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Leksjon 7

Revoke

Claim



Revoke

• Hva er en revoke?

• Hvordan håndtere en revoke før den er etablert?

• Når blir en revoke etablert?

• Hvordan dømme en revoke?
• Feilende spiller

• Feilende side

• Revoke i 12. stikk

• Når vanlig straff ikke gir nok kompensasjon



Hva er en Revoke?

• I lovboka har vi en definisjon på hva en revoke er 
under § 61

Det er revoke når en spiller ikke følger farge som beskrevet i § 44C, eller ikke spiller ut 
eller på et kort eller en farge som spilleren har, og som han er pålagt å spille enten ifølge 
lovene, eller for å gjennomføre en korrigering bestemt av en motstander  (ref §44C: Når 
det spilles til et stikk, må enhver spiller følge farge hvis mulig. Dette er en plikt som går 
foran alle andre krav i lovene.)

▪ Enkelt forklart er det en revoke når en spiller ikke har fulgt farge der spilleren hadde 
fargen som ble spilt. 



Hvordan håndtere en revoke før 
den er etablert?

▪ Hvis den feilende spiller eller hans makker har spilt på til etterfølgende stikk blir en 
revoke etablert. 

▪ Før dette kan en mangel på å følge farge korrigeres. Det er noen regler for hvem som 
kan påpeke en mulig revoke(§61B): 

▪ Blindemann kan spørre spillefører.

▪ Begge motspillere kan spørre hverandre og spillefører. 

▪ Spillefører kan spørre motspillere. 

▪ Husk: Hvis en revoke korrigeres fra en motspiller så vil det viste kortet bli et stort 
straffekort!



Hvordan håndtere en revoke før 
den er etablert?

▪ Hva skjer hvis det trekkes tilbake kort etter at andre spillere har spilt på til 
stikket? 

▪ Begge spillere på ikke-feilende side kan korrigere ta tilbake sitt kort så lenge 
kortet er lagt før revoken ble påpekt. Dette kan de gjøre uten at informasjonen fra 
de tilbaketrukne kortene er UI for dem. For den feilende side er det tilbakretrukne
kortet urettmessig informasjon. (se §16C)

▪ Feilende side kan også trekke tilbake sine kort etter at ikke-feilende har trukket 
sine kort tilbake og lagt andre kort, men da blir det tilbaketrukkede kortet et stort 
straffekort. 



Etablering av revoke. 

▪ Når blir en revoke etablert? (§63)

▪ En revoke kan IKKE korrigeres når den er etablert. 

▪ En revoke blir etablert når: 

▪ Feilende spiller eller hans makker spiller på til påfølgende stikk. 

▪ Når det angis eller påpekes et kort som skal spilles til neste stikk. (for eksempel 
spillefører ber om et kort fra blindemann når spillefører har revokert) 

▪ Når en fra feilende side claimer et antall stikk. 

▪ Ved rundens slutt eller ved start av neste spill. 

▪ En revoke kan IKKE korrigeres når den er etablert untatt hvis den skjer i stikk 12 
eller hvis man er i en situasjon hvor begge sider har revokert. 



Fremgangsmåten når en revoke
er etablert. 

▪ Først et par viktige uttrykk som brukes i lovboka: 

▪ Feilende spiller. Dette er spilleren som faktisk revokerer

▪ Feilende side. Dette er begge spillere i paret der revoken har skjedd. 

▪ Automatisk justering av stikk skjer når: 

▪ Feilende spiller vinner revokestikket. Da skal dette stikket og ett stikk vunnet av 
feilende side senere i spillet overføres til motpartten. Hvis feilende side ikke 
vinner flere stikk senere i spillet så skal det kun overføres ett stikk. (se §64C for 
evnt unntak) 

▪ Feilende spiller ikke vinner revokestikket, men der feilende side vinner ett eller 
flere stikk senere i spillet skal ett stikk overføres til motparten. 



Fremgangsmåten når en revoke
er etablert. 

▪ Automatisk justering av stikk skjer ikke når: 

▪ Feilende spiller ikke vinner revokestikket eller feilende side ikke vinner 
noe stikk senere i spillet. 

▪ Det er etterfølgende revoke fra samme spiller i samme farge

▪ Revoke skjer ved unnlatelse av å spille et straffekort. 

▪ Ikke-feilende side har startet på neste spill

▪ Revoken er påpekt etter at runden er slutt

▪ Revoke i 12. stikk

▪ Begge sider revokerer i samme spill

▪ Revoken er tidligere korrigert som beskrevet tidligere. 



Fremgangsmåten når en revoke
er etablert. 

▪ Selv om det er automatisk justering av stikk i mange tilfeller så kan TL gi erstatning for 
skade som ikke blir tilstrekkelig kompensert i §64 A. Det er også muligheter for 
justering der det ikke er automatisk justering av stikk hvis turneringsleder mener ikke-
feilende side er skadelidende grunnet revoken.(§64C1) 

▪ Etter gjentatte revoker av samme spiller i samme farge skal TL gi et justert resultat 
basert på et de etterfølgende revokene ikke hadde skjedd. (§64C2A)

▪ Hvis begge sider revokerer skal TL gi et justert resultat basert på at ingen revoke
hadde skjedd. (§64C2B) 

▪ Revoke i 12. stikk. Denne skal korrigeres. Spillet skal deretter spilles som om revoken
ikke hadde skjedd. 



Claim

• Hva er en claim? (Definisjoner) 

• Fremgangsmåten ved bordet ved krav/avståelse. 

• Fremgangsmåten for turneringsleder når man blir 
tilkalt etter en claim. 



Claim

• Definisjoner av krav og avståelse: 

• Krav
• Hvis en spiller angir et antall stikk eller viser kortene sine er dette å anse om et 

krav. Dette gjelder både spillefører og motspillere. Typisk vil man ha utsagn som 
«jeg tar hjerterstikkene» samtidig med at man viser kortene eller man sier at «jeg 
tar 11 stikk». 

• Avståelse
• Her kan spillefører eller motspiller ved utsagn eller ved å vise kort si at «dere får 

to kløverstikk» e.l. En slik avståelse er samtidig et krav om resterende stikk. Her 
er det viktig at man er klar over at en motspillers makker kan protestere 
umiddelbart. Da er det ikke foretatt krav eller avståelse. (Her kan det være UI). 



Claim

• Fremgangsmåten ved bordet når det er framsatt et 
krav eller en avståelse: 
• Spillet stanser. 

• Den som kommer med «claimen» kommer med en redegjørelse. Her 
skal spilleførers eller motspillers plan legges frem. Dette gjør han med 
åpne kort. Redegjørelsen skal inneholde hvilken rekkefølge stikkene 
skal tas. 

• Hvis alle er enig så registreres resultatet. Se §69 A. 

• Eventuell enighet kan trekkes tilbake hvis man har godtatt en claim der 
man har avstått et stikk man allerede har vunnet eller avstått et stikk 
man med stor sannsynlighet ville vunnet. 



Claim

• Fremgangsmåten ved bordet når det er framsatt et 
krav eller en avståelse forts: 
• Ved uenighet kan man enten tilkalle TL eller bordet kan 

bli enig om å fortsette spillet (et slikt krav kan kun 
komme fra en spiller som ikke har fremsatt krav eller 
avståelse) (§68D2) 



Claim

• Fremgangsmåten for turneringsleder når man blir 
tilkalt etter en claim: 

• Standard fremgangsmåte er altså at TL her skal tildele et resultat. Resultatet 
skal være så rettferdig som mulig for begge parter. Men eventuelle 
tvilstilfeller skal dømmes MOT den som har fremsatt kravet. Når du kommer 
til bordet så er fremgangsmåten som følger (§70B) 

• Få gjenntatt redegjørelsen fra spiller som har fremsatt krav.

• Høre motpartens innvendinger

• Foreta en vurdeing og tildele et resultat



Claim

• Fremgangsmåten for turneringsleder når man blir 
tilkalt etter en claim forts: 
• Når man skal tildele et resultat så er det et par ting man 

må ta med i vurderingen: 

• Finnes det trumf igjen hos motparten? Her skal du tildele ett eller 
flere stikk til motparten dersom følgende er oppfylt: 

• Trumfen ble ikke nevnt

• Det er mulig at spilleren ikke var klar over at trumfen var ute hos 
motparten. 

• Det kan tapes et stikk til denne trumfen ved en normal 
spilleføring. 



Claim

• Fremgangsmåten for turneringsleder når man blir 
tilkalt etter en claim forts:
• Hva i all verden er en «normal spilleføring»? Det er ikke så lett å 

si noe helt bestemt om dette. Det man skal ta med seg i en slik 
vurdering er at det ikke nødvendigvis er en spillemåte som er den 
beste eller den de andre spillerne har valgt. Hvis en spiller 
framsetter et krav der det er tydelig at det er glemt at det er flere 
trumf ute så vil «normal spilleføring» ofte være mye dårligere enn 
den som blir gjort av de andre spillerne.  En normal spilleføring vil 
derfor kunne være både skjødesløs og mye svakere enn det man 
kunne forvente av en spiller på det aktuelle nivået. 



Claim

• Fremgangsmåten for turneringsleder når man blir 
tilkalt etter en claim forts:
• Som TL skal du ikke godta endringer i spilleføring/motspill som 

ikke inngikk i den opprinnelige planen og som er vellykket. Typisk 
her vil en spillefører ofte endre sin opprinnelige plan ved å ta ut 
trumfen. Hvis dette ikke var en del av opprinnelig plan så skal du 
da tenke at dette er noe spilleren ikke var klar over.  

• TL kan annullere en avståelse av stikk hvis stikket allerede er 
vunnet av spilleren som avstår eller en spiller avstår et stikk som 
ikke kan tapes ved noe normalt spill (For eksempel trumf ess ) 


