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§25B3 _ (ændret tekst, side 58)

3. §16D benyttes for de meldinger, der tages tilbage el-

ler annulleres i henhold til §25B.

§62C _ (ændret overskrift, side 101)

C. Kort spillet efter kulørsvigten

Definitioner _ (ændret tekst, side 17)

DOBLING _ melding, der forøger antallet af spilpoint for
modstandernes kontrakter, hvad enten de opfyldes eller går
ned (se §19A og §77).

§80B1 _ (ændret tekst, side 128)

1. Den regulerende myndighed kan anerkende en enhed

benævnt „turneringsarrangøren“, som er ansvarlig for

at arrangere og forberede en turnering under iagtta-

gelse af den regulerende myndigheds krav og disse love.

Turneringsarrangørens beføjelser og pligter kan udde-

legeres, men turneringsarrangøren bibeholder det ende-

lige ansvar for, hvordan de udøves. Den regulerende

myndighed og turneringsarrangøren kan være en og

samme organisation.

Rettelser til „Love for turneringsbridge 2007“
Ændringerne på dette ark rettes manuelt eller klippes ud
og klistres ind i lovbogen på de angivne sider, hvorimod
ændringen af §27 er så omfattende, at der er nødvendigt
at erstatte siderne 59, 60 og 61 med vedlagte.
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Spilfører kan enten

a. kræve, at den fejlendes makker spiller ud i denne
farve (hvis der er flere sådanne farver, vælger spil-
fører farven); eller

b. forbyde, at den fejlendes makker spiller ud i denne
farve (hvis der er flere sådanne farver, da én be-
stemt af disse farver). Forbuddet gælder, så længe
den fejlendes makker bevarer udspillet.

B. Andre tilbagetagne meldinger

For andre tilbagetagne meldinger gælder, at spilfører kan
forbyde den fejlendes makker at spille ud i en hvilken
som helst farve, første gang makkeren skal spille ud,
åbningsudspillet indbefattet; forbuddet gælder, så længe

den fejlendes makker bevarer udspillet.

§27. Utilstrækkeligt bud

A. Utilstrækkeligt bud accepteret

1. Ethvert utilstrækkeligt bud kan accepteres (behandles
som lovligt), hvis MTV vælger det. Det er accepteret,
hvis denne spiller melder.

2. Hvis en spiller afgiver et utilstrækkeligt bud uden for
tur, anvendes §31.

B. Utilstrækkeligt bud ikke accepteret

Hvis et utilstrækkeligt bud afgivet efter tur ikke accepte-
res (se §27A), skal det rettes til en lovlig melding (men se
§27B3). Der gælder så følgende:

1. a. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til det laveste
tilstrækkelige bud i samme benævnelse, og
turneringslederen skønner, at det er helt klart, at
hverken det utilstrækkelige bud eller det bud, der
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rettes til, er en kunstig melding, fortsætter melde-
forløbet uden yderligere berigtigelse. §16D (ube-
føjede oplysninger fra tilbagetagne handlinger) er
ikke i kraft, men se §27D.

b. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til en lovlig mel-
ding, som ikke er omfattet af §27B1a, men som
efter turneringslederens skøn har samme betyd-
ning*) eller en snævrere betydning*) end det util-
strækkelige bud (den nye meldings betydning er
fuldstændigt indeholdt i det utilstrækkelige buds
mulige betydninger), fortsætter meldeforløbet uden
yderligere berigtigelse, men se §27D.

2. Hvis det utilstrækkelige bud rettes til et tilstrækkeligt
bud eller pas, som ikke er omfattet af §27B1, skal
den fejlendes makker passe under resten af melde-
forløbet. §26 (udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget
melding) kan komme på tale. Se § 23, hvis berigtigel-
sen skader den ikke-fejlende side.

3. Hvis den fejlende forsøger at rette det utilstrækkelige
bud til en dobling eller en redobling, som ikke er om-
fattet af §27B1b, skal rettelsen annulleres. Den fej-
lende skal i stedet rette det utilstrækkelige bud til et
tilstrækkeligt bud eller pas. Den fejlendes makker skal
passe under resten af meldeforløbet. §26 (udspils-
begrænsninger efter tilbagetaget melding) kan komme
på tale. Se §23, hvis berigtigelsen skader den ikke-
fejlende side.

4. Hvis den fejlende forsøger at rette sit utilstrækkelige
bud til et andet utilstrækkeligt bud, skal turnerings-
lederen dømme som i §27B3, medmindre MTV ac-
cepterer det nye utilstrækkelige bud (§27A).

*) Betydningen af en melding (den information, som fremgår af meldingen)
er det, man ved om, hvad meldingen viser, og hvad den udelukker.
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§28. Meldinger, der betragtes som afgivet efter tur

A. Tvungen pas fra MTH

En melding betragtes som afgivet efter tur, når den afgi-

ves uden at afvente en pas fra MTH, hvis denne ifølge

disse love er tvunget til at passe.

B. Melding afgivet efter tur annullerer melding uden for tur

En melding betragtes som afgivet efter tur, når den afgi-

ves af den spiller, hvis tur det var til at melde, før berigti-

gelse er fastsat for en modstanders melding uden for tur.

Afgivelse af en sådan melding bevirker, at retten til at få

berigtiget meldingen uden for tur mistes, og meldeforløbet

fortsætter, som om modstanderen ikke havde meldt i denne

tur, men §16D2 om ubeføjede oplysninger fra tilbagetagne

meldinger anvendes.

C. Buddet rettes i utide

Hvis den fejlende retter sit utilstrækkelige bud, før
turneringslederen har redegjort for, hvordan situationen
skal berigtiges, og §27A ikke kommer på tale, står rettel-
sen ved magt, og turneringslederen behandler derefter
rettelsen i henhold til §27B.

D. Den ikke-fejlende side skades

HHvis turneringslederen har anvendt §27B1 og efter spil-
lets afslutning skønner, at et andet resultat for spillet med
rimelighed kunne være kommet på tale uden oplysninger-
ne fra det utilstrækkelige bud, og at den ikke-fejlende side
derved er blevet skadet (§12B1), skal turneringslederen
tildele justeret score. Ved justeringen skal turnerings-
lederen så vidt muligt søge at fastlægge det resultat, der
ville have været sandsynligt, hvis det utilstrækkelige bud
ikke var forekommet.
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