
 

Appellskjema for appell til Lovutvalget  

Norsk Bridgeforbund  
Sognsveien 75 A 
0855 OSLO 
E-post: 
bridge@bridge.no  

Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- 

Appell til LU kr 300,- 
Gebyr deponeres på konto 
5002.05.01585 
Evt. retur av gebyr til  

  

Fyll ut alle rubrikkene slik at alle 
opplysninger kommer med. 

Turnering: SM2014-4 Vestby Dato: 2013-10-19 Ses/Run 1:2 

Spill nr : 16 Sone: ØV Giver: V Appellant : Nord/Syd 

      Nord        MELDINGSFORLØP 

    QJT73   Vest Nord Øst Syd 

    Q9   1Ru Pass 1Hj Pass 

    7653   2Kl Pass ?Pass 2Sp

 Vest   63  Øst 4Hj Pass Pass Pass 

 5    984     

 A64    T8752     

 AKT98    QJ     

 KJT7  Syd  AQ8     

   AK62       

   KJ3       

   42   Forklaringer: Vest prøvde å rette 
på sin grove undermelding 2Kl     9542   

TLs  beskrivelse av de faktiske forhold 
TLs  vurdering av saken  
TLs avgjørelse med lovhjemmel 

 

TL legger til grunn tenkepausen og godtar ikke meldingen 4Hj, men justerer denne til 3Hj. 
Imidlertid vurderer TL at Øst (som i så fall ikke har mottatt UI) da har et naturlig løft til 4Hj 
slik at kontrakten blir den samme. (Lov 16B1a) 
 
Resultatet: lukket rom: 10 stikk -620, åpent rom: 4Ru V 10 -130   
 
TL vil bemerke at som alene med to avdelinger (3-K og 4-Vestby) med sterkt avvikende 
tidsplaner var det ikke overkommelig å gjennomføre noen konsultasjon med andre spillere 
eller turneringsledere 
 
I salen (14 bord) var 4 bord i 4Hj (1*9, 3*10), 1 bord i 2Hj (10), 5 bord i sparkontrakter N/S 
med 8 eller 9 stikk og 4 bord i minorkontrakter Ø/V med 8 – 10 stikk.   
 
http://bridge.no/var/ruter/html/0200/4.divisjonavd.vestby-1-2-14090239.htm (bord 14) 

http://bridge.no/var/ruter/html/0200/4.divisjonavd.vestby-1-2-14090239.htm


                            Adresse og telefonnummer til de berørte parter 

Navn    

Adresse    

Post    

Telefon    

Signatur    

 Turneringsleder Appellant Motpart /App til LU 

Appellantens begrunnelse: Etter lang tenkepause i Øst balanserer Syd 
med 2Sp i sistehånd. Vest hopper til 4Hj. Dette mener vi er utnyttelse av 
tenkepausen til Øst, ettersom Øst kunne hatt 4 kort Hj og 6HP. 3Hj ville 
vært kompetativ fra Vest, og Øst har ikke til løft til 4Hj når Øst har vist 
minimumshånd  
 

Motpartens forklaring: Vest baserte sin 4Hj melding etter følgende 
kriterier: a) Kortene var bra og han følte han hadde undermeldt dem ved 
å melde 2Kl andre gang. b) Etter motpartens gjenåpning av 
meldingsforløpet så vokste kortene hans ytterligere. c) Øst-Vest har som 
meldepar et meget enkelt system, og han var redd at 3Hj ble ytterligere 
en undermelding av hånden, dette ville han absolutt unngå. d) Vest 
ønsker å understreke at meldingen ikke var basert på makkers 
tenkepause, men på rene vurderinger og avgitte meldinger, spesielt 
motpartens 2Sp melding som fortalte mye om hvor honnørkortene 
sannsynligvis var fordelt. Han anså at Øst-Vest ikke hadde mange 
bortkastede HP i den fargen. 
 

Appellutvalgets sammensetning:  

Per Nordland, Ivar Berg, John Våge, Allan Livgård, Glenn Grøtheim 
 
 

Appellutvalgets kommentarer: 
Pass over 2 spar er ikke et logisk alternativ. LU ser at Vest får ting litt om bakfoten ved at 
han selv mener å ha undermeldt og at makker har tenkt lenge. LU mener at aksjoner som 3 
hjerter og negativ dobling er mer forventede aksjoner og er dermed enig med TL. LU tror 
imidlertid at ØV alltid vil nå 4 hjerter etter denne innledningen. Nord stampet ikke med de 
aktuelle kortene, men dersom Vest også inkluderer Øst for å nå 4 hjerter er det mer aktuelt 
for Nord å stampe. 

Appellutvalgets begrunnede beslutning med lovhjemmel: 
§ 12 C 
Dom: Scoren vektes mellom 70 % 4 hjerter Ø (-620) og 30 % 4 spar D N  (-300 
Endring i IMP: Fra ØV 10   til   ØV 8,5 
Appellgebyr tilbake: Ja 
 

Appellutvalgets signaturer: 
 
 



 


