
Ubeføjet oplysninger 
 
De 4 spørgsmål (i relation til § 16): 
 

1. Foreligger der en ubeføjet oplysning? 
2. Antyder den ubeføjede oplysning, at makker valgte en bedre mulighed end andre? 
3. Er der fravalgt et logisk alternativ? 
4. Har den netop her valgte mulighed skadet modstanderen? 

 
Kan der svares NEJ til bare et af disse spørgsmål, foreligger der ikke en situation, hvor 
der kan blive tale om justeret score. 
 
� Foreligger der en ubeføjet oplysning? 

o Makker varierer sit tempo 
o Makker tøver meget længe 
o Makkers forklaring er tvetydig/forkert 
o Makker har gjort mig opmærksom på at jeg har meldt udenfor systemet 
o Makker passede med det samme efter modstanders stopmelding 
o Makkers minespil giver mig oplysning 
o Makker alerterer uden grund, eller mangler at alertere når der er en grund 
o Makker sidder og vælger mellem 2 kort (der er derfor ingen singleton) 

� Antyder den ubeføjede oplysning, at makker valgte en bedre mulighed end andre? 
o Makker skal svare på 1 sp og er meget længe om at melde 3 sp. 
o Makker har åbnet med 1 sp, makker er meget længe om at melde 2 sp. 
o Makker tænker meget længe, men ender med at melde pas 
o Efter en dobling lægger makker stopkorte, men springer ikke i sin melding 
o Makker antyder med sit minespil, samtidig med sin dobling, at der er tale om 

straf og ikke oplysning 
� Er der fravalgt et logisk alternativ? 

o § 16 B 1 b: Et logisk alternativ er en handling, som en betydelig andel af 
tilsvarende spillere med brug af samme aftaler ville overveje seriøst, og som 
nogle heraf faktisk ville vælge. 

� Har den netop her valgte mulighed skadet modstanderen? 
o § 12 B 1: Der foreligger skade, når et lovbrud bevirker, at en uskyldig side 

opnår et resultat ved bordet, som er mindre gunstigt end det resultat, som 
man ville forvente, hvis lovbruddet ikke havde fundet sted. 

 
Dog med følgende undtagelse: § 12 C 1 b: Hvis den ikke-fejlende side, efter at 
uregelmæssigheden fandt sted, har bidraget til sin egen skade ved en alvorlig fejl 
(som ikke har med lovbruddet at gøre) eller ved vildt satsende handlinger, får denne 
side ikke kompensation for den del af skaden, som anses for selvforskyldt. Den 
fejlende side bør tildeles den score, som den ville have fået tildelt alene som følge af 
eget lovbrud. 
 
Nu skal vi holde tungen lige i munden!! 
 
Vigtigt!! Som det fremgår af de kriterier der ligger til grund for at korrigere score, 
krævet det at spillet afsluttes. 
 
 
 



Forkert forklaring 
 
§ 75. Forkert forklaring eller forkert melding 
En forklaring af en melding, som ikke svarer til deres aftale, eller en manglende alert, 
når der skulle alerteres. 
 
3 spørgsmål: 
 

1. Er der tale om forkert forklaring? 
2. Er det sandsynligt, at den ikke fejlende side ville have meldt eller spillet 

anderledes med den rigtig forklaring? 
3. Har den ikke-fejlende side lidt skade af den forkerte forklaring? 

 
Hvis der svares ja til alle 3 spørgsmål, så skal scoren justeres. 
 

Ændring af melding 
 
§25 Lovlige og ulovlige ændringer af melding 
 
A. Uagtsomt afgivet melding 
Indtil makker har meldt, må en spiller rette en uagtsomt afgivet melding til den 
melding, spilleren havde i sinde at afgive - uden tænkepause. Hvis en uagtsomt 
afgivet melding rettes i henhold til denne § og MTV har afgivet en melding før 
rettelsen, må MTV tage sin melding tilbage. 
 
B. Meldingen var tilsigtet 
En ændring, som ikke er tilladt i henhold til § 25 A kan accepteres af den fejlendes 
MTV. I så fald er den første melding taget tilbage. Ændringen betragtes som en afgivet 
melding og meldeforløbet fortsætter. 
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Turneringslederens 10 bud: 
 

1. Reager straks på et tilkald 
2. Optræd altid høfligt og interesseret 
3. Vær tålmodig overfor nye spillere 
4. Udtryk aldrig egne meninger og holdninger 
5. Medbring altid lovbogen 
6. Start altid med at afklare, hvem der har tilkaldt 
7. Opnå enighed om det faktiske forløb 
8. Bestem om spillet skal fortsættes eller om der skal træffes afgørelse på stedet 
9. Forklar afgørelsen for spillerne, helst med ref. til § i lovbogen og vis aldrig 

usikkerhed 
10.Vær sikker på at spillerne forstår, hvilken hændelse eller begrundelse, der ligger 

til grund for afgørelsen 


