
Gruppeoppgaver – organisering av klubbkvelden+++ 
 

Oppgave 1 

Diskuter innad i gruppen hvordan du som TL kan bidra til bedre trivsel på 
klubbkvelden.  

Oppgave 2 

Diskuter innad i gruppen hva som kjennetegner en perfekt turneringsleder og 
hvordan dere ønsker at en turneringsleder skal gripe an en tilkallelse. 

Oppgave 3 

I klubben har det oppstått en situasjon hvor to av spillerne «ikke tåler trynet på 
hverandre». Dette går utover miljøet i klubben, da det hver gang disse møtes oppstår 
høylytte krangler som forstyrrer og plager de andre spillerne. Hva kan du som TL 
gjøre der og da, og hva bør du ta initiativ til på lengre sikt? 

Oppgave 4 

VM (venstre motspiller) har hjerter fem som et stort straffekort, men dessverre klarer 
du som TL å si at dette er et lite straffekort. Som konsekvens av dette har spilleren 
igjen hjerter fem i stikk 13 (det er spilt hjerter tidligere i spillet), og mot alle under 
vinner kortet siste stikk i det spillefører har igjen hjerter 3. Sluttresultatet på spillet blir 
3NT -1.  
 
Hvordan vil du rette opp din egen feil dersom: 

a) VM har QJ85 i hjerter 
b) VM har QJ652 i hjerter 

Oppgave 5 

Du som TL har myndighet til å utdele prosedyrestraff. I situasjonene nedenfor, ville 
du tildelt prosedyrestraff? Og om du ville det – hvilken prosedyrestraff ville du tildelt? 
Si også gjerne noe om du ville gjort forskjell på klubbturneringer og for eksempel 
norgesmesterskap. 

a) Per er en ivrig røyker. Mellom hver runde springer han ut av lokalet for å ta 
seg en blås. Til runde 3 kommer han først tilbake 10 minutter inn i runden og 
beklager seg med at han måtte bare røyke ferdig sigaretten. Dessuten spiller 
han alltid så fort at det ikke er noe problem. 

b) Ekteparet Knutsen har spilt sammen i 50 år, og alle i klubben mener de blir 
mer og mer uvenner for hver klubbkveld. Etter hvert spill er det klaging på 
makkers meldinger og spill. I spill 8 blir du tilkalt til nabobordet som overhørte 
at fru Knutsen klaget sterkt på at makker ikke meldte 7NT: «Du kunne jo telle 
til 13 stikk makker». Ane, som tilkalte deg har akkurat plukket opp 25 
balanserte, og mistenker sterkt at det er dette spillet hun har hørt noe om.  



c) Du blir tilkalt til bord 4 som akkurat er ferdig med ett spill. I stikk 13 hadde 
Nord ingen kort å spille, mens Øst satt igjen med 2 kort.  

d) Herr Dietrich-Simonsen er advokat og en opptatt mann. Når mobiltelefonen 
hans ringer for 4. gang (og han tar den for 2. gang) i løpet av runde to roper 
motparten på deg og sier de har blitt såpass forstyrret at de har spilt seg bet. 

e) Klubbens beste par spiller et vanskelig og komplekst system. På forespørsel 
svarer de ofte unnvikende på hva de har vist, og ofte så sier de bare «dette er 
opplagt, det er bridge». En slik situasjon oppstår i siste kveld av 
klubbmesterskapet, med resultat at motparten spiller ut feil farge mot 6NT. 
Kontrakten ruller hjem og klubbens beste par vinner for fjerde gang på rad.  

 

  

 

 


