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Dagens tema

• Om kurset
• Turneringsleders rolle
• Hva er viktigst for en turneringsleder?
• Bli kjent med lovboka og viktige begrep
• Spilt kort og avgitt melding



Om dette kurset

• Går over 10 kvelder – 3 kvelder før jul
– Leksjon 1: Turneringsleders rolle
– Leksjon 2: Straffekort
– Leksjon 3: Organisering av klubbkvelden

• Hver leksjon består av:
– Video som ses på forhånd
– Forelesning med eksempler og gruppeoppgaver
– Multippel choice test



Utstyr

• Alle får tilsendt følgende:
– Internasjonale lover for turneringsbridge – 2017
– Guide til bridgelovene av Jacob Duschek

– TL-vest
– Autorisasjonsbevis



Målsetning med kurset

• Få flere dyktige turneringsledere

• Øke statusen på det å være turneringsleder



Turneringsleders rolle

• Turneringsarrangørs offisielle representant
«Du er sjefen og dommeren i turneringen»

• Stor myndighet
– Oppsett / planlegging
– Gjennomføring

• Dine avgjørelser vil påvirke sluttresultatet



Turneringsleders rolle

• Å være TL er ofte en utakknemlig jobb

• Spillere «vet» ofte best

• Ring en TL-venn

• Turneringsleders plikter og myndighet -> §81



Hva er viktigst for en 
turneringsleder?

• På klubbnivå:
– Gjennomføring av turneringen
– Trivsel og fornøyde deltakere
– Avgjøre grunnleggende lovspørsmål

• På høyere nivå:
– Gjennomføring av turneringen
– Korrekte avgjørelser og resultat



Lovboka

• Turneringsleders
viktigste verktøy

• Nye lover hvert 10. år

• Siste utgave fra 2017



De viktigste endringene

• Ikke enkeltstående paragrafer

• Turneringsleder har fått større rom til å bruke
skjønn

• Lovene fokuserer på å rette opp i en situasjon
– ikke straffe feilende spiller



Oppbygging

• 93 ulike paragrafer (§)
• Definisjoner / stikkordsregister
• Rekkefølge – omtrent slik spillet foregår:

– Forberedelser (kort, mapper, bord, makkere, oppsett)
– Korrigeringer og feil
– Meldingene
– Spill av kortene
– Etiske og andre regler



Lovboka

Lær deg å finne frem i boka! 



Spilt kort

• § 45 (side 59 i Lovboka)

• Kortene spilles ved at man tar de ut av vifta og 
legger det på bordet med fremsiden opp

• Blindemanns kort angis av spillefører
• Spillefører kan spille blindemanns kort fysisk



Når er et kort spilt?

• Spillefører:
a) kortet er holdt med fremsiden opp, har berørt 

eller nesten berørt bordet
eller

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



Når er et kort spilt?

• Motspiller:
– Dersom kortet er holdt slik at hans makker har 

anledning til å se det. 

• Blindemann:
– Spillefører nevner eller på annen måte angir et 

kort
– Spillefører berør et kort hos blindemann



Kan et spilt kort trekkes tilbake?

• Nei, et spilt kort er spilt – både fra spillefører 
og motspiller

• Dersom spillerfører forsnakker seg – kan et 
spilt kort hos blindemann trekkes tilbake –
helt frem til spillefører har spilt fra sin egen 
hånd



Hva om blindemann tar feil kort?

• Feilen rettes opp dersom ikke begge sider har 
spilt til neste stikk
– Alle kort trekkes tilbake og spilles på nytt
– Urettmessig informasjon

• Om det er for sent å rette, så spiller man 
videre
– Store muligheter for revoke



Spille to ganger til samme stikk
• Motspiller:

– Det siste kortet blir straffekort
– Om ikke man bedømmer at det var et utspill til 

neste stikk

• Spillerfører:
– Kan plukke opp kortet uten straff
– Om man ikke bedømmer at det var et utspill til 

neste stikk



Når er en melding avgitt?

• Noen som har lett etter det i lovboka? 
– Det står ikke nevnt!

• NBFs Turneringsreglement – Vedlegg VII –
Regler for bruk av meldebokser
bridge.no / Bridgemateriell / Vedtekter og reglement

• Bestemme deg før du tar i meldeboksen
• En melding er avgitt dersom kortet er tatt ut 

av boksen i den hensikt at den skal avgis



Takk for i dag!

• Første leksjon onsdag 11. november
• Start 19:00
• Møtelenke kommer på epost

• Kursbøker sendt torsdag 5. nov
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