredje down kan det være lige s̊a
vigtigt.

4. En measurement kan nemt ændre kampens tempo, s̊a forsøg at
undg̊a measurements de sidste 2 minutter af hver halvleg hvis uret
kører - dvs. kald kun measurement hvis I virkeligt er i tvivl om der
er en ny første down eller ej.

5. For at kunne lave en udmåling, er det vigtigt at bolden bliver
spottet præcis hvor den dør - og ikke bare p̊a den korrekte yardlinje.
Bolden må aldrig flyttes fra død bold spottet før efter udmålingen.
Hvis bolden dør uden for banen, skal den spottes p̊a sidelinjen.

6. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [REFEREE] eller
[PÅ ET 5-/7-MANDS CREW] [BACK JUDGE] eller
[PÅ ET 6-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Sikr dig at bolden er
p̊a det korrekte spot, og at den bliver der (ved eventuelt at holde
p̊a den). Marker næsen p̊a bolden med en bean bag.

7. [PÅ ET 4,5 eller 6-MANDS CREW] [REFEREE]
[PÅ ET 7-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Sørg for at press box
sidelinjen har frit udsyn til udmålingen.

8. [LINE JUDGE] Bevæg dig hen til positionen, hvor Linesman skal
placere clippen. Sørg for at det er vinkelret p̊a bolden.

9. [PÅ ET 4/5/6-MANDS CREW] [LINE JUDGE]
[PÅ ET 7-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Sørg for at have en
ny bold klar, hvis død bold spottet er uden for hash marks.

10. [SIDE JUDGE] Bliv ved down boksen p̊a sidelinjen ved ”front
stick”og juster dens position n̊ar resultatet af measurementen er
kendt.

11. [LINESMAN] Medmindre der er et flag p̊a spillet, s̊a instruer down
boxen i at stille sig præcis der, hvor ”front sticken”af kæden er.
Down-nummeret må ikke ændres. Tag fat i kæden der hvor clippen
er, og bed kædeholdet (undtagen down boxen) om at g̊a med ind
p̊a banen. Læg clippen hvor Line Judge st̊ar klar (og kontroller at
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det er det korrekte sted), og meld klar.
12. [UMPIRE] Tag front sticken fra kædeholdet, og stræk kæden ud,

og sæt den ned.
13. [REFEREE] Afgør hvorvidt line to gain er n̊aet. Hvis den mindste

smule af bolden n̊ar til en hvilken som helst del af front sticken, er
der en ny første down. Annoncer mod press box enten hvor meget,
der mangler for en ny første down, eller at der er en ny første down.

14. [REFEREE] Hvis der ikke er nok til en ny første down, og død
bold spottet er uden for hash marks, s̊a tag fat i kæden ud for den
forreste del af bolden, og ved hjælp af kæden, placer en ny bold
ved hash marks p̊a nøjagtig samme yardlinje.

15. [UMPIRE] N̊ar measurement er færdig, s̊a gv front sticken tilbage
til kædeholdet.

16. [LINESMAN]

(a) Hvis der er opn̊aet ny første down, s̊a fortæl kædeholdet at
de skal sætte op til en ny første down. Der er ingen grund til
sætte chain clippen tilbage p̊a dens oprindelige position.

(b) Hvis der ikke er opn̊aet ny første down, s̊a sørg for at chain
clippen bliver placeret samme sted som før, og at kæden sæt-
ter op præcist som før.

17. [REFEREE] Erklær bolden ready for play, n̊ar Linesman har sig-
naleret, at kæden er korrekt sat op uden for sidelinjen.
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19.1 Kaldende dommer

19.1.a Prioriteter (højeste først)

1. Kast dit flag hvis du ser en overtrædelse, og forsøg at f̊a det til at
lande p̊a den yardlinje, hvor overtrædelsen skete.

(a) Ved spot overtrædelser omkring goal line, er det specielt vig-
tigt at det lander p̊a den rigtige side af goal line.

(b) Kast flaget højt op i luften hvis spottet ikke har betydning
(f.eks. overtrædelser der sker ved snappet eller overtrædelser
efter bolden er død).

2. Lav en mental note omkring hvilken yardlinje overtrædelsen blev
beg̊aet p̊a.

3. Læg mærke til hvilket hold, der havde bolden da overtrædelsen
skete, eller om bolden var løs. Husk desuden om bolden var levende
eller død.

N̊ar spillet slutter:

4. N̊ar spillet dør (eller med det samme hvis spillet allerede er dødt),
gør de andre dommere opmærksom p̊a at du har et flag.

5. Bliv p̊a død bold spottet (hvis det er dit ansvar), indtil en anden
dommer kan overtage spottet for dig.

6. Kommuniker med eventuelle kollegaer, som ogs̊a har flag p̊a spillet,
eller som kunne have en bedre vinkel end dig selv. Dette er specielt
vigtigt med ”targeting”overtrædelser.

7. Sikr dig at Referee og Umpire hvis hvad der er kaldt.
8. Sikr dig at Umpire og Referee udmåler straffen korrekt. Hold dig i

nærheden af Referee, indtil han er færdig med at annoncere - det
kan være han skal bruge nogle informationer fra dig igen, som f.eks.
nummeret p̊a en spiller. Kontroller udmålingsspottet, distancen og
retningen p̊a udmålingen. Hvis du mener at noget er forkert, s̊a
informer Referee øjeblikkeligt.

9. Notér følgende, for alle flag du kaster:

(a) Overtrædelsen (brug forkortelserne i afsnit 28).
(b) Nummeret p̊a spilleren som begik overtrædelsen.
(c) Om straffen blev “accepted”, “declined”, “offset” eller “wai-

ved”.



228 At kalde en overtrædelse

19.1.b Reaktionsmønstre, i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signaler)

1. Hvis bolden er levende n̊ar overtrædelsen bliver beg̊aet, er det vig-
tigt at du ikke fløjter før spillet er dødt (medmindre overtrædelsen
f̊ar bolden til at dø). Fortsæt med at dømme.

2. N̊ar spillet dør, s̊a gør opmærksom p̊a at du har et flag ved at
fløjte gentagne korte gange “funny whistles”, indtil alle de andre
dommere er klar over, at du har et flag. Stop tiden, ved at give
signal S3.

3. Hvis der er tale om en spot overtrædelse, s̊a f̊a en anden dommer
til at dække dit flag, før du g̊ar fra det.

4. Hvis du har død bold spottet, må du ikke g̊a fra det, medmindre
en anden dommer kommer og dækker det. Vent eventuelt p̊a at
Referee kommer til dig. Hvis du har et flag for defensiv pass inter-
ference, s̊a bliv ved dit flag og lad Referee komme til dig. Hvis du
ikke har død bold spottet, s̊a bevæg til hurtigt hen til Referee s̊a
snart der ikke sker mere i dit omr̊ade.

5. [REFEREE] Meld overtrædelsen til Umpire. [UMPIRE] Meld over-
trædelsen til Referee. [ØVRIGE] Meld overtrædelsen til Referee og
Umpire.

6. Giv følgende information:

(a) Hvilken overtrædelse der er tale om.
(b) Hvilket hold begik overtrædelsen (offense/defense eller ved

farve).
(c) Nummer p̊a spilleren som begik overtrædelsen (eller hans po-

sition, hvis du ikke har nummeret).
(d) Spottet for overtrædelsen, og hvor straffen skal udmåles fra.
(e) Om bolden var død eller levende da overtrædelsen blev beg̊aet,

samt anden information som kan være vigtig, f.eks. om det var
før eller efter et spark, en fumble e.l.

7. Hvis der er andre dommere end dig, som ogs̊a har et flag p̊a spillet,
skal alle dommere med flag p̊a spillet samle sig og snakke sammen,
før overtrædelsen bliver rapporteret til Referee og Umpire.

(a) Hvis du ser en anden dommer kaste et flag, som kan være for
pass interference, og du mener at kastet ikke var gribbart, s̊a
er det anbefalet at spørge dommeren med flaget, om han synes
kastet var gribbart. Hvis han er sikker vil han svare “ja”, og
hvis han er usikker vil han spørge dig hvad du s̊a.

(b) Lad være med at antage at de andre har set det samme som
dig.

(c) Hvis du kaster et flag for en overtrædelse, som sker i en anden
dommers ansvarsomr̊ade, er det god kotume at tale med den
dommer, før overtrædelsen indrapporteres.
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8. Hvis dit flag er for ”targeting”, bør du have direkte verbal kom-
munikation med mindst en anden dommer før du indrapporterer
flaget til Referee. Det er sjældent at der forekommer ”targeting”,
hvor der ikke er flere der ser det. Fordi straffen indeholder obligato-
risk diskvalifikation, kræves denne kommunikation for at reducere
risikoen for forkerte kald.

9. N̊ar en forsvarsspiller bevæger sig før snappet, og f̊ar en angrebs-
spiller til at bevæge sig, er det obligatorisk for Umpire og de 2
wingdommere at snakke sammen før indrapporteringen af over-
trædelsen. Dette er for at være sikker p̊a, om forsvarsspilleren var
inde i den neutrale zone, og om angrebsspilleren var truet.

10. N̊ar du indrapporterer overtrædelsen, s̊a lad være med at pege
p̊a spillere eller hold. Gør det kort og præcist, og bliv derefter i
nærheden af Referee, indtil han er færdig med at annoncere. Undg̊a
”konferencer”undtaget n̊ar det er nødvendigt at f̊a information fra
mere end én dommer. Kun dem, der er involveret, bør deltage.

11. Hvis overtrædelsen medfører en diskvalifikation:

(a) Følg med Referee ud til head coachen, for at kunne forklare
hvad der præcist skete og hvem det drejer sig om.

(b) N̊ar du taler med head coachen, anbefales det at sige “spiller
X har diskvalificeret sig selv” eller “spiller X er diskvalificeret
pga...” - i stedet for at sige “jeg diskvalificerer spiller X”. Det
er spillerens handlinger som f̊ar ham ejected, ikke dommeren.

(c) [REFEREE] Hvis det er dig, der har kaldt overtrædelsen, bør
en wingdommer følge med dig til sidelinjen.

(d) En anden dommer (normalt den modsatte wingdommer) skal
informere modstanderholdets head coach omkring udvisnin-
gen

19.1.c Udvidede teknikker

1. Hvis dit flag lander p̊a et forkert spot, s̊a flyt det n̊ar spillet er
dødt. Dette gøres altid ved at samle flaget op, g̊a til det korrekte
spot og droppe det der. Du må aldrig sparke til det eller kaste det
en gang til, i et forsøg p̊a at ramme det korrekte spot.

19.2 Andre dommere

19.2.a Prioriteter (højeste først)

1. Hvis flaget er kastet i dit ansvarsomr̊ade, eller hvis du mener flaget
er mod en spiller du havde ansvaret for (f.eks. din key):

(a) Vær sikker p̊a, at du ved hvilken overtrædelse der er kaldt.
(b) Rapporter enhver information der kan være relevant for over-

trædelsen til den kaldende dommer.
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(c) Lad aldrig en straf blive kaldt eller udmålt forkert, fordi de
andre dommere ikke var klar over hvad du s̊a.

2. Dæk død bold spottet (hvis der ikke er en anden som gør det
allerede). Hvis bolden ikke er ved spottet, s̊a assister med at f̊a en
bold til det korrekte spot. Lad bolden blive p̊a død bold spottet,
indtil Umpire beder om den.

3. [REFEREE] Find ud af hvem der har flag p̊a spillet og kontakt
dem for at f̊a at vide hvad de har set.

4. [UMPIRE] Find ud af hvem der har flag p̊a spillet, og hør hvad
Referee f̊ar at vide, og sikr dig at han forst̊ar informationen korrekt.

5. Bemærk yardlinjen hvor bolden er død.
6. Hvis der er tale om en spot overtrædelse s̊a dæk flaget. Hvis der

kan være tale om post scrimmage kick udmåling, s̊a dæk end of
kick spottet.

7. Hvis 2 eller flere dommere samler sig for at diskutere en overtræ-
delse, s̊a hjælp med at holde spillerne væk.

8. Hvis alle spots er dækket, s̊a hold et bredt overblik, og hjælp hvor
der er brug for det.

9. F̊a en ny bold ind til Umpire.
10. Hvis du er den nærmeste dommer til Head Coach (og du ikke har

andre opgaver), st̊a i nærheden af ham og hjælp med at f̊a kommu-
nikeret med ham om hvad overtrædelse der er kaldt og hvad han
evt. har af valgmuligheder, og f̊a hans beslutning kommunikeret
ind til Referee. Dette er specielt vigtigt n̊ar det er:

(a) En kompleks straf-situation
(b) Der er mulighed for 10 sekunders fratrækning af kampuret

(eller at tage en timeout for at undg̊a det).

11. Sikr dig at straffen og udmålingen er korrekt. Alle dommere p̊a
banen deler denne opgave, og hvis én dommer beg̊ar en fejl her, er
det hele crewet som har fejlet. Hvis du mener at noget er forkert,
skal du uden tøven gøre Referee opmærksom p̊a dette. Hvis du
har information at bidrage med, s̊a sikr dig at dine kollegaer, og
specielt Referee, ved det.

12. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE]
[PÅ ET 5-MANDS CREW] [BACK JUDGE]
[PÅ ET 6-/7-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Skriv alle flag
kaldt af alle dommere ned, og noter ved hver flag om straffen er
accepteret, declined, offset eller waived.

19.2.b Reaktionsmønstre i forhold til spillets udvikling (bevæ-
gelse og signaler)

1. N̊ar spillet er dødt, s̊a gentag timeout (S3) signalet givet af dom-
meren, der har kastet flaget.
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2. N̊ar Umpire g̊ar i gang med at udmåle straffen, s̊a tag det flag
(eller bean bag) du st̊ar og dækker, og returner det til den kaldende
dommer.

19.3 Udm̊alings procedure

1. [REFEREE] Efter at have modtaget indrapporteringen af overtræ-
delsen:

(a) Medmindre det er tydeligt hvilken overtrædelse der er tale
om, kan du give et preliminary signal til press box siden. (Pr-
eliminary signals best̊ar af (i) signalet for overtrædelsen; og
(ii) at pege mod baglinjen for det hold, der har beg̊aet over-
trædelsen.) Lav død-bold signalet (S7) før du giver signalet
for overtrædelsen ved overtrædelser efter bolden er død. Du
skal ikke annoncere noget mundtligt p̊a dette tidspunkt.

(b) Hvis det er åbenlyst om holdet, som overtrædelsen er beg̊aet
imod, vil have straffen udmålt eller ej, s̊a informer en kaptajn
om overtrædelsen og hvor bolden vil blive placeret efter stra-
fudm̊alingen. Skulle kaptajnen have indvendinger, s̊a fortsæt
som beskrevet for “ikke åbenlyse” strafudmålinger. Hvis du
mener det er tydeligt at kaptajnen tager et d̊arligt valg, s̊a
sikr dig at han har forst̊aet sine valgmuligheder og resultatet
af sit valg.

(c) Hvis det ikke er åbenlyst, s̊a forklar ham overtrædelsen, samt
hans valgmuligheder. Skulle han have et reelt valg, s̊a sørg for
at han har mulighed for at se sin head coach p̊a sidelinjen.

(d) Informer kaptajnen for holdet, der har beg̊aet overtrædelsen,
omkring hvilken overtrædelse der er beg̊aet, og af hvilken spil-
ler.

(e) Hvis overtrædelsen involverer en loss of down, s̊a informer
begge head coaches og kaptajner om dette.

(f) Hvis han ikke allerede ved det, s̊a informer Umpire om udmå-
lingsspot, og hvor mange yards der skal udmåles.

2. [UMPIRE]

(a) Vær sikker p̊a at du ved hvilken overtrædelse, der skal udmåles.
(b) Hvis det ikke er åbenlyst om straffen skal accepteres eller afvi-

ses, s̊a f̊a fat i en kaptajn for det forurettede hold mens Referee
giver sit preliminary signal, s̊a han kan blive forklaret hvad
der er kaldt, og hvad hans valgmuligheder er. Hvis straffen er
kompliceret eller hvis der er valgmuligheder for begge hold,
s̊a f̊a fat i kaptajner fra begge hold.

(c) F̊a fat p̊a en ny bold. Andre dommere bør hjælpe med at f̊a
en bold til dig. Behold den i h̊anden frem for at lægge den p̊a
jorden.
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(d) Vær til stede mens Referee forklarer valgmulighederne til kap-
tajnen, og kontroller at de er korrekte.

(e) Mens du bærer en bold, s̊a bestem det spot som bolden skal
tages til, og g̊a direkte dertil uden at skridte hver yard af
straffen af. Det bør kun være nødvendigt at skridte straffen
af p̊a d̊arligt opkridtede baner.

3. [DOMMEREN MED ANSVARET FOR KAMPURET] Hvis der
er mindre end et minut tilbage af halvlegen, s̊a sikr dig at resten
af crewet ved at der måske er mulighed for at trække 10 sekunder
af kampuret.

4. [LINE JUDGE] For overtrædelser der ikke sker i forbindelse med
et “free kick”, bliv p̊a spottet hvor straffen skal udmåles fra, indtil
Umpire lægger bolden p̊a jorden p̊a det nye spot.

5. [PÅ ET 4-/5-MANDS CREW] [LINESMAN]
[PÅ ET 6-7-MANDS CREW] [SIDE JUDGE] For overtrædelser
der sker i forbindelse med et “free kick”, bliv p̊a spottet hvor straf-
fen skal udmåles fra, indtil Umpire lægger bolden p̊a jorden, p̊a det
nye spot.

6. [LINESMAN] For overtrædelser der ikke sker i forbindelse med
et “free kick”, stil dig p̊a spottet hvor bolden skal spottes efter
strafudmålingen. Kontroller at du og Umpire er enige.

7. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINESMAN]
[PÅ ET 5-MANDS CREW] [LINE JUDGE]
[PÅ ET 6-/7-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] For overtrædel-
ser der sker i forbindelse med et “free kick”, stil dig p̊a spottet
hvor bolden skal spottes efter strafudmålingen. Kontroller at du
og Umpire er enige.

8. [REFEREE]

(a) Mens Umpiren udmåler straffen, s̊a find en position hvor der
er klart udsyn til press box-sidelinjen. Lad være med at bruge
for meget tid p̊a at finde et godt sted, men det kan nogle gange
betale sig at bruge et sekund eller to ekstra for at blive sikker
p̊a hvad man vil sige. St̊a stille før du begynder at annoncere.

(b) For hver overtrædelse, giv det korrekte signal for overtrædel-
sen, og peg mod holdet som begik den.

(c) Ved følgende overtrædelser, skal signalet for personlig fejl over-
trædelse (S38) laves før signalet for overtrædelsen:

(i) Facemask
(ii) Roughing the passer
(iii) Horse collar tackle
(iv) Roughing the kicker/snapper/holder
(v) Chop block

(d) Hvis straffen er declined, skal du ogs̊a give signal om dette
(S10).
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(e) Hvis overtrædelserne offsetter hinanden, s̊a vis først overtræ-
delserne beg̊aet af hjemmeholdet, efterfulgt af overtrædelserne
beg̊aet af udeholdet, og afslut med offsetting penalties signalet
(S10)

(f) Vis nummeret p̊a den næste down.
(g) Mens du giver signalerne, s̊a annoncer verbalt det samme som

du viser signalerne for inklusiv nummeret p̊a spilleren, der
begik overtrædelsen (eller hans position hvis nummeret ikke
kendes).

9. Hvis der er flere død bold overtrædelser (som ikke offsettes efter
reglerne), s̊a skal de udmåles en ad gangen, og der skal kontrolle-
res om der er en ny første down mellem hver udmåling. Der skal
ogs̊a ses efter om der skal udmåles som halvdelen af distancen til
m̊allinjen inden hver udmåling. Chain clippen behøver dog først at
blive placeret efter sidste udmåling.

10. Wingdommeren (eller den dybe dommer) bør altid informere head
coach omkring overtrædelser beg̊aet af hans hold. Hvis du ikke har
nok information til at besvare eventuelle spørgsmål head coachen
har, s̊a informer ham om, at du vil skaffe denne information n̊ar det
er muligt, og vende tilbage til ham. Hvis der er loss of down eller
usædvanlige straffe, er det ekstra vigtigt at head coachen bliver
informeret.

11. [REFEREE] Hvis en straf skal udmåles p̊a det næste “free kick”,
s̊a peg p̊a spottet for sparket, efter de andre signaler. [UMPIRE]
Gentag signalet for overtrædelsen, før du udmåler det fra kickoff
spottet.

12. [REFEREE] Hvis et flag ikke var en overtrædelse alligevel, s̊a giv
signalet for disregard flag (S13) mod press box siden. Signalet skal
aldrig gives af dommeren som smed flaget (medmindre det var
Referee).

19.4 Åbenlyse og ikke-̊abenlyse strafudm̊alinger

1. Følgende overtrædelser vil normalt været åbenlyse at udmåle:

(a) Død-bold straffe (medmindre holdet som begik overtrædelsen
m̊aske vil punte p̊a næste spil).

(b) Straffe med Post scrimmage kick udmåling.
(c) Overtrædelser beg̊aet af forsvaret, som udmåles fra spottet

hvor spillet sluttede
(d) Hold A overtrædelser hvor straffen indeholder tab af forsøg

(Loss of Down).
(e) Hold B overtrædelser som giver automatisk første down (med-

mindre hold A f̊ar bolden længere nede af banen ved at afvise
straffen)
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(f) Hold A overtrædelser hvor straffen er en Safety (medmindre
hold B f̊ar bolden ved at afvise straffen)

(g) Hold A overtrædelser p̊a spil hvor hold A har f̊aet en ny første
down.

2. For følgende overtrædelser vil det normalt være åbenlyst af afvise
strafudmåling:

(a) Straffe hvor resultatet af spillet er det samme som strafudmå-
lingen (som f.eks. defensiv pass interfence, bolden bliver gre-
bet for en ny første down p̊a spottet hvor overtrædelsen blev
beg̊aet).

(b) Straffe mod modstanderne til det hold som scorer et touch-
down (eller et 2-point ekstrapointforsøg) medmindre straffen
kan overføres til det næste “free kick”.

(c) Overtrædelser beg̊aet mod et hold som er kommet i boldbe-
sidelse, n̊ar straffen er beg̊aet før besiddelsen af bolden.

(d) Overtrædelser beg̊aet af forsvaret, hvor strafudmålingen en-
ten giver angrebet en d̊arligere position eller højere forsøgs-
nummer.

(e) Overtrædelser beg̊aet af hold A, p̊a spil hvor de mistede yards.

3. For følgende overtrædelser vil det enten være åbenlyst at udmåle
eller afvise straffen, bedømt ud fra kampen:

(a) Hvis der er flere overtrædelser beg̊aet af et hold, vil den over-
trædelse som sætter det hold i den d̊arligste position blive
udmålt, og resten afvist.

(b) N̊ar en straf vil forlænge/afslutte kampen, vil straffen blive
udmålt/afvist i forhold til hvilket hold der fører.

(c) N̊ar en straf vil forlænge/afslutte første halvleg, vil straffen
blive udmålt/afvist i forhold til hvilket hold som er i position
til at score.

4. Bemærk dog, at en hold kaptajn kan underkende dommernes be-
slutning, s̊a længe bolden ikke er erklæret klar til spil (Ready for
play).

5. Dommerne bør som udgangspunkt betragte udmåling af de følgende
straffe som ”ikke åbenlys”:

(a) Hvis straffen fjerner/tildeler point for et field goal, en safety
eller et 1-points ekstrapoint.

(b) Hvor bedre/værre position p̊a banen skal st̊a imod mere/min-
dre favorabelt down-nummer.

(c) Hvis hold B kan vælge udmåling fra det forrige spot eller død
bold spottet efter et spark (dette inkluderer hvis et uberørt
“free kick” g̊ar ud af banen) og længden af sparket og/eller re-
turnet ikke ”̊abenlyst”indikerer et fordelagtigt resultat (gene-
relt vil et langt spark med et kort return resultere i udmåling
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fra forrige spot; et kort spark eller langt return vil ofte resul-
tere i udmåling fra død bold spottet).

(d) Hvis (ved eller tæt p̊a slutningen af et quarter) det blæser
kraftigt, eller andre faktorer kan p̊avirke hvilken vej et hold
gerne vil spille i det næste forsøg.
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20 Tidtagning og afslutning af

perioder

20.1 Stadionure

1. Hvis der er et synligt stadionur, skal det betragtes som det officielle
ur. Det vil være t̊abeligt ikke at bruge det ur som spillere, trænere,
tilskuere og øvrige dommere alle kan se. For at blive betragtet som
synligt, skal mindst et ur være synligt fra ethvert sted p̊a banen.
Hvis ikke, vil stadionuret ikke blive brugt.

2. Hvis der er synlige play clocks, vil de være den officielle nedtælling.
For at blive betragtet som synlige, skal der være play clocks bag
hver baglinje, og skal kunne ses af quarterbacken fra ethvert sted
p̊a banen mellem hash marks. Hvis ikke, vil de ikke blive brugt.

3. I de fleste tilfælde vil operatøren af et stadionur kunne starte og
stoppe uret mere præcist end nogen anden p̊a crewet. Det er trods
alt det eneste han skal lave.

4. [DOMMEREN MED ANSVAR FOR KAMPURET] Holde dit ur
synkroniseret med stadionuret. Hoved̊arsagerne for dette er:

(a) Hvis stadionuret pludselig skulle f̊a en defekt og/eller nulstil-
les.

(b) Hvis operatøren af stadionuret skulle glemme at starte eller
stoppe det, og en større mængde tid skulle g̊a tabt eller vindes.

5. [DOMMEREN MED ANSVAR FOR KAMPURET] Du er ansvar-
lig for at tjekke at stadionuret starter og stopper n̊ar det skal. An-
dre dommere i bedre position for at se stadionuret kan/bør hjælpe
dig. Det er mest aktuelt n̊ar stadionuret er bag dig. Gennemg̊a i
pre game hvordan det bedst klares.

6. Små forskelle i tidtagning bør ignoreres. Et par sekunder her eller
der, specielt tidligt i en periode, vil formentlig ikke betyde noget
for nogen. Selv et enkelt sekund eller to i slutningen af en periode
har formentlig ingen betydning, medmindre det forhindrer et hold
i at score, eller giver dem en fordel de ikke skulle have haft.

7. Justeringer p̊a stadionuret bør kun foretages n̊ar der foreligger en
vigtig eller åbenlys fejl.

8. N̊ar en justering er nødvendig, skal den foretages før starten p̊a
næste spil. Hvis en fejl ikke bliver rettet prompte, s̊a overse den og
fortsæt.

9. Hvis stadionuret bliver defekt (eller i ekstreme tilfælde hvor ope-
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ratøren er fuldstændig h̊abløs), bør Referee beordre uret slukket.
10. Lad være med at ødelægge en god kamp ved at være pernittengryn

med tiden. Det vil f̊a dig/jer til at virke regelrytteragtige, særligt
hvis I gør det gentagne gange.

20.2 Two minute warning

1. [DOMMEREN MED ANSVAR FOR KAMPURET] N̊ar reglerne
foreskriver det, skal du fortælle Referee at det er tid til two minu-
te warning, n̊ar bolden er død, og der er 2 minutter eller mindre
tilbage i halvlegen. (Undtagelse: Hvis der er scoret touchdown, vil
two minute warning blive givet efter ekstrapoint forsøget.)

2. [DOMMEREN MED URET] N̊ar du mener det er tid til two mi-
nute warning, s̊a fløjt og stop tiden (S3). Informer derefter Referee
at der er two minute warning, og præcis hvor meget tid der er igen.

3. [REFEREE] Annoncer two minute warning og signaler det til beg-
ge sidelinjer vha. TV/Radio timeout signalet (S4) (Se regel 3-3-
8-b). Sikr dig, at head coaches og kaptajner p̊a begge hold, er
underrettet om præcis hvor meget tid der er tilbage i halvlegen,
og ikke kun, at der er two minute warning.

4. Hvis kampuret har været stoppet for at indsætte two minute war-
ning, skal det starte igen n̊ar bolden næste gang bliver snappet
(eller lovligt rørt inde p̊a banen, efter et “free kick”).

20.3 Hver periode

1. [DOMMEREN MED URET] Nær slutningen p̊a hver halvleg, sikr
dig før starten p̊a hvert spil, at de øvrige dommere er informeret
om den resterende tid. Medmindre der er et stadionur, s̊a informer
kaptajner og head coaches p̊a hvert hold, om den præcise resterende
tid, hver gang uret er stoppet, n̊ar der er mindre end 2 minutter
tilbage (regel 3-3-8-c).

2. Ansvaret for at dømme om snappet blev startet før eller efter tiden
løb ud:

(a) Hvis der ikke er stadionur, er dommeren med uret ansvarlig.
Hvis hans ur ikke er udstyret med en alarmfunktion, bør han
løfte uret til en position, hvor han kan se b̊ade tiden og spillet
samtidig.

(b) Hvis der er stadionur(e), bør dommeren der er ansvarlig for
tiden, informere Umpire og Referee om at de har ansvaret.
Hvis der er ure i begge end zones, ligger hovedansvaret hos
Referee. Hvis der kun er ur i den ene end zone, ligger ansvaret
hos den som har ansigtet vendt i retning mod uret. Hvis uret
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ikke er i en af end zones, eller p̊a anden måde uden for Re-
feree eller Umpires normale synsvinkel, skal en dommer med
et passende udsyn gøres ansvarlig. Hvem det er, bør aftales
under pregame conferencen.

3. [DOMMERENMEDANSVAR FORKAMPURET] N̊ar tiden løber
ud, skal du fløjte, hvis bolden er død. De andre dommere skal assi-
stere med at viderebringe en bold til Referee, s̊a han kan signalere
“end of quarter”.

20.4 Første og tredje periode

1. [REFEREE OG UMPIRE] Bevæg dig til det efterfølgende spot,
og nedskriv yardlinjen, hvorp̊a bolden er placeret, dens sideværts
position og den manglende distance til line to gain.

2. [UMPIRE] Sammen med Referee, tag bolden om p̊a den anden side
af midterlinjen til dens nye position, og spot den der.

3. [LINE JUDGE] Bevæg dig til den modsvarende position (b̊ade
yardlinje- og hash mark-mæssigt) p̊a den anden halvdel af banen,
og indiker p̊a denne måde hvor boldens nye placering skal være.

4. [LINE JUDGE] En evt. ekstra kæde og down box skal ikke flyttes,
før bolden er erklæret ready for play p̊a den nye placering i den
næste periode.

5. [LINESMAN] Nedskriv den yardlinje hvor chain clippen er sat p̊a,
yardlinjen hvor bolden er, samt afstanden til line to gain.

6. [LINESMAN] P̊a Referees tegn, grib kæden ved chain clippen, og
sørg for at kæden bliver vendt, og bevæg dig derefter til den mod-
svarende yardlinje, p̊a den modsatte halvdel af banen. Down boxen
skal ogs̊a bevæge sig til den nye position (under anvisning af Side
Judge i 6- og 7-mands crews).

7. [SIDE JUDGE] Anvis down boxen i at bevæge sig til sin nye posi-
tion.

8. [BACK JUDGE OG FIELD JUDGE] Bevæg dig ned ad banen
sammen med spillerne.

9. Efter at have færdiggjort disse opgaver, skal dommerne indtage
deres positioner til det næste forsøg. Bolden bør ikke erklæres ready
for play, før der er g̊aet 1 minut siden afslutningen p̊a perioden.
Uret vil starte igen ved snappet (eller n̊ar bolden bliver sparket
ved et “free kick”). [UMPIRE] Tag tid p̊a denne pause.

20.5 Halvlegspausen

1. [LINESMAN OG LINE JUDGE] Sikrer sig at en kaptajn fra deres
respektive hold henvender sig til Referee, inden holdene forlader
banen.
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2. [DOMMEREN MED URET] Underretter Referee om den aftalte
tid for pausen, hvad klokken er præcist og hvorn̊ar anden halvleg
skal starte.

3. [REFEREE] Vidergiv disse informationer til kaptajnerne og head
coach, med instruktion om at holdene skal sørge for at være tilbage
p̊a banen, klar til at spille til den aftalte tid.

4. [REFEREE] N̊ar banen er tom, signaler starten p̊a pausen, ved at
give start uret signalet (S2). [DOMMEREN MED URET] Start
din nedtælling ved dette signal. Hvis der er et stadionur, bør dette
startes, og tælle ned til starten p̊a anden halvleg.

5. Hav kampboldene i besiddelse under pausen.
6. [REFEREE] [UMPIRE] Senest 5 minutter før slutningen p̊a pau-

sen, fastlæg hvilke valgmuligheder der ønskes benyttet for anden
halvleg. Besøg først det hold der har valgmulighederne for anden
halvleg, derefter deres modstandere. [REFEREE] Sikr dig at begge
hold er klar over, hvilket hold der sparker og hvilken goal line de
hver især skal forsvare.

7. De øvrige dommere skal bevæge sig direkte til banen og sikre sig at
kædehold, evt. ekstra kæde og bolddrenge er til stede. Den ansvar-
lige dommer skal sørge for at kampboldene medbringes til banen.

8. [PÅ ET 4-MANDS CREW] [LINE JUDGE]
[PÅ ET 5-MANDS CREW] [BACK JUDGE]
[PÅ ET 6-MANDS CREW] [FIELD JUDGE] Sørg for at have en
bold klar til kickoff.

20.6 Slutning p̊a kampen

1. [REFEREE] Signaler at kampen er slut (S14).
2. [LINESMAN] Husk din chain clip.
3. [UMPIRE] F̊a fat i den kampbold, der sidst blev spillet med.
4. [LINESMAN, LINE JUDGE, FIELD JUDGE OG SIDE JUDGE]

F̊a fat i de overskydende kampbolde fra bolddrengene.
5. Efter at Referee har signaleret at kampen er slut, samles dommerne

i par (eller større grupper) og forlader banen i et værdigt tempo.

(a) Hvis en dommer har nøglen til omklædningsrummet, bør han
sørge for at være den første der n̊ar omklædningsrummet.

(b) I bør hverken opsøge eller direkte undg̊a trænere eller spillere.
(c) Hvis I bliver generet af nogen, bør I fortsætte med at g̊a.
(d) Bliv ikke p̊a eller nær ved banen for at snakke med spillere,

trænere, tilskuere eller andre.

6. Alle anmodninger om diskussioner omkring dommergerningen i
kampen, skal henvises til Referee. [REFEREE] Vær klar til at for-
klare enhver regelfortolkning (i omklædningsrummet, ikke p̊a ba-
nen), men hold dig fra at diskutere den enkelte dommers personlige
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vurderinger.
7. Alle dommere skal sørge for at afslutte de administrative pligter

de måtte have.
8. Dommerne er ansvarlige for at kampbolde returneres til kamp ad-

ministrationen efter kampen.
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21 Brug af bean bags

21.1 Generelle principper

1. Alle dommere skal bære mindst én bean bag, til at markere spots,
som ikke er spots for overtrædelser. [BACK JUDGE] [PÅ ET 4-
MANDS CREW] [LINE JUDGE] Det er sandsynligt at du skal
bruge mere end en bean bag.

2. Du skal aldrig kaste din bean bag med overh̊andskast. Hvis det er
muligt, s̊a bevæg dig til den p̊agældende yardlinje, og drop/læg
den. Hvis dette ikke er muligt, s̊a kast med underh̊andskast.

3. Husk p̊a yardlinjen n̊ar som helst det er muligt.
4. Hvis bean baggen lander et forkert sted, s̊a sørg for efterfølgende

at placere den korrekt. Flyt den med selvskkerhed - prøv ikke at
skub lidt til den med foden i h̊ab om at ingen lægger mærke til
det.

21.2 At markere spots

1. Den ansvarlige dommer (og ingen andre) skal bruge en bean bag
for at markere:

(a) Slutningen af et scrimmage kick inde p̊a banen - dette er po-
stscrimmage kick spottet.

(b) Spottet hvor boldbesiddelse blev tabt p̊a en fumble - dette er
spottet for det tilhørende løb og kan være det efterfølgende
spot, hvis bolden ryger ud af banen eller det kan være basic
spot for overtrædelser under løbet.

(c) Spottet hvor et bagudrettet kast eller handoff foreg̊ar over den
neutrale zone, eller n̊ar der ingen neutral zone er - dette er
spottet for det tilhørende løb og basic spot for overtrædelser
under løbet.

(d) Spottet hvor en lovlig modtager frivilligt g̊ar ud af banen -
dette er en indikator for at en overtrædelse vil opst̊a, skulle
han berøre et fremadrettet kast inde p̊a banen, før det er rørt
af en modstander.

(e) Spottet hvor en hold A spiller frivilligt g̊ar ud af banen under
et “free kick” eller scrimmage kick - dette er en indikator for
at en overtrædelse vil opst̊a, skulle han vælge at løbe ind p̊a
banen igen. (Hvis en spiller kommer tilbage p̊a banen umid-
delbart efter at være g̊aet ud, er en bean bag unødvendig, og



244 Brug af bean bags

dommeren skal kun kaste sit flag for at markere spottet for
overtrædelsen.)

(f) Alle spots hvor en hold A spiller ulovligt berører et “free kick”
eller scrimmage kick - disse er spots hvor hold B kan vælge at
tage bolden som straf for bruddet. Hvis der er flere spot kan
det kræve mere end en bean bag, ellers brug din bean bag til
at markere det mest fordelagtige af disse spots.

(g) Spottet hvor en hold B spiller griber eller erobrer et spark,
kast eller fumble, mellem hans 5-yardlinje og goal line, n̊ar
momentum reglen er gældende - dette er død bold spottet,
hvis bolden efterfølgende dør i end zone i hold B’s besiddelse,
s̊afremt det var spillerens momentum, der bragte ham ind i
end zone.

(h) Spottet for fremadrettet bevægelse (forward progress) hvis
boldholderen bliver presset tilbage. (Dette er dog ikke altid
nødvendigt - kun hvis det er nødvendigt at forlade forward
progress spottet, f.eks. for at rydde op i en bunke.) Dette er
død bold spottet.

(i) Spottet for fremadrettet bevægelse (forward progress) hvis
quarterbacken bliver sacket. Dette er død bold spottet.

(j) Død bold spottet, hvis dommeren er nødsaget til at forlade
spottet for at hente bolden, eller standse/observere andre ak-
tiviteter. Dette bør være en sjældenhed - gør det ikke til en
vane. Dette kan inkludere spottet for en erobring af et spark af
hold A, hvis den erobrende spiller forsøger at avancere bolden.

2. Medmindre spottet er et af ovenst̊aende, skal bean bag ikke bruges
til at markere de følgende:

(a) Spottet for en interception.
(b) Spottet for slutningen af et “free kick” - giv ”start uret”signalet

(S2) hvis det er passende.
(c) Spottet hvor en fumble erobres.
(d) Spottet hvor et spark eller kast rammer jorden.
(e) Spottet hvor et spark bliver muffed af en hold B spiller - brug

signalet for lovlig berøring (S11) i stedet.
(f) Spottet for en bagudrettet kast eller muff bag line of scrim-

mage.

Ingen af ovenst̊aende spots kan bruges som udmålingsspot.
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22.1 Chain Crew

1. Denne sektion oplister de instruktioner som en dommer (normalt
Linesman) skal give chain crewet før kampen. Under nogle om-
stændigheder kan det være passende af forsinke kickoff indtil dette
er sket. Hvis disse omstændigheder tydeligvis er hjemmeholdets
skyld, vil det ogs̊a være passende at straffe hjemmeholdet (Regel
3-4-1-b).

2. Præsenter dig for chain crewet før kampen. Noter dig deres navne,
og brug dem s̊a vidt muligt ofte under kampen. Gør det helt klart
for dem, hvor vigtig deres opgave er. Vedbliv at rose dem og takke
dem, specielt n̊ar de reagerer hurtigt og sikkert.

3. Gør down box operatøren ansvarlig for hele crewet. Han bør være
den mest erfarne af dem der hjælper.

4. Demonstrer over for crewet hvilke signaler du agter at bruge til (i)
at indikere forsøgsnummeret; (ii) til at blive st̊aende!; (iii) til at
flytte hele kæden.

5. Under kampen, lad være med selv at h̊andtere kæde eller down
box, instruer i stedet operatørerne i hvad de skal gøre.

6. Sørg for at instruere chain crewet i at aldrig bevæge down
boxen, kæden eller ændre forsøgsnummeret, uden at være
beordret af Linesman eller Referee. Hvis de f̊ar besked p̊a at
bevæge sig, og de samtidig kan se at der ligger et flag, skal de vide
at de skal blive st̊aende og gøre dommerne opmærksom p̊a at der
er flag p̊a spillet. N̊ar de skal bevæge sig, skal de gøre det hurtigt
og uden unødige stop, til deres nye position.

7. Instruer chain crewet i at kæden aldrig skal bevæge sig p̊a 2., 3.
eller 4. down, her er det kun down boxen der skal flyttes. Det kan
ogs̊a forekomme at der stadig skal være 1. down (f.eks. efter en
straf) og kæden ikke skal flyttes.

8. Forklar chain crewet, at det forventes at deres bevægelser foreg̊ar
i let løb, og i fuld løb n̊ar det skal g̊a stærkt.

9. Det er afgørende for spillernes, dommernes og chain crewets
sikkerhed, at sidelinjen bliver holdt fri. Down boksen og
kæden skal være seks fod fra sidelinjen, undtaget n̊ar kæ-
den bliver sat op til en ny serie. Dette skal indskærpes til
down boks operatøren og kædeholdet.

10. Instruer down box operatøren i at han mellem downs:
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(a) Ikke skal flytte down box før han har f̊aet signal om det.
(b) Skal placere down boxen p̊a en position ud for Linesmans fod

i spilleretningen.
(c) Skal ændre down box nummeret til det han f̊ar besked p̊a af

Linesman.
(d) Det er ideelt hvis han kan ændre nummeret undervejs fra

forrige position, til den nye position. S̊aledes at boxen viser
det forrige forsøg p̊a det forrige spot, og det nye forsøg p̊a det
nye spot.

(e) For at sikre højst mulig sikkerhed for spillere, dommere og
kædeholdet, skal down boxen altid placeres seks fod uden for
sidelinjen (undtagen n̊ar kæden sættes op til en ny serie).

11. Instruer kædeholdet i at n̊ar en ny serie downs tildeles:

(a) Down boxen skal først bevæges til en ny position, indikeret af
Linesman (forkanten af pinden, p̊a niveau med boldens foren-
de).

(b) Kæden følger herefter efter, med placering af den bageste
pind, p̊a samme sted som down boxen st̊ar. Den forreste pind
skal s̊a placeres der hvor kæden er helt strukket ud.

(c) Down box operatøren overlader herefter sin pind til operatøren
af den bageste pind i kæden, mens han p̊asætter chain clippen
(hvis der forefindes et fjerde medlem til kæden, kan han f̊a op-
gaven som chain clip p̊asætter). Chain clippen skal placeres
præcis ud for bagkanten af en 5-yardlinje, normalt den der er
tættest p̊a den bageste pind.

(d) N̊ar clippen er p̊asat, flyttes kæden s̊a den st̊ar seks fod uden
for banen. Chain clippen sættes p̊a chain clip reference-mærket
(hvis det findes).

12. Hvis det er muligt, skal chain clip operatøren eller down box ope-
ratøren nedskrive down og yardlinje for hvert efterfølgende spot.
Hvis dette ikke er muligt, kan down box operatøren bruge en form
for markør (f.eks. en golf tee eller en bean bag) til at indikere po-
sitionen af down boxen. Derudover bør down box operatøren altid
huske yardlinjen p̊a det spot han st̊ar p̊a.

13. Instruer crewet i, at hvis spillet udvikler sig (eller ser ud til at ud-
vikle sig) over mod deres side, skal de hurtigt bevæge sig væk (ikke
ind p̊a banen) og smide deres udstyr p̊a jorden. Forklar grundigt
dette sikkerhedspunkt, og gør det klart for dem hvordan man kan
genplacere kæden vha. chain clippen.

14. Instruer crewet i at ved slutning af 1. og 3. periode;

(a) Vil Linesman nedskrive nummeret p̊a forsøget, distancen til
linjen der skal n̊as, yardlinjen og linjenummeret hvor chain
clippen sidder.
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(b) Vil Linesman tage fat i kæden ved chain clippen og sende
den operatør, der er længst væk fra midterlinjen til at løbe
forrest hen til den nye position, herved vendes kæden under
flytningen.

(c) Vil Linesman herefter placere chain clippen p̊a den korrekte
yardlinje, og derefter beordre crewet til at udstrække kæden.
Herefter flyttes kæden til dens endelige placering 6 fod uden
for sidelinjen.

(d) Vil down box operatøren følge bolden, n̊ar den flyttes.

15. Instruer crewet i at n̊ar der tages et “free kick”, skal de og deres
udstyr placeres uden for sikkerhedslinjerne. Pindene skal lægges p̊a
jorden. De kan med fordel placere sig i nærheden af det modtagende
holds 20-yardlinje, s̊a de er klar til det efterfølgende forsøg.

16. Instruer crewet i at n̊ar en udmåling for ny første down finder sted:

(a) Skal down boxen placeres der hvor forreste pind st̊ar, medmin-
dre der er flag p̊a spillet. Nummeret p̊a down box skal være
det samme som p̊a forrige forsøg. (Hvis der er flag p̊a spillet
skal [PÅ ET 7-/7-MANDS CREW] Side Judge eller [PÅ ET
4-/5-MANDS CREW] Linesman lægge en bean bag der hvor
front stick st̊ar.)

(b) Vil Linesman tage fat om kæden, der hvor chain clippen er
sat p̊a.

(c) Skal Linesman og de operatører, der har kæden, hurtigt bevæ-
ge sig ind p̊a banen, hvor operatøren ved den forreste pind skal
overlade sin pind til den ansvarlige dommer (normalt Umpi-
ren).

(d) Skal de, hvis et nyt første forsøg tildeles, hurtigt bevæge sig
tilbage til sidelinjen og sætte kæden op for en ny serie.

(e) Skal de, hvis der ikke tildeles et nyt første forsøg, og bolden
ligger i en sidezone, flytte kæden, under Referees kommando
til en position hvor bolden kan genplaceres.

(f) Skal Linesman og kæde operatørerne, hvis der ikke tildeles
et nyt første forsøg, hurtigt returnere kæden til sidelinjen.
Linesman skal sikre sig at kæden vha. chain clippen placeres
præcis p̊a samme sted igen. Herefter skal kæden flyttes 6 fod
uden for sidelinjen.

(g) Skal de sørge for at n̊ar Referee har signaleret afgørelsen, pla-
cere down boxen p̊a niveau med den forreste del af bolden.

17. N̊ar goal line er linjen der skal n̊as, eller p̊a ekstrapoint forsøg, skal
kun down boxen bruges. Kæden skal lægges p̊a jorden (i nærhe-
den af 20-yardlinjen) og crewet skal holde sig af vejen, for ikke at
forstyrre down box operatøren.

18. N̊ar chain crewet har f̊aet ovenst̊aende instruktioner, bør der laves
et par forsøg med at sætte kæden op og lave f.eks. en ændring af
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retningen. Sørg for at de er indforst̊aet med opgaven, før kampen
sættes i gang. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at forsinke
kampen, s̊afremt det er nødvendigt for at instruere chain crewet
tilstrækkeligt.

19. Mind chain crewet om, at under kampen er de at betragte som en
del af dommercrewet, og skal derfor opføre sig upartisk. De skal ikke
komme med kommentarer om spillere eller dommerbeslutninger.

20. Hvis et medlem af chain crewet ikke kan opretholde en acceptabel
standard, s̊a underret kampadministrationen og bed dem om at
finde en anden person.

22.2 Ekstra operatører

1. Denne sektion oplister de instruktioner, som en dommer (normalt
Line Judge) giver til den ekstra down box og line-to-gain operatør
(hvis der er nogen) inden kampen. I nogle tilfælde vil det være
nødvendigt at udskyde kampstart indtil dette er gjort. Hvis om-
stændighederne herfor tydeligvis er hjemmeholdets skyld, skal de
straffes (Regel 3-4-1-b).

2. Introducer dig selv til operatørerne før kampen. Noter dig deres
navne. Indskærp dem hvor vigtig deres opgave er.

3. Instruer den ekstra down box operatør i at han skal arbejde ca. 6
fod fra sidelinjen, og at han skal afspejle positionen af down boxen
p̊a den modsatte side af banen.

4. Instruer den ekstra line-to-gain operatør i at han skal spejle posi-
tionen af ”front stick”(line to gain) p̊a den anden side af banen.
Ogs̊a han skal arbejde 6 fod fra sidelinjen.

5. Mind de ekstra operatører om, at under kampen er de at betragte
som en del af dommercrewet, og skal derfor opføre sig upartisk.
De skal ikke komme med kommentarer om spillere eller dommer-
beslutninger.

6. Hvis en af de ekstra operatører ikke kan opretholde en acceptabel
standard, s̊a underret kampadministrationen og bed dem om at
finde en anden person.

22.3 Bolddrenge

1. Denne sektion oplister de instruktioner som en dommer (normalt
Field Judge eller Line Judge) giver til bolddrengene inden kam-
pen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at udskyde kampstart
indtil dette er gjort. Hvis omstændighederne herfor tydeligvis er
hjemmeholdets skyld, skal de straffes (Regel 3-4-1-b).

2. Introducer dig selv til bolddrengene, og noter dig deres navne. For-
klar dem, hvor vigtig deres opgave er.
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3. Udpeg en bolddreng til at være ansvarlig for hver sidelinje. Udpeg
samtidig hver af dem, til at være ansvarlig for den goal line, der er
til venstre for dem, i tilfælde af field goals og ekstrapoint forsøg.

4. Instruer bolddrengene i, at hvis bolden dør udenfor banen, eller
inde p̊a banen tættere p̊a sidelinjen end p̊a hash marks, skal de
hurtigst muligt give en bold til den nærmeste dommer som beder
om en bold. Hvis bolden g̊ar ud af banen eller dør pga. et incom-
plete pass, skal bolddrengen indsamle bolden. Hvis bolden er død
inde p̊a banen, skal bolddrengen vente ved død bold spottet, indtil
der ikke længere er brug for bolden p̊a spottet, og derefter hente
den.

5. Instruer bolddrengene i at de skal følge med spillet hele tiden,
normalt ved at følge den dommer der er p̊a sidelinjen (wing official).
Ved hvert spil bør de starte midt mellem wing dommeren og den
dybe dommer.

6. Instruer bolddrengene i at den af dem, der er ansvarlig for den
goal line, hvor der forsøges field goal eller ekstrapoint forsøg, skal
placere en bold ved foden af målstolpen og tage opstilling et pænt
stykke bag målet, for at f̊a fat i bolden efter et spark.

7. Instruer bolddrengene i at i tilfælde af d̊arligt vejr, skal de efter
bedste evne forsøge at holde boldene tørre. Det er kampadmini-
strationens ansvar at sørge for at der er h̊andklæder til r̊adighed.

8. Informer bolddrengene om at de kan blive bedt om at hente en
dommers bean bag, hvis den er blevet lagt langt fra slutningen af
spillet. Indskærp for dem at de aldrig må samle en beag bag op
(eller flytte den) uden at være blevet bedt om det.

9. Hvis du har mere end en bolddreng p̊a din sidelinje, bør den ene
f̊a som opgave at holde den ekstra bold og give den til dommerne,
mens den anden f̊ar som opgave at hente den bold, der sidst blev
brugt.

10. Mind bolddrengene om, at under kampen er de at betragte som en
del af dommercrewet, og skal derfor opføre sig upartisk. De skal ikke
komme med kommentarer om spillere eller dommerbeslutninger.

11. Instruer bolddrengene om at de ikke skal give kampboldene til nogle
spillere. Der må ikke trænes med eller ændres p̊a disse bolde.

12. Hvis en af bolddrengene ikke kan opretholde en acceptabel stan-
dard, s̊a underret kampadministrationen og bed dem om at finde
en anden person.
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23 Mechanics for 3-mands crew

Jo færre dommere, jo mere sandsynligt er det at spilsituationer eller
overtrædelser uhindret kan forekomme. Nøglen til 3-mands dommertek-
nik er, at prioritere de vigtigste opgaver, og om nødvendigt nedprioritere
mindre vigtige opgaver.
3-mands mechanics skal kun bruges i yderste nødstilfælde, hvis der ikke
er andre muligheder.

23.1 Generelt

1. Dommerne skal aftale indbyrdes, hvem der instruerer stadiontid-
tager, speaker, chain crew, bolddrenge og evt. ekstra chain crew.

2. Dommerne skal n̊a til enighed om hvem der tager tid mm. Normalt
vil Line Judge have kampuret og Referee play clock og timeouts.

3. Alle dommere skal være klar til at tilpasse sig alle spilsituationer.
Det optimale er, at f̊a spillet boxet inde, s̊a I kan se situationerne
fra mere end en vinkel.

4. P̊a measurements, skal Line Judge tage forreste pind og Linesman
placere chain clippen. Referee skal sikre sig at bolden ikke bliver
flyttet, før han afgør udmålingen.

23.2 Free kicks

1. Line Judge skal være p̊a press box siden p̊a hold A’s restraining
line. Linesman skal være p̊a den modsatte sidelinje, p̊a hold B’s
restraining line. Disse to har ansvaret for hver deres sidelinje, og
for at markere fremadrettet bevægelse p̊a returneringen. Referee
skal være nede af banen, dækkende goal line ca. midtp̊a.

23.3 Scrimmage downs

1. Denne formation, har den fordel at den indkorporerer den normale
positionering vi har som dommere i et 4-mands crew, bortset fra
at den udelader en af disse dommere (normalt Umpire).

2. Linesman og Line Judge begynder i deres normale positioner. De
har sammen ansvaret for line of scrimmage. De har ansvaret for
deres sidelinjer, p̊a b̊ade løbe- og kastespil, og skal bevæge sig mod
den goal line der er truet. P̊a kastespil skal de bevæge sig ned ad
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banen for at iagttage modtagere og afgøre om kastet er grebet eller
ej.

3. Referee begynder i sin normale position, medmindre han vælger at
begynde i Umpires position for at kunne se de interne linjemænd
fra forsvarets side. P̊a et løbespil, skal han observere blokeringer
indefra og ud. P̊a kastespil, er han eneansvarlig for aktiviteter i
omr̊adet omkring kasteren. Efter at bolden er kastet er han an-
svarlig for at beskytte kasteren og skal ikke vende sig efter bolden
(selv ikke hvis han har indtaget Umpirens position).

23.4 Spil tæt p̊a goal line

1. P̊a spil tæt p̊a goal line, skal to dommere (Linesman og Line Judge)
være i en position s̊a de kan bevæge sig hen p̊a goal line, s̊a de kan
dække spillet udefra og ind. Referee skal observere spillet indefra
og ud.

23.5 Punts

1. Linesman begynder i sin normale position, og udfører sine normale
opgaver.

2. Line Judge skal falde langt tilbage, til hvor han normalt ville være
p̊a et 4-mands crew. Han skal være klar til at dømme omkring
spottet hvor sparket slutter og den tilhørende returnering.

3. Referee skal favorisere press box siden og kigge efter handlinger
mod snapperen og sparkeren.

23.6 Field Goal forsøg og ekstrapoint (PAT)

1. En dommer, normalt Line Judge, skal være bag målet og er ene-
ansvarlig for at dømme omkring succes eller fiasko ved forsøget.

2. Referee skal favorisere press box siden af banen og er ansvarlig for
den sidelinje, hvis det skulle udvikle sig til et kast eller et løb. Han
skal kigge efter handlinger mod sparker og holder.

3. Linesman er ansvarlig for aktiviteter mod snapperen og kan/m̊a
ændre sin position efter snappet, for at bedre kunne iagtage dette.



24 Mechanics For 8-Mands Crews

Dette kapitel er ikke oversat til dansk, da der ikke gives tilladelse til
8-mands crews udenfor NL.
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25 Radiokommunikation

Dette kapitel er ikke oversat til dansk. Er man interesseret i at bruge
radioer, kan den originale MOFO hentes p̊a http://www.myiafoa.org/
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26 Ansvarsomr̊ader

De følgende diagrammer skal illustrere principperne, som er beskrevet i
de foreg̊aende kapitler.
Der er to typer:

1. Statiske diagrammer som viser ansvarsomr̊aderne for hver dommer
- med andre ord hvilken dommer der har det primære ansvar for
at holde øje med bolden og boldholderen n̊ar den/han er i det
p̊agældende omr̊ade

2. Diagrammer med eksempler p̊a spil, som viser positionerne for hver
dommer, og deres keys p̊a forskellige tidspunkter af spillet.

De ansvarsomr̊ader der er vist, er dem man har fra starten af spillet.
Som spillet udvikler sig, kan disse skifte, oftest s̊a det er den nærmeste
dommer der koncentrerer sig om boldholderen, og de andre dommere om
det der sker andre steder.
I hvert diagram er der tegnet yardlinjer p̊a tværs af banen for hver 5
yards.

26.1 Free kick opstillinger og ansvarsomr̊ader

Figur A: De 8 grundlæggende positioner
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Figur B: 4-mands crew (normale positioner)

Figur C: 4-mands crew (onside kick positioner)
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Figur D: 5-mands crew (normale positioner)

Figur E: 5-mands crew (onside kick positioner)
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Figur F: 6-mands crew (normale positioner)

Figur G: 6-mands crew (onside kick positioner)
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Figur H: 7-mands crew (normale positioner)

Figur I: 7-mands crew (onside kick positioner)
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26.2 Ansvarsomr̊ader p̊a spil fra scrimmage

Figur A: 4-mands crew

Figur B: 5-mands crew
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Figur C: 5-mands crew (pass play dækningszoner)

Figur D: 6-mands crew
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Figur E: 7-mands crew

26.3 Goalline ansvarsomr̊ader

Figur A: 4-mands crew
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Figur B: 5-mands crew

Figur C: 6-mands crew
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Figur D: 7-mands crew (med bolden mellem 7- og 20-yard
linjen)

Figur E: 7-mands crew (med bolden indenfor 7-yard linjen)
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26.4 Punt ansvarsomr̊ader

Figur A: 4-mands crew

Figur B: 5-mands crew
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Figur C: 6-mands crew

Figur D: 7-mands crew
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26.5 Field goal (eller PAT) ansvarsomr̊ader

Figur A: 4-mands crew

Figur B: 5-mands crew
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Figur C: 6-mands crew

Figur D: 7-mands crew (bolden udenfor 5-yard linjen)
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Figur E: 7-mands crew (bolden indenfor 5-yard linjen)
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27 Supplerende Signaler

De officielle dommersignaler (S1 til S47) er beskrevet i regelbogen, men
til praktisk brug supplerer dommerne disse signaler med signaler der
er opfundet for at fremme den visuelle kommunikation, i tilfælde hvor
mundtlig kommunikation er umulig eller ikke ønskelig.
Alle signaler er måder til at signalere en besked. Afsenderen til meddel-
elsen er naturligt nok den dommer der afgiver signalet, men modtageren
kan være b̊ade andre dommere, spillere, trænere eller tilskuere. Visuel-
le signaler kan komme til anvendelse hvor distance mellem afsender og
modtager er for stor, hvor der er for meget støj, eller hvor et mundtligt
signal ikke er tilstrækkeligt.

Nr Besked Signal
Sup1 Hold A spilleren nærmest mig er af

linjen.
Udstrukket arm (med åben h̊and),
der peger mod hold A’s backfield.

Sup3 Holdet jeg er ansvarlig for at tælle,
har 11 spillere p̊a banen.

Knyttet næve i brysthøjde med tom-
melfingeren pegende opad, og armen
ud til siden (se ogs̊a Sup24).

Sup4 Holdet jeg er ansvarlig for at tælle,
har mere end 11 spillere p̊a banen.

H̊and p̊a toppen af hovedet.

Sup5 Det sidste kast var et bagudrettet
kast.

Sl̊a knyttet næve ind i backfield.

Sup6 Hold A har mere end 10 yards til linj-
en, der skal n̊as (two sticks).

Bevæg lodrette pegefingre modsat
hinanden diskret i brysthøjde.

Sup8 Uret stopper efter næste spil Krydsede h̊andled foran brystet.
Sup9 Hold A forsøger et spark p̊a mål. Form fingrene i en Λ form med fin-

gerspidserne mod hinanden.
Sup10 Hold A g̊ar efter den - de forsøger ik-

ke at sparke p̊a 4. down eller PAT.
Rul hænderne (eller fingerspidserne)
over hovedet (som S19).

Sup11 Kampuret starter p̊a snappet. Knips med fingrene.
Sup12 Kampuret starter p̊a ready for play

(eller kører allerede).
Lav en cirkulær bevægelse med fin-
geren.

Sup13 Bolden er grebet. Lav en gribe-lignende bevægelse med
armene omkring brysthøjde.

Sup14 Bolden blev grebet ude af banen (in-
complete)

Skub ud til siden med begge arme.

Sup15 Field goal forsøget er mislykket (ved
siden af)

Som Sup14.

Sup16 Led mig venligst hen til out-of-
bounds-spottet.

En h̊and i vejret.

Sup17 Kom op langs sidelinjen imod mig. “kom her” bevægelse med
h̊andfladen mod sig selv.

Sup18 G̊a ned ad sidelinjen væk fra mig. Skubbende bevægelse, med
h̊andfladerne væk fra sig selv.

Sup19 Stop, du er p̊a det rette spot. Hug ned.
Sup20 Kør stadionuret frem (hvis der er for

meget tid tilbage)
Signaler S2 indtil uret viser den rette
tid, vis herefter S3.

Sup21 Kør stadionuret tilbage (hvis der er
for lidt tid tilbage).

Signalerer S21 for at holde tiden ind-
til at uret er n̊aet p̊a niveau, signaler
herefter S2 for at starte det.

Sup22 Sluk stadionuret. Peg p̊a uret og giv s̊a signalet for “un-
catchable pass” (S17)
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Nr Besked Signal
Sup23 Holdet tager et knæ. Sl̊a dig p̊a knæet.
Sup24 Holdet jeg er ansvarlig for at tælle,

har færre end 11 spillere p̊a banen.
Knyttet næve i brysthøjde med tom-
melfingeren pegende nedad, og ar-
men ud til siden (se ogs̊a Sup3).

Sup25 Jeg mener at alle betingelse for et
touchdown er til stede

To gange “thumbs up” foran brystet.

Sup26 Modtageren berørte bolden inde p̊a
banen, men opn̊aede ikke kontrol
over bolden, inden han kom out of
bounds

Bevæg hænder (med h̊andfladerne
opad), op og ned p̊a skift.

Sup27 Down boksen angiver et forkert num-
mer

Lav signal S17 (ikke gribbart fremad-
rettet kast) før snappet

Sup28 Jeg har ansvaret for bolden/returne-
ren

Sl̊a med knyttet næve mod modta-
gerholdets goal line

Sup29 Nulstil play clock til 25 sekunder “Pump” op og ned med en arm lodret
med h̊andfladen opad

Sup30 Nulstil play clock til 40 sekunder “Pump” op og ned med begge arme
lodret med h̊andfladerne opad

Sup31 Næste down er 4. down Rul hænderne foran brystet (som
S19)

Sup32 Den forreste del af bolden skal røre
yardlinjen

Peg p̊a din næse

Sup33 Bolden skal ligge midt mellem to
yardlinjer

Klap dig p̊a maven eller bæltet

Sup34 Den bageste del af bolden skal røre
yardlinjen

Klap dig p̊a hoften

Sup35 Hold A har n̊aet line to gain (og der-
med f̊aet en ny første down)

Peg med pegefingeren foran dit bryst
mod hold B’s goal line

Sup36 Hold A er igang med at lave en hurtig
udskiftning

To knyttede næver med armene
strakt ud til siderne

Sup37 Holdet ønsker at trække 10 sekunder
fra kampuret

Peg p̊a uret og derefter peg ned

Sup38 Holdet ønsker IKKE at fratrække 10
sekunder p̊a kampuret

Peg p̊a uret og derefter signaler in-
complete (S10)

Sup 39 P̊amindelse om at Umpire har den
primære ansvar for at hente og spot-
te bolden (f.eks. indenfor de sidste
2 minutter af en halvleg) (“Umpire’s
Ball”)

Lav en U-form med tommel- og pe-
gefingre p̊a begge hænder

Sup40 Fortæl mig venligst hvor meget tid,
der er tilbage af perioden

Prik p̊a uret eller h̊andleddet

Sup41 Der er under 1 minut tilbage af peri-
oden

Peg nedad med begge pegefingre

Sup42 Bolden eller boldholderen krydsede/-
krydsede ikke den neutrale zone

Peg p̊a jorden p̊a den passende side
af den neutrale zone (bagved hvis den
ikke krydsede, over hvis den gjorde)

Sup43 Fem yards vil give ny første down Åben h̊and med fingrene spredt holdt
op foran brystet

Signalerne Sup11 og Sup12 er primært ment til kommunikation mel-
lem Referee og dommeren med ansvaret for kampuret.
Signalerne Sup16 til Sup19 er beregnet til spark ud over sidleinjen.
Signalerne Sup20 til Sup22 er beregnet til kommunikation med stadionur-
operatøren.
Signalerne Sup2 og Sup7 bruges ikke længere.
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28 DAFF/IFAF Straf Forkortelser

Efter forkortelse:
Forkortelse Penalty
APS Ændre spilleoverfladen (“altering playing surface”)
ATR Hjælpe boldholderen (“assisting the runner”)
BAT Ulovligt at sl̊a til bolden (“illegal batting”)
DEH Holding, Defense
DOD Delay of Game, Defense
DOF Offside, Defense
DOG Delay of Game, Offense
DPI Pass Interference, Defense
DSH Delay of Game i starten af halvleg
DSQ Diskvalifikation
ENC Encroachment (offense)
EQV Udstyrsbrud (“Equipment Violation”)
FGT Sl̊askamp (“fighting”)
FST False Start
IBB Ulovlig blokering i ryggen
IBK Ulovlig blokering under spark
IBP Ulovligt bagudrettet kast
IDP Uberettiget spiller nede af banen p̊a kast
IFD Ulovlig formation p̊a defense (3-mod-1)
IFH Ulovligt at aflevere bolden fremad
IFK Ulovlig “free kick” formation
IFP Ulovligt fremadrettet kast
IKB Ulovligt at sparke til bolden
ILF Ulovlig Formation
ILM Ulovlig Motion
ILP Ulovlig deltagelse
ING Intentional Grounding
IPR Ulovlig procedure
ISH Ulovligt Shift
ISP Ulovligt Snap
ITP Ulovligt at røre et fremadrettet kast
IUH Ulovlig brug af hænder
IWK Ulovlig “wedge” p̊a kickoff
KCI Kick Catch Interference
KIK Ulovligt spark
KOB “Free Kick” ud af banen
OBK Ud af banen under spark
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Forkortelse Overtrædelse
OFH Holding, Offense
OFK Offside, “free kick”
OPI Pass Interference, Offense
PF/BBW Personlig fejl overtrædelse (PFO), blokering under hoften
PF/BOB PFO, blokering udenfor banen
PF/BTH PFO, slag til hovedet
PF/CHB PFO, chop block
PF/CLP PFO, clipping
PF/FMM PFO, face mask
PF/HCT PFO, “horse collar”
PF/HDR PFO, ramme forsvarsløs receiver
PF/HTF PFO, “hands to the face”
PF/HUR PFO, “hurdling”
PF/ICS PFO, ulovlig kontakt til snapperen
PF/LEA PFO, “leaping”
PF/LHP PFO, ramme efter spillet/smide sig p̊a bunken
PF/LTO PFO, ramme efter spillet ude af banen
PF/OTH PFO, andet
PF/RFK PFO, “roughing” af “free kicker”
PF/RTH PFO, “roughing” af holderen
PF/RTK PFO, “roughing” af sparkeren
PF/RTP PFO, “roughing” af kasteren
PF/SKE PFO, sl̊a eller ramme med knæet eller albuen
PF/TGT PFO, “targeting”
PF/TRP PFO, spænde ben
PF/UNR PFO, unødvendig grovhed
RNH Løbe ind i holderen
RNK Løbe ind i sparkeren
SLI Sidelinje forstyrrelse, 5 yards
SLM Sidelinje forstyrrelse, 15 yards
SUB Ulovlig udskiftnng
UC/ABL Usportslig optræden, groft sprog
UC/BCH Usportslig optræden, bænken
UC/DEA Usportslig optræden, forlænget/overdreven handling
UC/FCO Kraftfuldt at kontakte en dommer
UC/RHT Usportslig optræden, fjerne sin hjelm
UC/SBR Usportslig optræden, simulere at være blevet “roughed”
UC/STB Usportslig optræden, at “spike” eller kaste bolden væk
UC/TAU Usportslig optræden, “taunting”
UC/UNS Usportslig optræden, andet
UFA Unfair handlinger
UFT Unfair taktik
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Sorteret efter overtrædelse:
Forkortelse Overtrædelse
DSH Delay of Game i starten af halvleg
DOD Delay of Game, Defense
DOG Delay of Game, Offense
DSQ Diskvalifikation
ENC Encroachment (offense)
FST False Start
KOB “Free Kick” ud af banen
ATR Hjælpe boldholderen (“assisting the runner”)
DEH Holding, Defense
OFH Holding, offense
ING Intentional Grounding
KCI Kick Catch Interference
UC/FCO Kraftfuldt at kontakte en dommer
RNH Løbe ind i holderen
RNK Løbe ind i sparkeren
OFK Offside, “free kick”
DOF Offside, Defense
OPI Pass Interference, Offense
DPI Pass Interference, Defense
PF/OTH Personlig fejl overtrædelse (PFO), andet
PF/BOB PFO, blokering udenfor banen
PF/BBW PFO, blokering under hoften
PF/CHB PFO, chop block
PF/CLP PFO, clipping
PF/FMM PFO, face mask
PF/HTF PFO, “hands to the face”
PF/HCT PFO, “horse collar”
PF/HUR PFO, “hurdling”
PF/LEA PFO, “leaping”
PF/LTO PFO, ramme efter spillet ude af banen
PF/LHP PFO, ramme efter spillet/smide sig p̊a bunken
PF/HDR PFO, ramme forsvarsløs receiver
PF/RFK PFO, “roughing” af “free kicker”
PF/RTH PFO, “roughing” af holderen
PF/RTP PFO, “roughing” af kasteren
PF/RTK PFO, “roughing” af sparkeren
PF/BTH PFO, slag til hovedet
PF/SKE PFO, sl̊a eller ramme med knæet eller albuen
PF/TRP PFO, spænde ben
PF/TGT PFO, “targeting”
PF/ICS PFO, ulovlig kontakt til snapperen
PF/UNR PFO, unødvendig grovhed
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Forkortelse Overtrædelse
SLI Sidelinje forstyrrelse, 5 yards
SLM Sidelinje forstyrrelse, 15 yards
FGT Sl̊askamp (“fighting”)
IDP Uberettiget spiller nede af banen p̊a kast
OBK Ud af banen under spark
EQV Udstyrsbrud (“Equipment Violation”)
IBB Ulovlig blokering i ryggen
IBK Ulovlig blokering under spark
IUH Ulovlig brug af hænder
ILP Ulovlig deltagelse
ILF Ulovlig Formation
IFD Ulovlig formation p̊a defense (3-mod-1)
IFK Ulovlig “free kick” formation
ILM Ulovlig Motion
IPR Ulovlig procedure
SUB Ulovlig udskiftnng
IWK Ulovlig “wedge” p̊a kickoff
IFH Ulovligt at aflevere bolden fremad
ITP Ulovligt at røre et fremadrettet kast
BAT Ulovligt at sl̊a til bolden (“illegal batting”)
IKB Ulovligt at sparke til bolden
IBP Ulovligt bagudrettet kast
IFP Ulovligt fremadrettet kast
ISH Ulovligt Shift
ISP Ulovligt Snap
KIK Ulovligt spark
UFA Unfair handlinger
UFT Unfair taktik
UC/UNS Usportslig optræden, andet
UC/STB Usportslig optræden, at “spike” eller kaste bolden væk
UC/BCH Usportslig optræden, bænken
UC/RHT Usportslig optræden, fjerne sin hjelm
UC/DEA Usportslig optræden, forlænget/overdreven handling
UC/ABL Usportslig optræden, groft sprog
UC/SBR Usportslig optræden, simulere at være blevet “roughed”
UC/TAU Usportslig optræden, “taunting”
APS Ændre spilleoverfladen (“altering playing surface”)


