Online TL-kurs, gruppeoppgaver leksjon 1
Oppgave 1
Petter har fått ei god hånd med 6-korts kløverfarge og 15 hp. Han ser ikke at HM er giver,
og har åpna med 1, så han åpner derfor med 1. Hans VM sier fra om at 1 ikke er et
tilstrekkelig bud, og tilkaller TL.
Er meldinga avgitt i vanvare, og kan Petter endre den til 2 i henhold til §25?

Oppgave 2
Lise har 15 hp og jevn hånd. Hun spiller med 15-17 NT, og tenker å åpne med 1NT. Hun får
imidlertid ikke med seg 1NT-meldekortet fra meldeboksen, og legger 1 på bordet. VM
melder inn 2. Lise har fått med seg at motparten bruker Landy (2 viser begge major) over
1NT. HM alerterer imidlertid ikke 2, og Lise ser da at hun har avgitt feil melding. Hun
tilkaller TL, og forklarer at hun har avgitt et annet bud enn hun hadde tenkt, og spør om hun
kan endre budet til det hun hadde tenkt.
Hvordan dømmer du?
Hvis du tillater Lise å endre bud, hva skjer da med VMs innmelding?

Oppgave 3
Atle er spillefører. I stikk fire spiller VM ut kløver ti. Bordet har KJ42 i kløver, og Atle sier
«dekk den».
Hvilket kort skal blindemann spille?

Oppgave 4
Hanne er spillefører. I stikk fire spiller hun hjerter mot bordet, og legger knekten fra AQJxx
når VM legger liten. Knekten vinner stikket, og Hanne spiller seg inn på hånda i kløver og
spiller en ny hjerter mot bordet. Hun ber om damen fra bordet, uten å registrere at VM har
spilt kongen.
Er damen et spilt kort, eller får Hanne lov til å endre til esset?

Oppgave 5
Knut spiller 6NT. Han har tatt ti av de elleve første stikkene. Med to kort igjen har han hjerter
knekt og spar to på hånda. Spillet så langt har vist at VM har hjerter dame som ett av sine to
gjenværende kort.

Knut spiller spar to mot bordet, som har J9 i spar. Ess, konge og dame i spar har gått, men
tieren er fortsatt ute. Når VM følger på med liten spar, går Knut nærmest i transe. Spillet har
tatt en del tid, og det er tydelig at Knut har mista oversikten. Blindemann tar spar knekt fra
bordet, som vil gi vunnet kontrakt, idet HM har spar ti singel igjen.
Hvordan dømmer du her?

