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Gjentatt revoke

Scenario:

Syd spiller 3

Øst har en hjerter

1. stikk: Kløver, alle følger

2. stikk: Kløver, alle følger

3. stikk: Hjerter, øst saker en ruter

4. stikk: Hjerter, vest vinner og øst saker en kløver

5. stikk: Ruter, alle følger og syd vinner

6. stikk: Hjerter, vest saker en spar og øst følger plutselig

med en hjerter

TL blir tilkalt. Hvordan dømmer man i en slik situasjon og 

hvilke paragrafer blir brukt?



Gjentatt revoke

En gjentatt revoke er en teknisk feil. D kan man være sikker

på at det finnes en paragraf som gir oss svaret på hvordan vi 

skal behandle den.

Den første revoken som skjedde i 3. stikk er en etablert

revoke. Siden feilende spiller ikke vant revokestikket, men 

feilende side vant stikk etterpå så skal det automatisk

overføres ett stikk (§64A2)

Den andre revoken i 4. stikk gir ingen automatisk justering av

stikk (§64B2), men vi kan ende opp med at ikke-feilende skal

tildeles flere stikk. Se §64C2a)



Lov 51

§51B2c er ny i 2017 (fantes ikke i 2007 lovene), hvorfor har 
§51B1 ikke tilsvarende (c)? 

Betyr dette at feilende spilleren automatisk kan plukke opp sine 
kort når makkeren kommer inn siden spillefører må velge enten 
kreve eller nekte?



Lov 51

At §51B1 mangler en c) dekkes av §50D2b)

Så hvis makkeren til motspilleren som har flere straffekort i 

samme farge kommer inn, så har spillefører alltid mulighet til å 

ikke kreve/forby et utspill i straffekortenes farge.



Stort straffekort

Leksjon 2 (Straffekort) fasiten til spørsmål 8 : 

Hvilke muligheter har spillefører dersom makker til en spiller 
med et stort straffekort kommer inn?

I den siste setningen  så stårt det : Om man lar han spille hva han 
vil blir straffekortet liggende, og spillefører får tilsvarende valg 
igjen senere om makker kommer inn. Spillefører må ikke ta 
samme valg som sist. Hvorfor? Og hvilken paragraf?

Det er en uheldig formulert setning. Hvis straffekortet fortsatt 
ligger på bordet så betyr det bare: Spillefører trenger ikke å ta 
samme valg som sist.



Tilsvarende melding?

Leksjon 8 (ulovlig melding) spørsmål 3 (Vest er giver, men Syd åpner i 1hj. Nå 
avbryter Vest og sier at det er hans tur til å åpne. Vest velger å melde 1ru. 
Nord roper på TL som bestemmer seg for

TL tar vekk 1hj-meldingen av Syd og tillater at Vest åpner i 1ru. Informasjon 
fra 1hj-åpningen er UI for Nord. 

Mitt spørsmål er hvis Nord og Øst passer må Syd finne en tilsvarende melding 
eller nei siden Vest meldte før Nord ropte på TL?



Tilsvarende melding

Nei, Syd må ikke finne en tilsvarende melding. Nettopp

fordi Vest meldte før TL hadde blitt tilkalt. (§28B)



Fasit til leksjonene

Vi fikk tilsendt fasitene til leksjonene 1-3, hva 

med resten?

De vil bli sendt ut



Hva skal ikke alerteres?

I turneringsreglementet Vedlegg III. Regler for bruk av alert og annonsering

Hva betyr «Konvensjonelle meldinger fram til (men ikke inkludert) åpners
gjenmelding?



Hva skal ikke alerteres?

Hva betyr «Konvensjonelle meldinger fra til (men ikke inkludert) 
åpners gjenmelding?

Det betyr første melderunde

Her skal Øst alertere Her skal Syd alertere

Her skal Vest ikke alertere



Hva skal ikke alerteres?

Hvis man bruker 4 som Gerber skal det alerteres i første
melderunde

Hvis man bruker 4 som Gerber så skal denne ikke alerteres

Så generelt: Bare alerter konvensjonelle bud over 3NT i første
melderunde.

Man skal f. eks. aldri alertere svar på Blackwood hvis det ikke
skjer i første melderunde (altså at man f. eks. åpner med 4NT 
som Blackwood)



Vektet score - ruter

Beregner en vektet score, ta for eksempel utgangspunkt i 
eksempelet Jacob Duschek viser på side 21 i Guide til 
bridgelovene.

Se TL online  - Vektet score i en parturnering.pptx

Hvordan legge inn vektet score i Ruter, ref §12C1c)

Se https://www.bridge.no/Turneringer/Ruter/Brukerveiledning-
video/Ruterskolen-7-vektet-score

Hvordan legge inn en gjennomsnittlig score i Ruter, ref § 12C2c) 

60%/40% gir helt nøyaktig 60% og 40%. M+/M- vil gi minimum 
60% og maks 40%. Hvis et par scorer 63% på resten av spillene så 
vil M+ bli justert til 63% automatisk av Ruter.

https://www.bridge.no/Turneringer/Ruter/Brukerveiledning-video/Ruterskolen-7-vektet-score


Gjennomsnittlig score - Ruter

Hvordan legge inn en gjennomsnittlig score i Ruter, ref § 12C2c) 

60%/40% gir helt nøyaktig 60% og 40% i Ruter,

M+/M- vil gi minimum 60% og maks 40% i Ruer. 

Hvis et par scorer 63% på resten av spillene så vil M+ bli justert til 
63% automatisk av Ruter når man skriver ut sluttresultatet.

Hvis man skriver 6040 i Ruter så vil det automatisk bli konvertert 
til M+/M-


