
Lag 23 och dess konsekvenser för lag27, 29-32 och 26. 

Föredrag hållet vid DTL-träff 7-8 oktober 2017 av Ryszard Sliwinski 

 

I 2017 års lagar har man utvidgat begreppet”bud som har samma eller mer precis betydelse än det otillräckliga budet” som 
användes i Lag 27 Otillräckliga bud till ett mer omfattande begrepp ”jämförbart bud” som definieras i 23 A 
Definition av jämförbart bud 23 A 

Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det: 
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet, eller 
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet (Det vill säga att budet definierar en delmängd av det återtagna budets 
betydelser), eller 
3. Fyller samma syfte (till exempel, ett frågebud eller ett reläbud) som det återtagna budet.Så utvidgningen består i att vi 
tillåter bud som har liknande betydelse och bud som har samma syfte. 

Man kanske tycker att det är ingen stor förändring (man var ju ganska liberal innan vid tillämpningen av 27 B) men det nya är 
att vi använder begreppet inte bara vid otillräckliga bud (lag 27) men även för bud utom tur Lag (29-32)och för 
utspelsbegränsningar (Lag 26) som följer vid tillämpning av dessa lagar. 
Syftet med dessa nyheter är att tillåta budgivningen att fortsätta normalt i fall det återtagna budet inte förmedlar vital 
information som inte finns i det nya budet. På det sättet uppnår vi normala bridgeresultat och tvingar inte den felande att 
chansa in slutbudet. För att ta ett exempel 
Nord är Giv men Syd öppnar budgivningen med 1♥. Väst godkänner inte budet utom tur, budet 1♥ tas tillbaka och Öst 
öppnar med svaga 2♦. 

Enligt 2007 års lagar gäller att om Syd bjuder nu ett hjärterbud så är partner avstängd en budrond och bjuder han något annat 
så är partner avstängd resten av budgivningen. Detta tvingar den felande att chansa ett slutbud. 
Inte så med 2017-års lagar. Nu kan Sys bjuda 2♥ (ett jämförbart bud) och budgivningen fortsätter som vanligt. 

 
Detta tillåter NS fortsätta bedriva vanlig bridge istället för poker och man uppnår vanliga bridgeresultat och inte resultat som 
beror på Nords förmåga att gissa rätt kontrakt. 
De flesta tycker att det är en stor förbättring men tyvärr finns det ett pris att betala. Inte av spelarna utan av 
tävlingsledarna. 



 
De måste snabbt avgöra om ett bud är ett jämförbart bud eller inte. Man hinner inte med konsultationen med andra TL, 
man måste ju avge ett domslut som låter spelet fortsätta. 
Till råga på allt finns det inte mycket material att utgå ifrån då begreppet är helt nytt. 

WBF har lovat att komma med anvisningar och kommentarer men det kommer att ske senare i år eller i början av nästa år. 

I maj i år anordnade EBL en TD-konferens där de nya lagarna presenterades. Christer, Henrik,Tommy och jag var 
närvarande för Sveriges del. En stor del av tiden ägnades åt jämförbara bud. 
Den danske chefsTL Jakob Duschek har skrivit en redogörelse för diskussionerna där och ger en personlig tolkning av 
begreppet jämförbara bud. 
Jag kommer att använda hans material i andra delen av detta föredrag. 
Så mycket för inledning. Planen för resten är följande 

Vi kommer vi gå genom de nya lagarna 

 LAG 23 – JÄMFÖRBART BUD 

 LAG 27 – OTILLRÄCKLIGT BUD 

 LAG 23 – JÄMFÖRBART BUD 

 LAG 29 – BEHANDLING AV BUD UTOM TUR 

 LAG 30 – PASS UTOM TUR 

 LAG 31 – KONTRAKTSBUD UTOM TUR 

 LAG 32 – DUBBLING ELLER REDUBBLING UTOM TUR 

 LAG 26 – ÅTERTAGNA BUD OCH UTSPELSBEGRÄNSNINGAR 

Sedan kommer vi att titta närmare på begreppet jämförbara bud. 

 
 



LAG 23 – JÄMFÖRBART BUD 
A. Definition 
Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det: 
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet, eller 
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet, eller 
3. Fyller samma syfte (till exempel, ett frågebud eller ett reläbud) som det återtagna budet. 
B. Ingen korrigering 
När ett bud återtas (enligt Lag 27B1(b) eller 29B) och den felande väljer att ersätta det felaktiga budet med ett jämförbart 
bud, fortsätter budgivningen och spelet utan någon ytterligare korrigering. Lag 16C2 gäller inte, men se C nedan. 
C. Den icke felande sidan skadas 
Om ett felaktigt bud ersatts av ett jämförbart bud [se Lag 27B1(b), 30B1(b)(i), 31A2(a) och 32A2(a)] och 
tävlingsledaren efter spelets slut bedömer att resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda utan hjälp av regelbrottet och att 
den icke felande sidan till följd av detta har skadats, ska tävlingsledaren utdela ett korrigerat resultat [se Lag 12C1(b)]. 
När det gäller punkt A - definitionen så kommer vi att ägna andra delen av föredraget åt att studera begreppet, för 
tillfälle räcker det att säga att mindre skillnader i fråga om färglängder och styrka inte hindrar att budet klassas som 
ett jämförbart bud. 
Punkt B behandlar återtagna bud i samband med otillräckliga bud och bud utom tur, d.v.s. fall där MTV inte godkänner det 
felaktiga budet. Dessa fall betraktas på samma sätt om budet ersätts med ett jämförbart bud. Budgivningen och spelet 
fortsätter. Det är viktigt att observera att lag 16 C inte gäller, så informationen från det återtagna budet är tillåten för alla vid 
bordet. 
Punkt C tillåter L att korrigera resultatet efteråt men bara i fall regelbrottet har hjälpt till att uppnå ett resultat som skadar 
den icke- felande sidan. Det räcker inte att resultatet hade blivit annorlunda  utan regelbrottet, man måste påvisa att 
regelbrottet har gett fördelar som man annars inte har haft. 
LAG 27 – OTILLRÄCKLIGT BUD 

Här tar jag bara upp skillnader mellan 2007 och 2019, de finns i 27B1, både i punkt a och b. 
2007:1. (a) om det otillräckliga budet ändras till ett kontraktsbud på lägsta tillräckliga nivå i samma benämning, och 
tävlingsledaren anser det obestridligt att varken det otillräckliga budet eller det ersatta budet är artificiellt, fortsätter 
budgivningen utan korrigering. Lag 16D gäller inte, men se D nedan. 
2017 1. (a) Om det otillräckliga budet ersätts med det lägsta tillräckliga kontraktsbud som specificerar samma benämning(ar) 
(färger eller sang) som det ersatta budet, fortsätter budgivningen utan ytterligare korrigering. Lag 26B och 16C gäller inte, 
men se D  nedan. 

Den nya lagen tillåter nu ersätta t ex ett transferbud med ett äkta kontraktsbud, t ex 1NT-3♥ - 2♥/3♠ 



2007: (b) om, utom som i (a), det otillräckliga budet ändras till ett regelrätt bud (d.v.s. även pass, dubbelt eller redubbelt), som 
enligt tävlingsledarens åsikt har samma betydelse* som, eller en mera precis betydelse* än, det otillräckliga budet (en sådan 
betydelse finns helt och hållet med i de möjliga betydelserna av det otillräckliga budet), fortsätter budgivningen utan 
korrigering, men se D nedan. 
2017: (b) Förutom enligt (a), om det otillräckliga budet ersätts med ett jämförbart bud (se Lag 23A), fortsätter 
budgivningen utan ytterligare korrigering. Lag 16C gäller inte, men se D  nedan. 
Här har ”bud med samma eller mer precis betydelse” ersatts med det mer omfattande ”jämförbart bud” 
LAGARNA 29-32 BUD UTOM TUR 

Lag 29 har inte ändrats. Den gör MTV rätt att godkänna budet utom tur och hänvisar till lagarna 30-32 i fall MTV inte gör 
det. 
Lagarna 30-32 har blivit mer enhetliga och även betydligt mildare. Inget bud tvingar partner att passa resten av budgivningen, 
om budet inte är ett jämförbart bud så blir partner tvungen att passa bara nästa gång det är hans tur att bjuda. 
Låt oss titta på dem i tur och ordning.Vi tittar bara på fall där MTH inte godkänner budet utom tur. 

Vi har fyra fall 

• MTHs tur att bjuda 

• Partners tur att bjuda 

• MTVs tur att bjuda (och den felande inte har bjudit tidigare) 

• MTVs tur att bjuda (och den felande har bjudit tidigare) 
Fall 1 MTHs tur att bjuda 
Pass utom tur – den felande måste passa nästa gång det är hans tur att bjuda 
Kontraktsbud utom tur – här måste vi skilja på två fall: a) MTH passar och B) MTH bjuder något annat än pass 
I fall a) måste den felande upprepa sitt bud 
I fall b) får han avge vilket regelrätt bud som helst och 

Om budet är ett jämförbart bud fortsätter budgivning och spelet utan korrigeringar. Inga utspelsbegränsningar och 
information från det återtagna budet är tillåten för alla vid bordet. Resultatet kan dock korrigeras om den felande sidan 
har, med hjälp av regelbrottet, uppnått ett resultat som skadar den icke-felande sidan. 
Om budet inte är ett jämförbart bud, måste partner passa första gången det är hans tur att bjuda. Utspelsbegränsningar 
kan gälla och information från det återtagna budet är otillåten för partner. Dessutom kan resultatet korrigeras enligt 72 C 



Kännedom om möjlig skada 

Dubbling eller redubbling utom tur, identiskt behandling som för kontraktsbud utom tur (med undantag 
för fall där dubblingen eller redubblingen är otillåten). 

Fall 2 Partners tur att bjuda och  
Fall 3 MTVs tur att bjuda (och den felande inte bjudit tidigare). 
Samma regler för pass utom tur, kontraktsbud utom tur och dubbling eller redubbling utom tur(med undantag för fall där 
dubblingen eller redubblingen är otillåten). 
Partner får avge vilket regelrätt bud som helst men får inte utnyttja informationen från det återtagna budet 
(lag 16 C gäller). 
Den felande får bjuda vilket regelrätt bud som helst och 
 

Om budet är ett jämförbart bud fortsätter budgivning och spelet utan korrigeringar. Inga utspelsbegränsningar och 
information från det återtagna budet är tillåten för alla vid bordet. Resultatet kan dock korrigeras om den felande 
sidan har, med hjälp av regelbrottet, uppnått ett resultat som skadar den icke-felande sidan. 
 
Om budet inte är ett jämförbart bud, måste partner passa första gången det är hans tur att bjuda. Utspelsbegränsningar 
kan gälla och information från det återtagna budet är otillåten för partner. Dessutom kan resultatet korrigeras enligt 72 C 
Kännedom om möjlig skada 

Observera att informationen från det återtagna budet är först OI för partner men efter att den felande har bjudit ett jämförbart 
bud är den tillåten. 

Fall 4 - MTVs tur att bjuda (och den felande har bjudit tidigare) 
Här är det inga skillnader mot 2007 års lagar. Detta behandlas som en ändring av ett bud och Lag 25 tillämpas. 
Nu återstår bara Lag 26 – ÅTERTAGNA BUD OCH UTSPELSBEGRÄNSNINGAR. 

Den är mycket enklare än 2007-års version. 

LAG 26 – ÅTERTAGNA BUD OCH UTSPELSBEGRÄNSNINGAR 

A. Inga utspelsbegränsningar 
När ett bud från en felande spelare återtas och ersätts med ett jämförbart bud (se Lag 23A), och spelaren blir motspelare, 
blir det inga utspelsbegränsningar. Lag 16C gäller inte, men se Lag 23C 

B. Utspelsbegränsningar 

När ett bud från en felande spelare återtas och inte ersätts med ett jämförbart bud, och spelaren blir motspelare, kan 
spelföraren, vid den felandes partners första möjlighet att spela ut (vilket kan vara det första utspelet), förbjuda partnern att 



spela en färg (vilken som helst), som inte specificerats i den felandes regelrätta budgivning. Förbudet gäller så länge partnern 
är inne. 
Det är svårt att inte tycka att de nya lagarna är bättre än de gamla. De tillåter mycket oftare vanliga bridgeresultat istället för 
chansartade bud som påminner mer om poker än om bridge. Många av lagarna har blivit enklare och mer homogena. Men 
som jag har sagt tidigare finns det ett högt pris att betala. Vi måste vara duktiga på att avgöra om ett bud är ett jämförbart 
bud eller inte. 
Så låt oss nu titta närmare på begreppet ”jämförbart bud”. 
LAG 23 – JÄMFÖRBART BUD 
A. Definition 

Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det: 
1. Har samma eller en liknande betydelse som det återtagna budet, eller 
2. Har en mer precis betydelse än det återtagna budet (Det vill säga att budet definierar en delmängd av det återtagna budets 
betydelser), eller 
3. Fyller samma syfte (till exempel, ett frågebud eller ett reläbud) som det återtagna budet. 

Ett buds betydelse kan representeras som mängden av händer med vilka man bjuder budet. 
Två bud har samma betydelse om mängderna är lika. 
 
 
 
       Det återtagna           Det nya budet 
              budet 
  
 

Det nya budet B har ett mer precis betydelse än det återtagna budet A om mängden av händer med vilka man bjuder A är en 
delmängd av mängden av händer med vilka man bjuder B. 
 

 
       Det återtagna           Det nya budet 
              budet 

 



Så både i fall det nya budet har samma betydelse som det återtagna budet och i fall det nya budet har mer precis betydelse än 
det återtagna budet så gäller det att varje hand som bjuder det nya budet skulle bjuda det återtagna budet. 
Alltså det återtagna budet ger partner ingen ytterligare information som inte finns i det nya budet. 
 

Den nya lagen tillåter mindre variationer i fråga om poängstyrka och färglängder. 
Därför inför man begreppet liknande betydelse. 

Det nya budet B har ett liknande betydelse som det återtagna budet A om mängden av händer med vilka man bjuder budet B 
nästan sammanfaller med mängden av händer med vilka man bjuder budet A, 
 
 
 
          Det återtagna            Det nya budet 
              budet 

 

 

               få händer 

M.a.o det finns bara få händer med vilka man bjuder det ena budet men inte det andra. 
 
Samma tolerans tillämpar vi på fallet med mer precis betydelse, så vi tillåter att det finns några få händer med vilka man 
bjuder det nya budet men med vilka man inte skulle bjuda det återtagna budet 
 

 

 

 

               få händer 
 



När vi tillåter att det finns händer som bjuder det nya budet men som inte skulle bjuda det återtagna budet, så har partner fått 
information från det återtagna budet som inte framgår från det nya budet. Han vet att partner inte har någon av dessa händer. 
Men om vi kräver att det ska vara förhållandevis få händer det gäller, så är tanken att risken för att den felande sidan fått 
fördel av information från det återtagna budet mycket liten. 
Begreppet få händer” är förstås e t t  vagt begrepp, så vi behöver gå genom många exempel för att få bättre grepp om 
hur de ska förstås. För detta ändamål ska vi använda Jakob Duscheks exempel som finns på det danska förbundets 
hemsida. 

 

Men innan vi gör det låt oss inte glömma den tredje klausulen i definitionen. 
Fyller samma syfte (till exempel, ett frågebud eller ett reläbud) som det återtagna budet. 
Det kan vara så att det nya budet varken uppfyller villkor 1 eller villkor 2 men ändå är ett jämförbart bud i kraft av villkor 3. 
Låt oss ta ett exempel: 

Nord Öst Syd 

2NT pass 2♣ 

Syd trodde Nord öppnat 1NT och hans 2♣ var en högfärsfråga. Om han ändrar det till 3♣ är det ett jämförbart bud? 

Inte enligt villkor 1 eller 2. Det finns många händer med vilka man bjuder 3♣ på 2 NT men med vilka man passar på 1 NT. 

Men bägge buden har samma syfte, de frågar efter högfärg. 

Därför anses 3♣ vara ett jämförbart bud i kraft av villkor 3. 

 

Nu är det dags för exempel. Öppna dokumentet ”Quiz om jämförbara bud”. Testa dig själv. Sedan kan du kolla med ”Quiz 
om jämförbara bud–facit”. 
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