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Øst spiller 4 ud til B og K. Nord fortsætter med 9 til 10 og D. Vest bekender med 3 og 

taber samtidig 3 på bordet. Nord tilkalder TL. 

Når TL har forklaret reglerne, spiller Nord B fra bordet. Vest dækker med D, og Nord tilkalder igen 

TL og forlanger, at Vest bekender med 3.  

Løsning 
§ 50B: Da kortet er vist uforsætligt og ikke er en honnør (tier eller højere), er 3 et lille strafkort. 

§ 50C: Vest må ikke spille en klør, der er lavere end 10, så længe 3 ligger på bordet som strafkort. 

Der er ingen begrænsninger for Øst. 

Når Vest dækker B med D, strider det ikke imod § 50C. Derfor er der intet i Nords andet tilkald. 

VEST NORD ØST SYD 
 2 pas 2 

pas 3ut pas 6ut 
pas pas pas  



Turneringslederkursus, modul 1 
 

 Turneringslederkursus, modul 1, øvelser, juli 2017 Side 2 

Øvelse 2 
 

  97  

 B63 

DB9765 

 B6 

 KBT2 N D64 

 975 
V Ø 

 ET84 

 E8  KT32 

 E853 S  92 

  E853  

 KD2 

 4 

 KDT74 

 

 

 

Syd spiller 4 ud, og spilfører vinder første stik med bordets E. Han spiller nu en lille hjerter til 8, 

og Syd vinder med D, men taber samtidig 10 på bordet. Øst tilkalder TL. 

Løsning 
§ 50B: Da en tier ifølge lovenes definitioner er en honnør, er 10 et stort strafkort, selvom det er vist 

uforsætligt. 

§ 50D1: Syd skal spille 10, så snart det er lovligt. Da Syd netop har vundet stik, er det nu – 10 skal 

spilles ud til stik 3. Spilfører har ingen valgmuligheder. 

VEST NORD ØST SYD 
  pas 1 

D pas 2 pas 
pas pas   
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Vest spiller 7 ud. Spilfører bekender fra bordet, og Øst spiller B, men taber samtidig B. Syd 

vinder med E og tilkalder TL. 

Når TL har forklaret reglerne, spiller Syd 5, der går til K og E. Øst spiller nu 8, og Syd tilkalder 

TL. 

Løsning 
§ 50B: B er et stort strafkort. 

§ 50D1: Øst skal spille B, så snart det er lovligt. 

§ 50D2: Hvis Vest kommer ind, kan spilfører kræve eller forbyde klør ud, men hvis spilfører gør dette, 

kan Øst tage B op på hånden, og det er ikke længere et strafkort. 

Når 8 spilles ud: 

§ 52B1: Spilfører kan acceptere udspillet af 8, og B er i givet fald fortsat et strafkort. 

§ 52B2: Hvis spilfører ikke accepterer udspillet af 8, skal B spilles ud, og 8 bliver et stort strafkort 

(skal spilles, så snart det er lovligt; spilfører kan kræve eller forbyde ruder ud, hvis Vest kommer ind 

osv.). 

Det anbefales, at TL bliver stående ved bordet for at forhindre, at Øst begår denne fejl. Så snart Øst 

har vundet med E, bør TL sige ”nu skal du spille B”. Tilsvarende, hvis nogen spiller klør, mens B 

er et strafkort, kan TL sige ”i dette stik skal Øst spille B”. Det er ikke meningen, at nogen skal tjene 

på, at spillerne ikke forstår TL’s instruktioner eller har glemt dem. 

VEST NORD ØST SYD 
   1ut 

pas 2 pas 2 
pas pas pas  
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Øst spiller 4 ud til Vests E, og Vest fortsætter i klør, som spilfører trumfer hjemme. Samtidig med 

at Øst bekender, taber han D på bordet. Nord tilkalder TL. 

Efter at TL har forklaret reglerne, spiller Nord D fra hånden. Vest vinder med K og spiller 4. Nord 

tilkalder TL igen. 

Løsning 
§ 50B: D er et stort strafkort. 

§ 50D1: Øst skal spille D, så snart det er lovligt. 

§ 50D2: Hvis Vest kommer ind, kan spilfører kræve eller forbyde ruder ud, men hvis spilfører gør 

dette, kan Øst tage D op på hånden, og det er ikke længere et strafkort. 

Da Vest kommer ind, skal han afvente spilførers beslutning. Når han ikke gør dette: 

§ 50D2: 4 er et stort strafkort. 

§ 50D1b: Spilførers mulighed for at kræve eller forbyde ruder ud går forud for pligten til at spille 4 

ud. Spilfører har derfor følgende valgmuligheder: 

 Kræve eller forbyde ruder ud. D er ikke længere et strafkort, og Øst tager det op på 

hånden. 

 Afstå fra at kræve eller forbyde ruder ud. D forbliver et strafkort, og da 4 ligger på bordet 

som stort strafkort, skal dette spilles ud. 

Også i denne situation bør TL forsøge at forhindre Vest i at spille ud, før spilfører har taget stilling, så 

Vest ikke også pådrager sig et strafkort. 

VEST NORD ØST SYD 
1 pas 1ut D 
2 2 3 4 
pas pas pas  
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Syd spiller D ud, og Øst vinder hjemme med K. Øst trækker to høje klør, og da Syd bekender 

anden gang, taber han samtidig 3. Øst tilkalder TL. 

Efter at TL har forklaret reglerne, spiller Øst 10, der går til Nords B. Nord spiller 5 igen, og Øst 

tilkalder TL igen, da han ville have forlangt spar ud. 

Løsning 
§ 50B: 3 er et lille strafkort. 

§ 50C: Syd må ikke spille en spar, der er lavere end 10, så længe 3 ligger på bordet som strafkort. 

Der er ingen begrænsninger for Nord. 

Der er således intet, der forhindrer Nord i at fortsætte i ruder. 

VEST NORD ØST SYD 
 pas 1 pas 

1 pas 1 pas 
2 pas 2ut pas 
3ut pas pas pas 
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Øst spiller B ud, og Nord vinder på hånden med E. Nord afblokerer herefter D, og Øst lægger 

overraskende 6. Øst opdager dog straks fejlen, og spillerne bliver enige om at tilkalde TL. 

Løsning 
§ 63A: Kulørsvigten er ikke etableret. 

§ 62A: Kulørsvigten skal rettes. 

§ 62B: Øst må lægge en hvilken som helst ruder. 6 er et stort strafkort. 

§ 50D: 6 skal spilles, så snart det er lovligt (og hvis Vest kommer ind, kan spilfører kræve eller 

forbyde hjerter ud). 

VEST NORD ØST SYD 
  pas 1 

pas 2 pas 2ut 
pas 3 pas 4 
pas 4ut pas 5 
pas 5 pas 6 
pas 7 pas pas 
pas    
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Øst indleder modspillet med E, K og 10, hvor Nord kaster spar af i stik 3. Nord spiller nu 10 fra 

bordet, dækket af D og K, og Nord trækker yderligere to høje klør. Øst lægger en spar i tredje 

omgang og vinder med 9, da Nord prøver at rejse farven. Turneringsleder! 

Hvis TL tillader spillet at fortsætte, spiller Øst spar til Vests E. Vest trækker herefter to ruderstik og 

spiller spar til Østs E, hvorefter spilfører har rest. 

Løsning 
§ 63A1: Kulørsvigten etableres, når Øst spiller 9. 

§ 63B: Kulørsvigten må ikke rettes. 

§ 64A2: Efter spillets afslutning overføres 1 stik. Det bliver til 7 stik til N/S. 

§ 64C: Hvis kulørsvigten ikke havde fundet sted, havde spilfører fået 9 stik. Spilfører er derfor skadet, 

og TL skal give justeret score. Scoren fastsættes således til 9 stik til N/S. 

VEST NORD ØST SYD 
   pas 

pas 1 pas 1 
pas 1ut pas pas 
pas    
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Vest spiller B ud til Østs E, og Øst returnerer ruder, trumfet af Syd. Syd spiller D fulgt af B, og 

Vest stikker anden gang med E og spiller endnu en hjerter til bordets K, hvor Øst trumfer. 

Øst skifter til B, dækket af D og E, og Vest returnerer klør til bordets 10. Spilfører går i gang 

med trumffarven og tager rest, men det viser sig nu, at Øst sidder med modspillets sidste hjerter. 

Turneringsleder! 

Løsning 
§ 63A1: Kulørsvigten etableres, når Øst spiller B. 

§ 63B: Kulørsvigten må ikke rettes. 

§ 64A1: Efter spillets afslutning overføres 2 stik, da spilfører ikke fik rest efter kulørsvigten. Det bliver 

11 stik til N/S. 

§ 64C: Da spilfører ikke kan komme uden om de 3 esser, er han holdt skadesløs af stikoverførslen. 

Derfor justeres scoren ikke – 11 stik er resultatet. 

VEST NORD ØST SYD 
pas pas pas 1 
pas pas pas  
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Nord spiller D ud til Vests E, og Vest spiller hjerter til K og kniber på tilbagevejen, mens Nord 

lægger 2 og 4. 

Da Vest spiller spar mod bordet, fortsætter Nord serien af klørafkast og lægger 5. Syd spørger ”ikke 

flere?”, og Vest tilkalder TL. 

Løsning 
§ 61B3: Syd må gerne stille dette spørgsmål. 

§ 63A: Kulørsvigten er ikke etableret. 

§ 62A: Kulørsvigten skal rettes. 

§ 62B: Nord må lægge en hvilken som helst spar. 5 er et stort strafkort. 

§ 50D: 5 skal spilles, så snart det er lovligt (og hvis Syd kommer ind, kan spilfører kræve eller 

forbyde klør ud). 

VEST NORD ØST SYD 
 pas pas pas 

1 pas 3 pas 
4ut pas 5 pas 
6 pas pas pas 
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Syd spiller 4 og er på bordet i ovenstående 4-kortsposition, hvor han hidtil har afleveret 3 stik. Han 

trækker bordets trumfer og spiller en hjerter. Øst trumfer med D og spiller 10 ud til sidste stik, 

som Syd vinder. 1 ned. 

Syd tilkalder TL, da Øst har svigtet kulør. 

Løsning 
§ 62D1: Kulørsvigt i stik 12 skal rettes. Det medfører, at spilfører får for E, men Øst får sidste stik på 

D. 

§ 64B6: Der skal ikke overføres stik. Resultatet er altså stadig 1 ned. 
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Øst spiller 7 ud, og Syd tilkalder TL. 

Løsning 
Syd har følgende valgmuligheder: 

§ 54A: Syd kan lægge sin hånd ned og lade Nord være spilfører. 

§ 54B: Syd kan acceptere udspillet og selv være spilfører. Nord skal straks lægge sine kort på bordet, 

men stikket går med uret rundt. 

§ 54D: Hvis Syd ikke accepterer udspillet, er 7 et stort strafkort. Jf. § 50D kan spilfører kræve eller 

forbyde hjerter ud; gør han dette, er 7 ikke længere et strafkort og kan tages op på hånden (et 

forbud mod hjerterudspil gælder dog, så længe Vest er inde). Ellers skal 7 spilles, så snart det er 

lovligt. 

TL bør blive ved bordet, så længe 7 ligger på bordet som strafkort (og så længe Vest er inde, hvis 

spilfører forbyder hjerter ud). 

VEST NORD ØST SYD 
   2 

pas 2 pas 3ut 
pas 6ut pas pas 
pas    
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Nord spiller 4 ud, og spilfører vinder første stik med bordets E. Nord fortsætter dog med K, og 

Vest tilkalder TL. 

Løsning 
§ 56A: Vest kan acceptere udspillet. 

§ 56B: Hvis Vest ikke accepterer udspillet, er K et stort strafkort. Jf. § 50D skal det spilles, så snart 

det er lovligt; hvis Syd kommer ind, mens K ligger på bordet som strafkort, kan spilfører kræve eller 

forbyde klør ud; gør han dette, er K ikke længere et strafkort og kan tages op på hånden (et forbud 

mod klørudspil gælder dog, så længe Syd er inde). 

TL bør blive ved bordet, så længe K ligger på bordet som strafkort (og hvis Syd kommer ind, og 

spilfører forbyder klør ud: så længe Syd er inde). 

VEST NORD ØST SYD 
pas 1 D pas 
2 pas pas pas 
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Øst spiller 7 ud, der går til 8, B og E. Nord beder nu om 3 fra bordet. Vest påpeger, at Nord er 

på hånden, og tilkalder TL. 

Løsning 
§ 55A: En af modspillerne kan kræve, at udspillet står ved magt, eller at udspillet tages tilbage. Hvis 

modspillerne vælger hver sit, gælder Vests udsagn, da Vest er i tur efter udspillet af 3. Hvis hverken 

Øst eller Vest siger noget, bør TL give Vest valget. 

§ 55B2: Hvis udspillet ikke accepteres, tager Nord det tilbage, og Nord spiller ud fra egen hånd uden 

begrænsninger. 3 er ikke et strafkort, og Nord er ikke tvunget til at spille klør ud. 

§ 55C: Hvis Nord har fået fordel af oplysninger, der er fremkommet som følge af udspillet fra forkert 

hånd, kan TL tildele justeret score. 

VEST NORD ØST SYD 
 1ut pas 2 

pas 2 pas pas 
pas    
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Vest spiller 4 ud til Østs E, og Øst fortsætter i klør, som spilfører trumfer hjemme. Herefter spiller 

Syd D fra bordet, og Øst bekender. Vest tilkalder TL, fordi han ikke vil acceptere udspillet. 

Løsning 
§ 53A: Øst har accepteret udspillet ved at spille til. Udspillet står således ved magt. 

VEST NORD ØST SYD 
  1 pas 

1ut D 2 2 
3 4 pas pas 
pas    
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Syd har taget et kort frem som fordækt udspil. Vest tilkalder TL. 

Når TL har forklaret reglerne, spiller Nord D ud, og Vest vinder på bordet med E. Vest beder 

derefter om 5 fra bordet, og Syd lægger 5. Nu siger Syd, at han kan bekende, og tilkalder selv TL. 

Efter at TL har har løst dette problem, trækker Vest sine klørstik; Nord kaster to spar, Vest en spar fra 

bordet og Syd to ruder og to hjerter. Vest spiller 10, der går til Syds B, mens Nord kaster en spar. 

Syd skifter til 8, og Nord opdager nu, at han skulle have bekendt i hjerter, og tilkalder TL. 

Løsning 
§ 41A: Syds fordækte åbningsudspil uden for tur tages tilbage, og Nord spiller ud. 

Næste tilkald: 

§ 63A, § 62A, § 62B, § 50D: Kulørsvigten er ikke etableret og skal rettes, og 5 er et stort strafkort, 

som skal spilles, første gang det er lovligt (og hvis Nord kommer ind, kan spilfører kræve eller forbyde 

ruder ud). 

Sidste tilkald: 

§ 63A1, § 63B: Kulørsvigten er etableret, når Syd spiller 8 ud til næste stik. Den må ikke rettes. 

§ 64A2: Efter spillet skal der overføres ét stik til Ø/V. Inden spillet fortsætter, bør TL kontrollere, at 

der faktisk er begået kulørsvigt, og informere spillerne om, at der skal overføres ét stik, så spillerne 

kan planlægge spillet ud fra dette. 

VEST NORD ØST SYD 
   pas 

1 pas 1 pas 
1 pas 2 pas 
2ut pas 3ut pas 
pas pas   


