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Ulovlige meldinger

▪ §23 Tilsvarende melding (ikke eksamenspensum)

▪ §25 Lovlig og ulovlig endring av melding (tatt opp før)

▪ §26 Tilbaketrukket melding - utspillsrestriksjoner

▪ §27 Utilstrekkelig bud

▪ §28 - 34 Meldinger utenfor tur

▪ §35 – 39 Meldinger som ikke er tillatt



§23 Tilsvarende melding

A. Definisjon

En melding som erstatter en tilbaketrukket melding er en tilsvarende melding dersom den.

1. har den samme eller lignende betydning som den tilbaketrukne meldingen, eller

2. definerer en undergruppe av mulige betydninger som kunne knyttes til den tilbaketrukne 

meldingen, eller

3. har den samme hensikt (f.eks. en spørremelding eller et rele) som kunne knyttes til den 

tilbaketrukne meldingen.

B. Ingen korreksjon

Når en melding er kansellert (som i § 29B) og den feilende velger i riktig tur å erstatte den 

ulovlige meldingen med en tilsvarende melding, fortsetter meldingsforløpet og spillet uten 

ytterligere korreksjon. § 16C2 gjelder ikke, men se C under.

C. Ikke-feilende side skadelidende

Dersom TL finner at etter utskifting av en tilsvarende melding ( § 27B1(b), 30B1(b)(i), 

31A2(a) og 32A2(a)) og fullføring av spillet at uten bidraget fra lovbruddet  kunne resultatet 

gjerne blitt annerledes, og som en konsekvens at ikke-feilende side er skadelidende, skal han 

tildele en justert score (se § 12C1(b)).



§23 Tilsvarende melding

A. Definisjon 

1. En melding som erstatter en tilbaketrukket melding er en 

tilsvarende melding dersom den har den samme eller lignende 

betydning som den tilbaketrukne meldingen.

Eksempel:

Syd åpner 1NT (15-17) utenfor tur. Meldingene går tilbake til Øst (som var i 

1. hånd), som åpner 1ruter. Er 1NT i innmelding tilsvarende melding som 

1NT i åpning?

Ja! Et generelt tips er å ikke gjøre det for vanskelig (f.eks. ved å legge vekt på 

ruterhold eller at 1NT innmelding normalt kan være litt sterkere enn 

åpning). Den sjeldne gangen det blir problemer kan du justere utfra C i 

ettertid, da har du også god tid til å vurdere saken.



§23 Tilsvarende melding

A. Definisjon 

2. En melding som erstatter en tilbaketrukket melding er en 

tilsvarende melding dersom den definerer en undergruppe av 

mulige betydninger som kunne knyttes til den tilbaketrukne 

meldingen.

Eksempel:

Syd åpner 1 kløver (beste minor) utenfor tur. Meldingene går 

tilbake til Øst (som var i 1. hånd), som åpner 1ruter. Er nå 

2kløver og/eller opplysende dobling «Tilsvarende melding»?

Anbefaler igjen å gjøre dette enkelt og godta begge. Alternativet 

er store begrensninger for feilende side (makker må passe, samt 

utspillsbegrensninger)



§23 Tilsvarende melding

A. Definisjon 

3. En melding som erstatter en tilbaketrukket melding er en 

tilsvarende melding dersom den har den samme hensikt (f.eks. en 

spørremelding eller et rele) som kunne knyttes til den 

tilbaketrukne meldingen.

Eksempel:

Nord åpner 2NT og etter pass fra Øst melder Syd 2kl, ment som 

Stayman. Er nå 3kløver «Tilsvarende melding»?

Ja! Dette er enklest om N/S spiller et enkelt system, da er 3 

kløver tilsvarende melding som 2 kløver. Det er ikke like opplagt 

om f.eks. 2kl spør om 4-korts major og 3kl spør om 5-korts 

(Puppet Stayman), men anbefaler å godta dette



§23 Tilsvarende melding

B. Ingen korreksjon 

Når en melding er kansellert (som i § 29B) og den feilende 

velger i riktig tur å erstatte den ulovlige meldingen med en 

tilsvarende melding, fortsetter meldingsforløpet og spillet uten 

ytterligere korreksjon. § 16C2 gjelder ikke, men se C under.



§23 Tilsvarende melding

C. Ikke-feilende side skadelidende 

Dersom TL finner at etter utskifting av en tilsvarende melding ( §

27B1(b), 30B1(b)(i), 31A2(a) og 32A2(a)) og fullføring av spillet 

at uten bidraget fra lovbruddet  kunne resultatet gjerne blitt 

annerledes, og som en konsekvens at ikke-feilende side er 

skadelidende, skal han tildele en justert score (se § 12C1(b)).

Det skal altså kun justeres om feilende side har tjent på 

lovbruddet. Det skal ikke justeres om gevinsten kom fordi ikke-

feilende side gjorde en feil. Dette gjelder også når de f.eks. 

åpnet uten å ha åpning for å «utnytte» motpartens feil. Et 

eksempel der det er aktuelt å justere er om i det første eksempel 

(åpning/innmeld 1NT) om makker lar være å invitere med en 

grensehånd (7-8 hp). Det kunne vært basert på kunnskap om at 

makker ikke har de maksimale 18 hp for innmelding 1NT.



§25 Lovlig og ulovlig endring av melding 

(repetisjon)

En skiller mellom melding avgitt i vanvare (§25A) og melding 

avgitt med hensikt (§25B). Generelt kan meldinger avgitt i vanvare

endres, mens meldinger avgitt med hensikt blir stående. Det gjelder

egne regler for “ulovlige” meldinger avgitt med hensikt.



§26 Tilbaketrukket melding - utspillsrestriksjoner

Om meldingen erstattes med en tilsvarende melding (§ 23A), blir 

det ikke noen utspillsstraff dersom han blir en motspiller, men TL 

kan justere i ettertid utfra § 23C.

Om meldingen ikke erstattes med en tilsvarende melding, kan, 

dersom han blir motspiller, spillefører første gang feilende makker 

spiller ut (som kan være åpningsutspillet) nekte utspill fra den 

feilendes makker i (en) hvilken som helst farge som ikke har blitt 

spesifisert i det lovlige meldingsforløpet av den feilende. Dette 

forbudet fortsetter så lenge den feilendes makker beholder utspillet.

Dette er ganske store begrensninger på utspillet som ofte vil 

påvirke resultatet. Det gjør altså stor forskjell om en melding 

godtas som tilsvarende melding.



§27 Utilstrekkelig bud

Alle utilstrekkelige bud kan bli godtatt (behandlet som lovlig) av 

VM. Hvis denne spilleren melder, er det automatisk godtatt.

Om et utilstrekkelig bud ikke blir godtatt, skal det rettes til en 

lovlig melding. Dersom det utilstrekkelige budet erstattes med det 

laveste tilstrekkelige budet som viser samme farge(r) som vist med 

den tilbaketrukne meldingen, fortsetter meldingsforløpet uten 

ytterligere korrigering. 

Det utilstrekkelige budet kan også erstattes med en tilsvarende 

melding (se § 23A).

I begge tilfellet fortsetter spillet som normalt, TL kan justere utfra 

§27D i ettertid.



§27 Utilstrekkelig bud (2)

Ellers må det utilstrekkelige budet erstattes med et tilstrekkelig bud 

eller pass og den feilendes makker må passe hver gang det er hans 

tur til å melde. Om de blir motspillere gjelder § 26B 

(utspillsrestriksjoner).

Bortsett fra som «Tilsvarende melding» kan ikke det utilstrekkelige 

budet erstattes med en dobling eller redobling (makkeren må 

passe).



§27 Utilstrekkelig bud

C. For tidlig retting av utilstrekkelig bud

Hvis den feilende spiller erstatter sitt utilstrekkelige bud før TL har opplyst om aktuelle 

korrigeringer, så blir det siste budet, om lovlig, stående, bortsett fra om det utilstrekkelige 

budet godtas som tillatt i A1 (men se B3 over). TL bruker den aktuelle bestemmelsen 

ovenfor på erstatningsmeldingen.

D. Ikke-feilende side er skadelidende

Når TL har brukt B1 ovenfor og etter at spillet er slutt mener at det kunne blitt et annet 

resultat uten hjelpen fra det utilstrekkelige budet, og som en konsekvens av dette at ikke-

feilende side er skadelidende (se § 12B1), skal han tildele et justert resultat på spillet. Han 

skal da søke å tildele et resultat så nær som mulig det sannsynlige resultatet på spillet 

dersom det ikke hadde vært avgitt noe utilstrekkelig bud.



§ 28. Melding betraktes som avgitt i tur

En melding blir betraktet som avgitt i rett tur når en spiller melder 

når det er HM’s tur til å melde, dersom denne motstanderen ifølge 

lovene er tvunget til å passe.

En melding blir betraktet som avgitt i rett tur når den avgis av den 

spiller som stod i tur til å melde før det er fastsatt korrigeringer for 

meldingen utenfor tur avgitt av en motstander. Å avgi en slik 

melding fjerner retten til korrigering for uregelmessigheten.



§ 29. Fremgangsmåte etter at det er meldt 

utenfor tur

A. Tap av rett til å få ilagt straff

Etter en melding utenfor tur kan den feilendes VM velge å melde, 

og mister dermed retten til korrigering.

B. Annullering av melding utenfor tur

Dersom A ikke anvendes, annulleres en melding utenfor tur, og 

meldingen går tilbake til den spiller som stod i tur til å melde. Den 

feilende behandles som beskrevet i § 30, § 31 eller § 32.

C. Meldingen utenfor tur er kunstig

Dersom en melding utenfor tur er kunstig, skal bestemmelsene i §

30, § 31 og § 32 gjelde fargen (fargene) meldingen viser, og ikke 

meldingens benevnelse.



§30 Pass utenfor tur

Om en spiller har passet utenfor tur når det er feilendes HM’s tur 

til å melde, og VM ikke godtar passen, må den feilende passe neste 

gang det blir hans tur til å melde, og § 72C kan bli brukt.

Når den feilende har passet når det er hans makkers tur til å melde, 

eller VM’s tur til å melde uten at feilende har meldt tidligere, så 

kan makkeren avgi enhver lovlig melding i sin riktige tur, men §

16C2 anvendes. 

Den feilende kan avgi enhver lovlig melding i sin riktige tur. Når 

meldingen er en tilsvarende melding, er det ingen ytterligere 

korrigering. § 26B (utspillsrestriksjoner) og §23C gjelder.

Når meldingen ikke er en tilsvarende melding (se § 23A), 

må feilendes makker passe neste gang han er i tur til å melde. §

16C, § 26B og § 72C



§ 31. Bud utenfor tur 
Når en spiller har avgitt et bud utenfor tur, har avgitt en kunstig pass eller har 

passet makkers kunstige bud (se § 30C), og budet er annullert fordi muligheten 

til å godta budet etter § 29A ikke er blitt benyttet, gjelder følgende 

erstatningsregler:

A. HM’s tur til å melde

Når den feilende har meldt og det er HM’s tur til å melde:

1. Hvis denne motstander passer, må den feilende gjenta den meldingen som ble 

avgitt utenfor tur, og hvis det er en lovlig melding, blir det ingen straff.

2. Hvis denne motstander avgir et lovlig9 bud, en dobling eller redobling, kan 

den feilende avgi en hvilken som helst lovlig melding:

(a) Når meldingen er en tilsvarende melding (se § 23A) er det ingen ytterligere 

korrigering.

(b) Når meldingen ikke er en tilsvarende melding (se § 23A) må feilendes

makker passe neste gang han er i tur til å melde. § 16C, § 26B og 72C kan 

komme til anvendelse.



§ 31. Bud utenfor tur 

B. Makkers eller VM’s tur til å melde

Når den feilende avgir et bud når det er makkers tur til å melde, eller VMs tur til 

å melde og den feilende ikke har meldt tidligere, så:

1. Den feilendes makker kan avgi enhver lovlig melding i riktig tur, men § 16C2 

gjelder.

2. Den feilende kan avgi enhver lovlig melding i riktig tur og TL dømmer som i 

A2(a) eller A2(b) over.

C. Senere bud når det er VM’s tur til å melde

Senere bud når det VM’s tur til å melde behandles som endring av melding og §

25 anvendes.



§ 32. Dobling eller redobling utenfor tur

VM kan godta en dobling eller redobling utenfor tur (se § 29A), men en ulovlig dobling 

eller redobling (se § 36) kan aldri godtas. Hvis meldingen utenfor tur ikke blir godtatt, 

blir den annullert og: 

A. HM’s tur til å melde

Hvis en dobling eller redobling utenfor tur er avgitt når det er den feilendes HM’s tur til å 

melde, skjer følgende:

1. Hvis den feilendes HM passer, må den feilende gjenta sin dobling eller redobling som 

er avgitt utenfor tur, og det blir ingen korrigering hvis ikke doblingen eller redoblingen er 

ulovlig; i så fall brukes § 36.

2. Hvis den feilendes HM avgir et bud, dobler eller redobler, kan den feilende i sin tur 

avgi en hvilken som helst lovlig melding:

▪ (a) Når meldingen er en tilsvarende melding (se § 23A) er det ingen ytterligere 

korrigering. § 26B anvendes ikke, men se § 23C.

▪ (b) Når meldingen ikke er en tilsvarende melding (se § 23A), må den feilendes

makker må passe neste gang han er i tur til å melde. § 16C, § 26B og § 72C kan 

komme til anvendelse.



§ 32. Dobling eller redobling utenfor tur

B. Feilendes makkers tur til å melde

Hvis en dobling eller redobling utenfor tur er blitt avgitt når det var den feilendes

makkers tur til å melde, så:

1. Feilendes makker kan avgi enhver lovlig melding, men § 16C2 gjelder.

2. Feilende kan avgi enhver lovlig melding når det er hans tur til å melde og TL 

dømmer som i A2(a) eller A2(b) over.

C. Senere meldinger når det er VM’s tur til å melde

Senere meldinger når det er VM’s tur til å melde behandles som endring av 

melding og § 25 anvendes.



§ 33. Samtidige meldinger

En melding som avgis samtidig med en melding fra den spiller som

stod i tur til å melde, betraktes som en påfølgende melding.



§ 34. Retten til å melde tapes ikke

Når det etter en melding har vært tre passer etter hverandre, og en 

eller flere er utenfor tur, brukes § 17D3.



§ 35. Meldinger som ikke er tillatt

Følgende meldinger er ikke tillatt:

A. En dobling eller redobling som ikke er tillatt etter § 19. § 36 brukes.

B. En melding, dobling eller redobling av en spiller som er pålagt å passe. § 37 

brukes.

C. En melding på mer enn 7 trekk. § 38 brukes.

D. En melding etter avsluttende pass i meldingsforløpet. § 39 brukes.



§ 36. Dobling eller redobling som ikke er tillatt

A. Den feilendes VM melder før det er fastsatt korrigering

Dersom den feilende spillers VM melder før korrigering av dobling eller redobling som 

ikke er tillatt, blir både den ulovlige meldingen og alle etterfølgende meldinger slettet. 

Meldingene går tilbake til den spilleren som var i tur og fortsetter som om det ikke har 

vært noen uregelmessighet. Det er ikke utspillsrestriksjoner ifølge § 26B.

B. Den feilendes VM melder ikke før det er fastsatt korrigering

Enhver dobling eller redobling som ikke er tillatt etter § 19 trekkes tilbake. Den feilende 

må avgi en lovlig melding, meldingsforløpet fortsetter og den feilendes makker må passe 

resten av meldingsforløpet. Både § 72C og utspillsrestriksjonene i § 26B kan bli brukt.

C. Uregelmessighet oppdaget etter meldeperioden

Når man blir oppmerksom på en dobling eller redobling som ikke tillates først etter at 

åpningsutspillet er snudd med fremsiden opp, scores den endelige kontrakten som om den 

ikke tillatte meldingen ikke ble avgitt. 



§ 37. Meldinger som bryter påbud om å passe

A. Den feilendes VM melder før korrigering

Dersom den ulovlige meldingen var et bud, dobler eller redobler fra en spiller som var 

pålagt å passe (men ikke en melding i strid med § 19A1 eller § 19B1) og den feilendes

VM melder før TL har fastsatt korrigering, blir meldingen og alle etterfølgende meldinger 

stående. Dersom den feilende spiller var pålagt å passe resten av meldingsforløpet, må 

han fortsatt passe når det blir hans tur. Det er ikke utspillsrestriksjoner etter § 26B.

B. Den feilendes VM melder ikke før korrigering.

Ethvert bud, dobling eller redobling fra en spiller som er pålagt å passe annulleres. 

Meldingen erstattes med pass og begge spillere på feilende side må passe resten av 

meldingsforløpet. Både § 72C og utspillsrestriksjonene i § 26B kan bli brukt.



§ 38. Bud på mer enn 7 trekk

Det spilles aldri noen kontrakt på mer enn 7 trekk, meldingen og 

eventuelt etterfølgende meldinger trekkes tilbake. Feilende side 

(begge spillerne) må passe resten av meldingsforløpet. Om 

motparten har meldt (f.eks. doblet) mister de rettighet til

korreksjon, ellers kan §72C (kunne forutsett at han ville tjene på

lovbruddet) og §26B (utspillsrestriksjoner) være aktuelle. 



§ 39. Melding etter avsluttende pass

Alle meldinger etter avsluttende pass annulleres. Dersom 

motparten også har meldt (også om de passer/dobler) mister de 

rett til korrigering, ellers kan §26B (utspillsrestriksjoner) bli

brukt. 


