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Dagens tema

• Forberedelser til klubbkvelden
• Utøve TLs myndighet og hvordan ta 

kontroll over situasjonene
• Juks
• Smittevern
• Trivsel
• TL dømmer feil



Organisering av klubbkvelden
• Dette innebærer så mangt – men noen 

nøkkelpunkter:
– Hva du som TL har ansvaret for på klubbkvelden
– Utstyr
– Samarbeid med klubbledelsen
– Trivsel
– Juks
– Smittevern
– Hva om du faktisk dømmer feil?



Forberedelser

• Forberedelse til klubbkveld og turneringer er 
ofte det samme

• Gode forberedelser = alfa & omega
• Kjenn utstyr og software du skal bruke:

– Utstyr: PC, BM-server/bridgemates, B+M, 
kortdubleringsmaskin, prosjektor osv

– Software: Ruter/B+M/BBO/Realbridge



Terminlister
• Sammen med klubbledelsen – lag terminlister 

for hva som skjer
• Lettere for deg som TL å forberede seg –

lettere for spillerne å planlegge
• Legg terminlister på klubbens hjemmeside

• Beslutt også hvordan man skal ta i
mot påmelding



Klubbopplæring i lovene

• Veldig få bridgespillere kan reglene i spillet 
sitt!

• Temakvelder/kort sesjoner med opplæring i 
lovene

• Forebygger feil
• Skaper mindre konflikter
• Øker respekten for TL -> oftere tilkalt



Utøve TLs myndighet og ta kontroll 
over situasjonen

• Det viktigste du kan gjøre som TL er å faktisk 
utøve den myndighet som er gitt deg og ta 
kontroll over de situasjoner som oppstår
– Ansvar for rett resultatet
– Ansvar for trivsel og glede ved spilling



TL myndighet
• §81 i lovboka – offisiell representant for 

turneringsarrangøren og du har blant annet 
«myndighet til å ordne opp i enhver 
forglemmelse fra arrangøren»

• TL er bundet av lovene og tilleggsbestemmelser:
– NBFs turneringsreglement
– Kretsen/klubbens turneringsreglement
– Regler for mesterpoeng
– OSV



TL skal:

• Holde disiplin – sørge for at spillet blir avviklet
skikkelig

• Å gjennomføre og forklare lovene – gi spillerne
råd om deres rettigheter og ansvar

• Å korrigere feil eller uregelmessigheter – uansett
hvordan du blir klar over den

• Å fastsette korrigeringer og utøve myndigheten i
§90 og §91 (prosedyrestraff / straff/utelukkelse)



TL skal:

• Gi avkall på korrigeringer dersom ikke-feilende
siden anmoder det

• Å bilegge tvistemål
• Å henvise spørsmål til det rette utvalget

I tillegg er det som vi allerede har sett slik at TL 
har myndighet i alt som arrangør glemmer…



Arrangørs rolle
• Oppnevne TL 
• Å forberede arrangementet – spillelokaler, innkvartering og 

utstyr
• Å fastsette dag og klokkeslett for hver sesjon
• Å fastsette påmeldingsvilkår
• Å fastsette betingelser for meldinger og spill i samsvar med 

disse lovene
• Å offentliggjøre bestemmelser som kan supplere lovene
• Å ordne med TLs assistenger og annen stab
• Å ordne med system for påmelding



Arrangørs rolle

• Å sørge for at scorer blir samlet 
inn og registrert, og at det lages
en offisiell resultatliste

• Å sørge for et apparat som
behandler appeller

• Alt annet ansvar og myndigheter
i disse lovene



Praktisk fremgangsmåte når man 
blir tilkalt

• Vi skal se nærmere på dette i forelesningen –
men tenk gjerne igjennom hvordan du vil
nærme deg et bord som TL?

• Stikkord (mine tanker – ikke noe fasitsvar):
– Vennlig
– Myndig
– Med respect
– Styre ordet
– Skape tillit



Juks

• Hva gjør du om du mistenker juks i en av dine 
turneringer?
– Du har ikke myndighet til å dømme noen for juks
– Myndighet til å justere spill / tildele 

prosedyrestraff
– Dokumentere hva som har skjedd
– Sende inn via fairplay.bridge.no



Juks
– Spillere som kommer til deg med anklager –

samme fremgangsmåte som over. 

• Husk at juks aldri kan dokumenteres med ett 
enkelt spill – det kreves et mønster av 
gjentakende hendelser (som ofte lykkes)



Smittevern

• Viktig i disse dager – og siden mye av ansvaret 
sikkert er delegert deg allerede:
– Samarbeid med klubbstyret
– Følg myndighetenes regler:

• Minst 1 meters avstand til enhver tid
• Maksimalt 50 mennesker i ett offentlig arrangement 

(lokale begrensninger)
• Ansvarlig arrangør (=bridgeklubben) – føre 

deltakerlister og sørge for at smittevernet overholdes



Smittevern
– NBFs råd og regler gir et godt utgangspunkt
– Ikke ta lett på smittevern i disse dager – vi ønsker 

null tilfeller av smitte og alvorlig sykdom

- Hvor «galt» kan det gå?
- Nyhetsoppslag i VG… 



Trivsel på klubbkvelden
• I utgangspunktet ikke TLs ansvar
• Først til bordet i mange tilfeller – du får et ansvar 

for enkeltsituasjoner
• Hvorfor ikke i stedet være med på å skape gode 

holdninger – forebygge?
• Beskytt de «svakeste» - egne regler
• Samarbeid med styret om hvordan man vil ha det
• NBFs trivselsregler



TL dømmer feil
• TL på klubbnivå – kan umulig kunne alt
• Vil dømme feil i blant
• Ikke vær redd for å innrømme feil – forsøk heller 

å rette så godt det lar seg gjøre
• §82C: «Hvis TL har truffet en avgjørelse, som han 

senere finner ukorrekt, og ingen form for 
korrigering vil gjøre det mulig å regne ut 
poengene for mappen på normal måte, skal TL 
tildele en justert score, i det han behandler begge 
sider som ikke-feilende i denne sammenhengen». 



TL dømmer feil

• Hva betyr det i praksis?
– Begge sider er ikke-feilende

• Eksempel:
– Dømt feil i antall stikk overført revoke

• Eksempel:
– Dømt feil rundt utspill utenfor tur



Takk for i dag!

• Leksjon 3 onsdag 25. november
• Start 19:00
• Møtelenke kommer på epost
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