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Procedurer for meldinger og spil 
 
§ 121. Meldekasser 
A. Anbringelse af meldingskort 
1. Spilleren anbringer de fremtagne meldingskort foran sig vendt mod bordets 
centrum. Meldingskortene placeres efterhånden i en velordnet lige række fra venstre 
mod højre med kortene delvist dækkende hinanden, men dog således at tidligere 
afgivne meldinger er klart synlige. 
2. Enhver afgivet melding skal ligge klart synlig, og en uordnet række meldinger skal 
straks ordnes af spilleren. En på fejlagtig vis synlig eller skjult melding kan give 
anledning til justeret score (§ 12C), hvis turneringslederen skønner, at en modstander 
er vildledt heraf. 
B. Meldeforløbets afslutning 
1. Når meldeforløbet er forbi, bliver meldingskortene liggende, indtil åbningsudspillet 
er vendt, hvorefter de lægges tilbage i meldekasserne. Hvis spillet er et passpil, 
lægges meldingskortene tilbage i meldekasserne, så snart alle spillerne har haft tid til 
at se de fire pasmeldinger. 
2. Ved kampe, hvor der er tilskuere til stede, kan turneringsarrangøren eller 
turneringslederen kræve, at slutmeldingen bliver liggende på bordet under spillet. En 
eventuel dobling eller redobling skal i så fald placeres ved siden af slutbuddet (jf. § 
41C (spillernes ret til at få oplyst slutkontrakten, men ikke af hvem den eventuelt er 
doblet eller redoblet)). 
C. Afgivelse af meldinger 
1. Spilleren har pligt til at bestemme sin melding, inden spilleren rører ved noget kort 
i kassen. At fremtage et kort, som ikke straks lægges på bordet, eller at røre ved flere 
kort i kassen kan give makker ubeføjede oplysninger (§ 16B). 
2. En melding anses for afgivet, hvis meldingskortet er taget ud af kassen i den 
tydelige hensigt at afgive en melding (se dog § 124C4 ved brug af skærme). Hvis den 
melding, der faktisk blev taget frem, ikke var den ønskede, gælder § 121D. 
D. Uagtsomt afgivet melding 
§ 25A (rettelse af uagtsomt afgivet melding) fortolkes således, at en melding kan 
rettes uden yderligere berigtigelse, hvis begge de nedenstående betingelser er opfyldt 
(men se også § 25A2 (makker har meldt efterfølgende) og § 25A3 (meldeforløbet 
slutter, inden det er makkers tur)). 
1. Rettelsen må udelukkende skyldes, at spilleren ved et fejlgreb har fået fat i det 
forkerte meldingskort – der må ikke være tale om, at spilleren ombestemmer sig. 
2. Rettelsen skal ske (eller spilleren skal tilkalde turneringslederen eller sige "hov!" 
eller lignende), så snart spilleren opdager sin fejl, uden tænkepause. Det kan godt 
være et stykke tid efter, at meldingen blev afgivet, men det skal være straks efter, at 
spilleren opdager, at denne er kommet til at lægge det forkerte meldingskort frem. 
E. Spillere med fysiske handicap 
Turneringslederen skal efter eget skøn og på lempelig måde lette deltagelse for 
spillere, der af fysiske årsager klart hindres eller belastes ved anvendelse af 
meldekasser. 
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§ 122. Obligatoriske pauser 
A. Første melderunde. I første melderunde bør enhver spiller holde en pause på 
mindst 3 sekunder, inden meldingen afgives. 
B. Åbningsmeldinger over 1-trinnet og springmeldinger 
1. Efter en åbningsmelding på 2-trinnet eller højere samt efter en springmelding må 
modstanderen, der nu er i tur, ikke afgive sin melding, før der er gået ca. 10 sekunder 
efter den foregående melding. 
2. Hvis modstanderen i tur melder, før de 10 sekunder er gået, eller tager en ekstra 
tænkepause, kan anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger fra makker) komme på 
tale. 
C. Ved brug af skærme. Ved brug af skærme er der ingen obligatoriske pauser i 
meldeforløbet. § 122A og § 122B anvendes således ikke. 
D. Efter åbningsudspillet. Efter åbningsudspillet bør spilfører holde en pause på mindst 
10 sekunder inden sit første tilspil fra bordet. 
 
§ 123. Stop-proceduren 
A. Formål. En spiller, der afgiver en åbningsmelding på 2-trinnet eller højere eller en 
springmelding, skal erindre modstanderen til venstre om den efterfølgende 
obligatoriske pause (se § 122B) ved hjælp af stop-proceduren. 
B. Proceduren [2012] 
1. Spilleren, der afgiver en melding, som kræver stop (§ 123A), gør som følger: 
a. Når der anvendes meldekasser, fremviser spilleren stopskiltet og afgiver derefter 
sin melding. 
b. Når der ikke anvendes meldekasser, siger spilleren "Stop!" umiddelbart før 
meldingen. 
2. Efter cirka 10 sekunder fjerner spilleren stopskiltet (eller siger "værsgo" eller 
lignende, hvis stopskiltet ikke er anvendt). 
3. Først herefter må næste spiller afgive sin melding. Hvis spilleren, der har anvendt 
stop, efter en periode væsentligt længere end 10 sekunder ikke har givet næste spiller 
signal til at melde (jf. § 123B2), regnes det dog ikke for et lovbrud, hvis næste spiller 
herefter melder uden at afvente et sådant signal. 
C. Uregelmæssigheder 
1. Hvis en spiller ikke anvender stop i forbindelse med en springmelding, eller hvis 
spilleren fjerner stopskiltet for tidligt, skal modstanderen i tur alligevel holde den 
obligatoriske pause, men hvis modstanderen i tur uagtsomt undlader dette, kan 
turneringslederen skønne, at de derved fremkomne oplysninger ikke påviseligt 
antyder nogen melding eller noget ud- eller tilspil (jf. § 16B). 
2. En spiller, der anvender stop ved en fejltagelse, er ikke derved forpligtet til at 
afgive en springmelding, men anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) komme på 
tale. 
3. Hvis en spiller, der ikke er i tur, anvender stop, betragtes dette ikke som melding 
uden for tur. Spilleren tager stopskiltet tilbage uden yderligere berigtigelse; dog kan 
anvendelse af § 16B (ubeføjede oplysninger) komme på tale. 


