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Øst opdager, at han har åbnet 1 i stedet for 1. Inden Vest melder, siger Øst ”hov, jeg troede, at jeg 

havde meldt 1.” Nord siger, at løbet må være kørt, når Syd har meldt, og tilkalder TL. 

Løsning 
§ 25A1: Østs melding var ikke tilsigtet. Selvom Syd har meldt, sker rettelsen inden for fristen, da Vest 

ikke har meldt efterfølgende. Der er ingen begrænsninger for Vest, fordi man ikke kan udlede noget 

som helst af 1-meldingen. 

§ 25A6: Syd må tage sin melding tilbage. Oplysninger fra denne melding er beføjede for Nord og 

ubeføjede for Ø/V. 

VEST NORD ØST SYD 
 pas 1 pas 
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Efter få sekunders pause retter Vest sin melding til 1ut (12-14). Nord tilkalder TL. Vest siger, at det 

var et fejlgreb, men Nord mener ikke, at meldingen kan ændres. 

Løsning 
TL bør tage Vest væk fra bordet og spørge ham, hvorfor han meldte 1. Herved undgår man, at de 

øvrige spillere får unødige oplysninger fra Vest. 

Det er usandsynligt, at man får fat i 1-skiltet, når man vil melde 1ut. Der er utvivlsomt tale om, at 

Vest enten har glemt sit sansinterval eller oprindeligt har placeret et kort forkert på hånden. TL skal 

dømme, at meldingen var tilsigtet, så vi skal bruge § 25B. 

§ 25B1: Nord kan acceptere 1ut-meldingen, hvorved 1-meldingen annulleres. 

§ 25B2: Nord kan forlange, at 1ut-meldingen annulleres, således at 1-meldingen står ved magt. 

§ 25B3, § 16C: Oplysninger fra den af de to meldinger, der annulleres, er ubeføjede for Øst og 

beføjede for N/S. 

Hvis Nord vælger at acceptere 1ut (og dermed annullerer 1-meldingen): 

§ 26B: Når Øst er inde første gang i eventuelt modspil, kan spilfører vælge en farve, som Vest ikke har 

vist i det lovlige meldeforløb, og forbyde udspil i denne farve (forbuddet gælder, så længe Øst 

bevarer udspillet). 

VEST NORD ØST SYD 
  pas pas 

1    
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Efter Vests 2-melding siger Syd, at han ville have meldt 2; han havde ikke set Østs indmelding. 

Vest mener ikke, at Syd kan gøre dette, når Vest har meldt, og TL tilkaldes. 

Løsning 
§ 25B: 2-meldingen er bevidst afgivet, og der er ikke sket nogen uregelmæssighed, som kan give 

Syd lov til at ændre meldingen. Meldingen står derfor ved magt. 

§ 16B: Oplysningerne fra Syds bemærkning er ubeføjede for Nord, men da Syd ikke har meldt 2, 

benyttes § 26 om udspilsbegrænsninger ikke. 

VEST NORD ØST SYD 
   pas 

pas 1 1 2 
2    
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Nord melder 2 for at vise begge major, men kommer i tanke om, at det er en naturlig 

spærremelding i dette makkerskab. Han siger derfor, at han ønsker at ændre sin melding. Øst mener 

ikke, at Nord må dette, og tilkalder TL. 

Hvis TL spørger Nord, siger Nord, at han ønsker at passe i stedet. 

Løsning 
TL skal først og fremmest undersøge, hvorfor Nord meldte 2, og det gør han bedst ved at spørge 

ham væk fra bordet. Når Nord forklarer, at han havde glemt systemet, er der tydeligvis tale om en 

tilsigtet melding. Det er altså § 25B; meldingen må ikke ændres. 

Herefter går TL og Nord tilbage til bordet. TL skal ikke lade Nord ændre meldingen og overlade det til 

Øst, hvilken af de to meldinger han vil acceptere. 2-meldingen skal stå ved magt, og oplysningerne 

om, at Nord har fortrudt sin melding, er ubeføjede for Syd. 

Selv hvis Nord har sagt, at han ønsker at ændre meldingen til pas, er pasmeldingen ikke afgivet, og 

bemærkningen er derfor blot en ubeføjet oplysning. Men om Nord troede, at 2 var Multi eller 

begge major (i hvilket tilfælde han ville ændre til 2 eller 2), har bedst af at blive holdt hemmeligt 

for de øvrige længst muligt. Ø/V har ikke krav på denne oplysning, og for Syd ville det være en ekstra 

ubeføjet oplysning, som der ikke er grund til at genere ham med. Med andre ord vil det skade Nord, 

hvis TL udspørger ham ved bordet. 

VEST NORD ØST SYD 
pas 2   
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Øst troede, at han havde meldt 5, og opdager fejlen, da makker også melder 5. Han tilkalder selv 

TL og forklarer, at 5 var et fejlgreb, som han gerne vil ændre. 

Hvis TL lader meldingerne stå ved magt, hæver Øst til 6, og alle passer. Kontrakten tager 12 stik. 

Syd tilkalder nu TL, da han føler sig skadet. 

Løsning 
§ 25A4: Østs forklaring er plausibel, men det er for sent at rette fejlen. 

§ 16B: Østs tilkald er en ubeføjet oplysning for Vest. 

Andet tilkald: 

Vest kan på ingen måde siges at have udnyttet ubeføjede oplysninger – 5 var afgivet før de 

ubeføjede oplysninger, og der er næppe alternativer til at passe 6 ud. 

Øst har ingen ubeføjede oplysninger, men har opdaget sin fejl ved egen kraft, så han er frit stillet. 

Scoren må derfor ikke justeres. 

VEST NORD ØST SYD 
 pas pas pas 

1 pas 3 pas 
4ut pas 5 pas 
5    
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Vest tilkalder TL efter Syds utilstrækkelige bud. Inden TL ankommer til bordet, har Syd rettet 

meldingen til 2. 

Hvis TL spørger, om der var nogen, der fortalte Syd, at han skulle rette meldingen til 2, svarer Syd, 

at han bare rettede meldingen til 2, fordi han mente, at reglerne krævede det. 

Løsning 
TL skal først afklare, om der er tale om et fejlgreb. Her tyder Syds udsagn ikke på dette.  

§ 27A: Vest kan acceptere 1, også selvom Syd har rettet meldingen efterfølgende. Hvis Vest gør 

dette, er det ubeføjet for Nord, at Syd var klar til at rette meldingen til 2, men der er ingen 

udspilsbegrænsninger, fordi Syd har vist ruderfarven i det lovlige meldeforløb. 

§ 27C: Da Syd har rettet meldingen, før TL har forklaret mulighederne, står rettelsen ved magt. 

§ 27B1a: Da 2 er laveste melding, der viser samme benævnelse, som 1 gjorde, er der ikke 

yderligere berigtigelse. NB: Det er en beføjet oplysning for Nord, at Syd forsøgte at melde 1. 

§ 27D: Hvis den ikke-fejlende side skades af, at Nord har oplysninger fra 1-meldingen, skal TL give 

justeret score. TL skal derfor gøre Ø/V opmærksom på, at de skal tilkalde TL efter spillet, hvis de føler 

sig skadet af dette. 

VEST NORD ØST SYD 
  1 1 
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Øst tilkalder TL pga. Nords utilstrækkelige bud. 

Efter at TL har forklaret reglerne, vælger Øst ikke at acceptere meldingen, og Nord retter meldingen 

til pas. Hvad nu? 

Løsning 
Heller ikke her ser 1 ud til at være et fejlgreb. 

§ 27A: Øst kan acceptere meldingen. Ellers: 

§ 27B1a: Hvis Nord retter meldingen til 2, er der ikke yderligere berigtigelse, da 2 er laveste 

melding, der viser samme benævnelse som 1. Oplysningerne fra 1-meldingen er beføjede for Syd, 

dvs. Syd må gerne udnytte, at Nord muligvis har mindre end 10 HP, men hvis Syd gør dette og får et 

mere fordelagtigt resultat, end hvis det utilstrækkelige bud aldrig var forekommet, skal scoren 

justeres (§ 27D). 

§ 27B1b: Kan næppe komme på tale her (måske hvis 3 er naturlig, og enhver hånd, der passer til 

denne melding, ville have svaret 1 uforstyrret). 

§ 27B2: Hvis Nord retter meldingen til noget andet end 2, skal Syd passe resten af meldeforløbet. 

Når Syd er inde første gang i eventuelt modspil, kan spilfører vælge en farve, som Nord ikke har vist i 

det lovlige meldeforløb, og forbyde udspil i denne (forbuddet gælder, så længe Syd bevarer 

udspillet). 

§ 27B3: Nord må ikke rette meldingen til en dobling. 

Da Nord retter meldingen til pas, gælder § 27B2. 

VEST NORD ØST SYD 
   1 

1 1   
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Vest tilkalder TL, fordi Syd har afgivet samme melding som Nord. 

Hvis TL spørger Øst, hvorfor han meldte 1, svarer Øst, at han havde overset Nords 2-melding. 

Løsning 
TL skal først afklare, om 1 var et fejlgreb (og Øst ville have meldt 2). Måske er Øst ikke klar over, 

at det stadig kan rettes, når Syd har meldt. 

Ifølge Østs udsagn var 1 bevidst afgivet. Dermed gælder følgende: 

§ 27A: Syd har accepteret Østs utilstrækkelige bud, og der er ikke yderligere berigtigelse. 

§ 18C: Syds bud er tilstrækkeligt. Der er ingen regler om, at samme bud ikke kan afgives flere gange i 

et meldeforløb. Hvis Syd i stedet havde meldt 1ut, ville der ikke være noget til hinder for, at Nord 

genmeldte 2! Eller for den sags skyld 2 – et lavere bud end Nords foregående bud! 

VEST NORD ØST SYD 
1 2 1 2 
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Syd tilkalder TL efter Østs utilstrækkelige bud. 

Når TL har forklaret reglerne, melder Øst 2. 

Hvis TL spørger Øst, hvorfor han meldte 1, skyldtes det, at Øst havde overset Nords melding. 

Hvis TL spørger Øst om deres sansforsvar, spiller de 2 som Multi og 3 som naturligt spærrende. 

Løsning 
TL skal først afklare, hvorfor Øst meldte 1. Her var det en bevidst melding.  

§ 27A: Syd kan acceptere 1. Ellers: 

§ 27B1a: Hvis Øst melder 3, som er laveste tilstrækkelige melding, der viser samme benævnelse 

som 1, sker der ikke yderligere berigtigelse. Det er en beføjet oplysning for Vest, at Øst har til at 

åbne 1, men hvis Ø-V får fordel af denne oplysning, skal TL justere scoren (§ 27D). 

§ 27B1b: Kommer ikke på tale her. 

§ 27B2: Hvis Øst melder noget andet end 3, skal Vest passe resten af meldeforløbet, og der vil være 

udspilsbegrænsninger jf. § 26B, hvis Ø-V kommer i modspil. Oplysningerne fra 1 er ubeføjede for 

Vest og beføjede for N-S (§ 16C). 

VEST NORD ØST SYD 
 1ut 1  
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Nord har meldt uden for tur, men Øst overser dette og passer. Vest protesterer og tilkalder TL. 

Løsning 
§ 29A: Når Øst melder, er 1 accepteret. 

VEST NORD ØST SYD 
  pas 1 
 1 pas  
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Nord har meldt uden for tur, og Øst tilkalder TL. Nords 2 var et svagt spring. 

Efter at have fået forklaret reglerne vælger Øst ikke at acceptere meldingen. Herefter dobler Vest, og 

Nord gentager 2-meldingen. 

Efter spillet protesterer N/S, fordi Vest ikke har til en oplysningsdobling med doubleton i ruder; han 

har dermed draget uretmæssig fordel af Nords melding uden for tur. 

Løsning 
§ 29A: Øst kan vælge at acceptere meldingen. Ellers går meldingen tilbage til Vest (§ 29B). TL skal 

huske at afklare betydningen af 2, da det har betydning, om meldingen var kunstig (§ 29C). Det er 

dog ikke tilfældet her. 

§ 31A1: Hvis Vest passer, skal Nord gentage meldingen, og der er ikke yderligere berigtigelse. Ellers: 

§ 31A2: Hvis Nord afgiver en ”tilsvarende melding” (§ 23A), sker der ikke yderligere berigtigelse. 

Ellers skal Syd passe i sin næste tur + udspilsbegrænsninger, hvis N-S kommer i modspil, + ubeføjede 

oplysninger til Syd fra 2-meldingen. 

VEST NORD ØST SYD 
   1 
 2   
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Øst dobler uden at afvente Nords melding. Nord tilkalder TL, men Øst siger, at det kun er Syd, der har 

lov at tilkalde TL, da han er i tur. 

Når TL har forklaret reglerne, accepterer Syd ikke doblingen. Nord melder 1ut. 

Løsning 
§ 9A1, § 9B1: Enhver har lov at henlede opmærksomheden på en uregelmæssighed og tilkalde TL 

under meldeforløbet. 

§ 29A: Syd kan acceptere doblingen. Ellers: 

§ 32A1: Hvis Nord passer, skal doblingen gentages. Ellers: 

§ 32A2: Hvis Øst afgiver en ”tilsvarende melding” (§ 23A), sker der ikke yderligere berigtigelse (fx hvis 

Nord hæver til 2, og Øst dobler igen). Ellers skal Vest passe i sin næste tur + udspilsbegrænsninger i 

modspil + ubeføjede oplysninger til Vest fra doblingen. 

Som det udvikler sig, er Østs dobling også en ”tilsvarende melding”. Det kræver en del mere at doble 

efter 1-1ut end at genåbningsdoble efter 1-pas. Det er en beføjet oplysning for Vest, at Øst ikke 

nødvendigvis har til sin melding, men hvis Vest undermelder på den konto og får fordel af det, skal TL 

justere scoren (§ 23C). 

VEST NORD ØST SYD 
pas pas pas 1 
pas  D  
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Øst har lidt for travlt med sin store luffe og åbner 2 uden for tur. Syd tilkalder TL. 

Når TL har forklaret reglerne, accepterer Syd ikke meldingen. Nord åbner 1, og Øst afslutter 

meldingerne med 3ut. 

Kontrakten går 1 ned efter hjerterudspil, hvor 4 vinder. Øst tilkalder TL efter spillet, fordi Nord ikke 

har en åbningshånd. Øst kræver, at spillet annulleres, fordi Nord har ødelagt spillet. 

Løsning 
§ 29A: Syd kan acceptere meldingen. Ellers: 

§ 31A1: Hvis Nord passer, skal Øst gentage meldingen, og der er ikke yderligere berigtigelse. 

§ 31A2: Hvis Nord åbner, har Øst ingen tilsvarende melding til 2. Derfor skal Vest passe første gang 

+ udspilsbegrænsninger i modspil + ubeføjede oplysninger. 

§ 16C: Oplysningerne fra 2-meldingen er ubeføjede for Vest og beføjede for N/S. Nord har valgt at 

udnytte sine beføjede oplysninger til at tage en chance, fordi Østs 2-melding har markeret Syd med 

en svag hånd. Det har både tvunget Øst til at gætte i ét forsøg og hjulpet Syd til at finde det rigtige 

udspil. Det er der intet galt i, når oplysningerne er beføjede. 

VEST NORD ØST SYD 
  2  
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2 var Multi. Østs 3 viste minimum med sparfarve, men Vest alertede ikke. 

Spillet af kortene: Ruder til E, spar til 4 og K, klør til E, lille spar til E, hjerter til K og E. 

Herefter tager spilfører rest – 10 stik. 

N/S mener ikke, at Øst kan tillade sig at melde 4, når han ved, at Vest har glemt systemet. De 

tilkalder derfor TL. 

Løsning 
§ 16B: Det er en ubeføjet oplysning for Øst, at Vest ikke har alertet 3 og dermed sandsynligvis 

opfatter meldingen som naturlig pga. en systemforglemmelse. Det forhindrer ikke Øst i at melde 4, 

hvis der ikke er logiske alternativer, men her må pas være et oplagt logisk alternativ – Vest ville 

tilsyneladende høre, hvilken majorfarve Øst havde, og valgte 3ut over for en sparfarve. 

Når Øst alligevel melder 4, udnytter han de ubeføjede oplysninger, og det er ulovligt. Pas havde 

været den lovlige melding. 

§ 12C1: TL skal give justeret score. Uregelmæssigheden er Østs 4-melding, og uden 

uregelmæssigheder var slutkontrakten blevet 3ut spillet af Vest. Herefter ville Nordefter al 

sandsynlighed spille klør ud, hvorefter spilfører tager 8 stik. Scoren justeres til 3ut med 8 stik. 

Når TL overvejer at give justeret score, bør han altid undgå at dømme ved bordet. Han skal både 

vurdere, om Østs 4-melding er ulovlig, og hvad scoren i givet fald ville blive ellers. Der er ingen 

grund til at forsøge at løse sagen på 10 sekunder ved bordet. I klubben kan man godt tillade sig at 

udskyde afgørelsen, til aftenens spil er overstået. 

VEST NORD ØST SYD 
  2 pas 

2ut pas 3 pas 
3ut pas 4 pas 
pas pas   
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Der spilles barometerturnering (almindelig parturnering). Øst tager sig en tænkepause, men imens 

opstår der skænderi ved nabobordet: 

Spiller 1: ”Hvorfor inviterer du ikke bare med 3? Så kan jeg melde pas – plusschreiben und 

gewinnen!” 

Spiller 2: ”Hold nu op! Jeg har jo EK syvende. Det var bare uheld, at farven sad skævt imod.” 

Øst ønsker ikke at vinde ved at udnytte de oplysninger, han har fået, og tilkalder derfor TL. 

Løsning 
§ 16D1: Øst har fået oplysninger udefra og skal derfor tilkalde TL. 

§ 16D3, § 16C2c: TL bør altid overveje at lade spillet fortsætte. Oplysningerne kunne jo være uden 

betydning. Øst må ikke basere sin melding på de ubeføjede oplysninger. Når oplysningerne kommer 

udefra, er han dog ikke som normalt begrænset af at skulle fravælge logiske alternativer, der er 

påviseligt antydet af de ubeføjede oplysninger. 

§ 12C1d: Denne gang er det oplagt, at oplysningerne kan have haft indflydelse på resultatet, der i høj 

grad afhænger af Østs svarmelding. TL skal derfor give justeret score. Da det hverken er klart, hvad 

slutkontrakten ville blive, eller hvad resultatet ville blive, bør TL give 60% til hver (begge sider er ikke-

fejlende). 

Hvis meldeforløbet havde været slut, før spillerne ved bordet fik de ubeføjede oplysninger, ville det 

være bedre at give justeret score baseret på det sandsynlige antal stik i den meldte kontrakt. 

§ 90: TL bør finde det par, der råbte op om spillet, og give dem 10% straf for helt unødvendigt at 

ødelægge spillet for de andre. 

VEST NORD ØST SYD 
   pas 

1ut pas   
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Nord siger nu, at han har meldt forkert og vil ændre sin melding. Øst siger, at det kan han ikke, når 

der er gået et stykke tid. TL tilkaldes. Nord forklarer TL, at han greb forkert. Han ville have meldt 1. 

Hvis TL tillader Nord at ændre meldingen, går det nye meldeforløb således: 

 

 

Der kommer hjerter ud til E. I stedet for at returnere farven trækker Vest E og fortsætter med 

ruder til Østs K. Kontrakten holdes derfor i 9 stik. Nord tilkalder TL, fordi han ville have fået 11 stik, 

hvis ikke Vest havde brugt de ubeføjede oplysninger fra det første meldeforløb. 

Løsning 
§ 25A1: Fejlgrebet kan rettes, så længe Syd ikke har meldt. Det er ikke afgørende, at der er gået et 

stykke tid siden meldingen. Det afgørende er, at Nord ikke meldte det, der var tilsigtet. 

§ 25A6: Østs melding kan tages tilbage. 

§ 16C: Oplysningerne fra 3-meldingen er ubeføjede for N/S og beføjede for Vest. 

Vest har således ikke udnyttet ubeføjede oplysninger – der var tale om beføjede oplysninger for hans 

vedkommende, da oplysningerne skyldtes Nords uregelmæssighed. Scoren står ved magt. 

VEST NORD ØST SYD 
1 1 3  

VEST NORD ØST SYD 
1 1 D 2 
2 2 3 pas 
pas 3 pas pas 
pas    
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DB 

 

 

 

Øst siger nu, at han har grebet forkert og vil ændre sin melding. TL tilkaldes. 

Hvis TL tillader Øst at ændre meldingen, går det nye meldeforløb således: 

 

 

Modspillet er effektivt: E, ruder til trumf, spar til K, ruder til trumf, E, klør til K, ruder til trumf, 

klør til trumf med K og spar retur. Spilfører kan trumfe højt og tager rest, men det var 4 ned og 

+800 til Ø/V. 

Syd tilkalder TL, fordi han mener, at Østs dobling er baseret på forventede rudertrumfninger. Øst 

siger, at han kan se, at kortene passer dårligt sammen. Han har 15 HP og en makker, der har meldt 

frivilligt. Desuden har Syd overmeldt kortene med alle de damer og bønder. 

Løsning 
§ 25A1, § 25A6, § 16C: Fejlgrebet kan rettes, så længe Vest ikke har meldt. Syds melding kan tages 

tilbage. Oplysningerne fra 3-meldingen er ubeføjede for Ø/V og beføjede for Nord. 

En dobling er fristende for Øst, men ikke oplagt, og Øst kan ikke udlede af det lovlige meldeforløb, at 

der er rudertrumfninger på vej. En rundspørge vil formentlig afsløre, at pas er et logisk alternativ for 

Øst. TL skal herefter justere scoren til 3 udoblet med 4 beter – de ubeføjede oplysninger har ikke 

givet Øst hjælp til modspillet. Ellers ville det komme på tale at give spilfører flere stik. 

VEST NORD ØST SYD 
 1 1 3 

VEST NORD ØST SYD 
 1 1 D 

2 2 2 3 
pas pas D pas 
pas pas   
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Syd trækker E, og Nord kalder med 2. Herefter går det 8 til trumf, E, hjerter til trumf, ruder til 

trumf og mere hjerter fra Nord, hvilket forfremmer stik til D. Spilfører slipper heller ikke uden om 

K. 4 ned. 

Øst mener, at Syd må have brugt ubeføjede oplysninger til at finde rudertrumfningerne, og tilkalder 

TL. 

Løsning 
TL skal spørge Øst, hvilke ubeføjede oplysninger der kunne være tale om. 

Tilsyneladende har Syd ingen ubeføjede oplysninger og er derfor frit stillet. Meldingerne fortæller 

ham, at Nord sandsynligvis er renonce i ruder. Scoren står ved magt. 

VEST NORD ØST SYD 
  1 pas 

2 3 4 pas 
4 pas pas pas 


