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Presentasjon av «bemanning»

Hovedadministrator:
Marianne Harding, Borhaug (Lista)

• 43 år, konsulent i NBF med hovedansvar for 
rekruttering og opplæring, landslagsspiller damer, 
spilt i 1. og 2. divisjon en årrekke.

• Ansvar for påmelding og organisering av
kurset med påmelding, utsending av 
informasjon, tekniske tilrettelegging osv.



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
Allan Livgård, Oslo

• 37 år, generalsekretær i NBF, landslagsspiller åpen 
klasse, spilt i 1. og 2 divisjon en årrekke. 
Forbundsautorisert TL.

• Foreleser et par leksjoner

• Lager videoleksjoner og oppgaver



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
Harald Berre Skjæran, Larvik

• 55 år, fagsjef i NBF, forbundsautorisert TL. Spilt to 
sesonger i 1. divisjon og mange år i 2. divisjon, p.t. i 3. 
divisjon.

• Foreleser et par leksjoner

• Lager videoleksjoner og oppgaver



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
John Våge, Trondheim

• 53 år, leder av Lovutvalget og mangeårig medlem av 
utvalget, forbundsautorisert TL. Spilt i 1. og 2. divisjon 
i en årrekke.

• Foreleser et par leksjoner



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
Markus Bruno, Kristiansand

• 47 år, medlem av Lovutvalget, forbundsautorisert TL. 
Aktiv som TL lokalt og nasjonalt

• Foreleser et par leksjoner



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
Alexander Flakstad, Mo i Rana

• 46 år, forbundsautorisert TL. Aktiv som TL nasjonalt 
(bridgefestivalen), spiller i 2. divisjon (én sesong i 1. 
divisjon).

• Foreleser en leksjon



Presentasjon av «bemanning»

Foreleser:
Kristian Barstad Ellingsen, Sortland

• 31 år, kretsautorisert TL. Aktiv som TL lokalt, spiller i 
1. divisjon, landslagssjef U16.

• Foreleser en leksjon



Spilt kort §45

A. Spill av kort fra en hånd 
Hver av spillerne unntatt blindemann, spiller et 
kort ved å ta det ut av hånden og legge det på 
bordet rett foran seg med framsiden15 opp.

15 Åpningsutspillet gjøres med framsiden ned med mindre 
regulerende myndighet har bestemt noe annet. (Innen NBFs
virkeområde skal åpningsutspill foretas med framsiden ned.)



Spilt kort §45 forts.

B. Spill fra blindemann 
Spilleføreren spiller et kort fra blindemann ved å 
angi kortet muntlig. Deretter plukker 
blindemann opp kortet og legger det på bordet 
med framsiden opp. Om nødvendig kan 
spilleføreren selv plukke opp det ønskede kortet.



Spilt kort §45 forts.

C. Kort ansett som spilt 

1. En motspillers kort som er holdt slik at det er 
mulig for hans makker å se framsiden på det 
anses som spilt til det aktuelle stikk (hvis 
motspilleren allerede har spilt et lovlig kort til 
det aktuelle stikk, se § 45E).



Spilt kort §45 forts.

2. Spilleføreren anses å ha spilt et kort fra sin 
hånd hvis det er 

a) holdt med framsiden opp, har berørt eller 
nesten berørt bordet; 
eller 

b) b) holdt en stund i en stilling som antyder at 
det er blitt spilt.



Spilt kort §45 forts.

3. Et kort hos blindemann er spilt hvis 
spilleføreren med overlegg har berørt det, 
unntatt når det gjøres enten for å ordne 
blindemanns kort, eller for å få tak i et kort som 
ligger over eller under et berørt kort.



Spilt kort §45 forts.

4. a) Et kort er spilt dersom en spiller nevner det eller på 
annen måte angir at han har tenkt å spille det (men se §
47).
b) Spillefører kan rette et spill fra blindemann som er 
angitt av vanvare inntil han deretter spiller et kort fra sin 
egen hånd eller blindemann. En endret angivelse kan 
tillates etter en forsnakkelse, men ikke etter 
konsentrasjonssvikt eller revurdering av aksjonen. Hvis en 
motstander i sin tur har spilt et lovlig kort før angivelsen 
ble endret, kan denne motstanderen trekke tilbake kortet, 
sette det tilbake på hånden og erstatte det med et annet 
kort (se §§ 47D og 16C1).



Spilt kort §45 forts.

5. Det kan være tvungent spill av et stort eller 
lite straffekort (se § 50).



Spilt kort §45 forts.

D. Blindemann plukker opp et ikke-angitt kort 

1. Hvis blindemann plasserer et kort i spilt posisjon 
uten at det er nevnt av spilleføreren, må kortet 
trekkes tilbake hvis det blir påpekt før hver side har 
spilt til neste stikk. En motspiller kan trekke tilbake 
og sette tilbake på hånden et kort som er spilt etter 
at feilen ble begått, men før den ble påpekt. 
Dersom spilleførers HM forandrer sitt spill, kan også 
spillefører trekke tilbake kortet han deretter spilte 
til stikket (se § 16C).



Spilt kort §45 forts.

2. Når det er for sent å endre blindemanns feil 
plasserte kort (se over), fortsetter spiller som 
normalt uten endring av kortene spilt til dette 
eller noen påfølgende stikk. Dersom det feil 
plasserte kortet var det første kortet i stikket, 
kan unnlatelse av å følge farge til dette kortet nå 
innebære en revoke (se §§ 64A, 64B7 og 64C). 
Dersom det feil plasserte kortet var lagt til et 
stikk som allerede var i gang og blindemann 
dermed har revokert, se §§ 64B3 og 64C.



Spilt kort §45 forts.

E. Fem kort i ett stikk

1. Når en motspiller spiller et femte kort til et stikk, 
blir det straffekort etter § 50, med mindre TL 
dømmer kortet som utspill; i så fall brukes §§ 53 
eller 56.

2. Når spilleføreren spiller et femte kort til et stikk 
fra sin egen hånd eller blindemann, settes det 
tilbake på hånden uten andre korrigeringer, med 
mindre TL dømmer kortet som utspill, i så fall 
brukes § 55.



Spilt kort §45 forts.

F. Blindemann angir kort 

Etter at blindemanns hånd er lagt med framsiden 
opp, kan ikke blindemann berøre eller angi noe kort 
(unntatt for å ordne kortene) uten instruks fra 
spilleføreren. Hvis han likevel gjør det, bør TL 
tilkalles med en gang for å bli informert om det som 
har skjedd. Når spillet er slutt, skal TL tildele en 
justert score dersom han mener at blindemann har 
foreslått et spill og at motspillerne ble skadelidende 
av det foreslåtte spillet.



Spilt kort §45 forts.

G. Snuing av kortene 

Ingen av spillerne bør snu sitt kort med 
framsiden ned før alle fire spillere har spilt til 
stikket.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

A. Korrekt angivelse av kort fra blindemann 

Når spillefører ber om et kort som skal spilles fra 
blindemann, skal han tydelig nevne både farge 
og rangering av det ønskede kort.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

B. Ufullstendig eller ugyldig angivelse 

I tilfelle spillefører gir en ufullstendig eller 
ugyldig angivelse, gjelder følgende 
begrensninger (unntatt når spilleføreren helt 
uomtvistelig har hatt noe annet til hensikt):



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

1. a) Hvis spilleføreren ved spill fra blindemann sier 
«høyt» eller bruker ord av tilsvarende 
betydning, betraktes det som om han har angitt 
det høyeste kortet av den utspilte fargen. 

b) Hvis spilleføreren gir blindemann beskjed om å 
vinne stikket, betraktes det som om han har angitt 
det laveste kortet som man vet vil vinne stikket. 
c) Hvis spilleføreren sier «liten» eller bruker ord av 
tilsvarende betydning, betraktes det som om han 
har angitt det laveste kortet av den utspilte fargen.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

2. Hvis spilleføreren angir farge, men ikke en 
rangering, har han har angitt det laveste kortet i 
fargen.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

3. Hvis spilleføreren angir en rangering, men ikke en 
farge: 
a) Ved utspill betraktes det som om spilleføreren 

fortsetter med den fargen blindemann vant 
foregående stikk i, forutsatt at det finnes et kort av 
den angitte rangering i denne fargen. 

b) b) I alle andre tilfeller må spilleføreren spille et kort 
fra blindemann med den angitte rangering hvis det 
kan gjøres på lovlig måte. Hvis det finnes to eller flere 
slike kort som kan spilles på lovlig måte, må 
spilleføreren angi hvilket som skal spilles.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

4. Dersom spillefører ber om et kort som ikke 
finnes hos blindemann, er angivelsen ugyldig og 
spillefører kan angi et hvilket som helst lovlig 
kort.



§ 46. Ufullstendig eller ugyldig 
angivelse av et kort fra blindemann

5. Hvis spilleføreren angir et spill uten å nevne 
verken farge eller rangering (for eksempel ved å 
si «spill hva som helst», eller bruker ord av 
tilsvarende betydning), kan hvem som helst av 
motspillerne angi et spill fra blindemann.



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

A. På grunn av en korrigering 

Et kort som er spilt, kan trekkes tilbake når det 
kreves for å gjennomføre en korrigering etter en 
uregelmessighet (men hvis en motspiller trekker 
et kort tilbake, kan det bli straffekort, se § 49).



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

B. For å korrigere et ulovlig spill

Et spilt kort kan trekkes tilbake for å korrigere et 
ulovlig spill (for motspillere, unntatt slik lovene 
gir adgang til, se § 49 om straffekort). For 
samtidig spill se § 58.



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

C. For å forandre en angivelse man ikke mente 
å avgi 

Et spilt kort kan trekkes tilbake og bli satt tilbake 
på hånden uten annen korrigering etter at en 
angivelse er endret som tillatt ifølge § 45C4b).



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

D. Etter at en motstander har forandret sitt spill 
Etter at en motstander har forandret sitt spill, 
kan et spilt kort bli trukket tilbake uten annen 
korrigering, og det kan bli erstattet med et annet 
kort. (se § 16C, og § 62C2 kan bli brukt.)



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

E. Forandring av spill som er basert på 
feilinformasjon 

1. Et utspill utenfor tur (eller spill av et kort) blir 
trukket tilbake og satt tilbake på hånden uten 
annen korrigering dersom spilleren feilaktig har fått 
beskjed fra en motstander om at det var hans tur til 
å spille ut/på (se § 16C). VM kan ikke akseptere 
utspillet eller spillet i slike tilfeller og § 63A1 
kommer ikke til anvendelse.



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

2. a) En spiller kan uten korrigering trekke tilbake et 
kort han har spilt som følge av en feilaktig forklaring 
på en melding eller spill fra en motstander og før 
det er gitt en korrigert forklaring, men bare hvis det 
ikke er gjort et påfølgende spill (se § 16C). Et 
åpningsutspill kan ikke trekkes tilbake dersom 
blindemann har vist noe kort. 

b) Når det er for sent å korrigere et spill etter a), 
kan TL fastsette en justert score.



§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort

F. Andre tilbaketrekkinger 

1. Et kort kan bli trukket tilbake etter reglene i §
53B. (Utspill fra feil hånd etterfølges at et 
korrekt utspill fra riktig hånd.)

2. Et spilt kort kan ikke bli trukket tilbake 
unntatt som bestemt i denne paragrafen.



Turneringsreglementet, vedlegg VII.
Regler for bruk av meldebokser

C. Avgivelse av meldinger 
i. Spilleren plikter å bestemme seg for sin melding før 

noen kort i meldeboksen berøres. Å ta fram et kort 
som ikke straks legges på bordet, eller røre flere kort i 
meldeboksen kan gi makkeren urettmessig 
informasjon (§ 16B). 

ii. ii. En melding anses for avgitt hvis meldekortet er tatt 
ut av meldeboksen i den tydelige hensikt å avgi 
meldingen (se dog § 124C4 ved bruk av skjermer). 
Hvis den meldingen som faktisk ble tatt fram ikke var 
den ønskede gjelder § 25A.



§ 25. Lovlig og ulovlig 
endring av melding

A. Melding avgitt i vanvare 

1. Dersom en spiller oppdager at han ikke har avgitt 
den meldingen han hadde til hensikt, kan han, inntil 
hans makker har avgitt en melding, erstatte melding 
avgitt i vanvare med den meldingen han mente å 
avgi. Den andre meldingen (den han hadde til 
hensikt å avgi) blir stående og behandles etter 
aktuelle paragrafer, men utspillsrestriksjonene i §
26 er ikke gjeldende.



§ 25. Lovlig og ulovlig 
endring av melding

2. Dersom spillerens opprinnelige hensikt var å avgi 
den valgte eller uttrykte meldingen, blir den 
meldingen stående. Et bytte av melding på grunn av 
mekanisk feil eller forsnakkelse tillates, men ikke på 
grunn av konsentrasjonssvikt vedrørende hensikten 
med aksjonen. 
3. En spiller tillates å skifte ut en melding avgitt i 
vanvare dersom forutsetningene i A1 over er 
tilfredsstilt, uavhengig av hvordan han ble 
oppmerksom på feilen sin.



§ 25. Lovlig og ulovlig 
endring av melding

4. En melding kan ikke endres etter at spillerens 
makker har avgitt en etterfølgende melding. 
5. Dersom meldingene avsluttes før de når 
spillerens makker, kan ingen endring gjøres etter 
avslutning av meldeperioden (se § 17D). 
6. Dersom en erstatningsmelding tillates, kan VM 
endre den meldingen han avga etter den første 
meldingen. Informasjon fra denne meldingen er 
lovlig for spillerens egen side og UI for motparten.



§ 25. Lovlig og ulovlig 
endring av melding

B. Melding avgitt «med hensikt» 
1. En melding som endres i strid med bestemmelsene i A, 

kan bli akseptert av den feilendes VM. (Den er akseptert 
dersom VM med hensikt melder over den.) Den første 
meldingen er dermed trukket tilbake, den siste meldingen 
blir stående og meldingene fortsetter (§ 26 kan gjelde). 

2. Unntatt som beskrevet i B1 blir en endring som ikke er 
tillatt etter A opphevet. Den første meldingen gjelder og 
meldingsforløpet fortsetter (§ 26 kan gjelde). 

3. § 16C gjelder for alle tilbaketrukne meldinger.


