
Tilkalling av turneringsleder 

Mange, om ikke de fleste, har vært skyldig i å tenke «Vi vil ikke bry turneringsleder, så vi bare fikser 

det selv» eller «Vi ignorerer det, vi lar det gå» om det skjer noe feil ved bordet. Problemet med dette 

er at det kan føre til at det blir helt feil resultat. Selv om mange tror at de kan reglene selv, så kan det 

være noe man har glemt eller misforstått. Om man velger å ignorere det som skjer, så kan det være 

at det senere i spillet påvirker noe som skjer, og da er det ofte for sent å rette opp, også blir hele 

spillet ødelagt, som fører til at turneringsleder er nødt til å justere hele spillet, i stedet for å rette det 

opp tidlig.  

Det er derfor viktig å alltid tilkalle turneringsleder om det skjer noe feil ved bordet. Om det blir spilt 

ut fra feil hånd, meldt utenfor tur eller om det skjer noe dere er usikre på om er riktig eller ikke. Det 

er uansett bedre å tilkalle turneringsleder en gang for mye enn en gang for lite.  

Når man tilkaller turneringsleder er det viktig å gjøre det på en høflig måte. Det er riktig å tilkalle 

turneringsleder når det skjer noe feil, men det er viktig at man sier ifra til motparten først. Om man 

hyggelig sier at nå har det skjedd noe feil, så nå må vi rope på turneringsleder før man roper hjelper 

det veldig. Mange er redd for å tilkalle turneringsleder, men turneringsleder er der for å hjelpe, og 

det er derfor bare fint om man sier ifra. Det er også viktig å ikke bli lei seg eller sure for at motparten 

tilkaller turneringsleder, for de gjør det ikke fordi de er sure, men fordi det har skjedd noe feil, som 

kan skje alle.  

Vi oppfordrer derfor alle til å tilkalle turneringsleder om det skjer noe ved bordet som ikke er helt 

innenfor bridgelovene.  

  


