
BRIDGEETISKA 
REGLER 

SKAPAR TRIVSEL VID BRIDGEBORDET. 

FÖRHINDRAR OTILLÅTNA 

UPPLYSNINGAR MELLAN MEDSPELARE. 

 

 



LAGAR FÖR 
TÄVLINGSBRIDGE 

LAGARNAS UPPGIFT ÄR ATT GOTTGÖRA VID 

UPPKOMMEN SKADA, EJ FRÄMST ATT 

BESTRAFFA REGELBROTT. 



BJUD MED HUVUDET, INTE MED 
HANDEN 

Du skall inte röra budlådan 

förrän du bestämt dig för ditt 

bud. 

Det är oetiskt att röra vid olika 

budkort i budlådan medan du 

tänker på vad du skall bjuda. 



V ALERTERING 

Bud som inte lovar fyra kort i färgen ska 
alerteras 

 2 klöver som enda krav 

 2 klöver som högfärgsfråga efter partners 

öppning med 1NT 

 Överföringsbud efter partners öppning 

med 1NT 

 



VID ALERTERING 

Du ska alertera tydligt 

Använd helst ALERT-lappen 

Det är din skyldighet att se 

till att motspelarna uppfattar 

alerten 



V STOPP 

Stopp används före ett hoppande  bud. 

Använd gärna Stopp-lappen 

  

Exempelvis: 

• Öppning på tvåtricksnivån 

• Spärrbud 

• Stenbergs 2 NT 

• ……… 

STOPP 



V STOPP 

Spelare i tur att bjuda efter ett 
stoppbud ska avvakta i cirka 10 
sekunder före sitt bud 

♠ Detta för att inte ge partnern en 
otillåten upplysning. 
  

♠ Därför ska spelaren agera 
som om hon/han tänker... 
  
 

... även om det inte finns något att 
tänka på! 

 



FRÅGA OM BUDGIVNING   

Du har rätt att begära 

förklaring på motståndarnas 

bud, varje gång du är i tur att 

bjuda eller spela ett kort. 



FRÅGA OM BUDGIVNING 

Efter avslutad budgivning får bara 

du, som är utspelshand fråga om 

budgivningen. 

 

Partnern för fråga efter att du 

spelat ut ditt kort med bildsidan 

nedåt. 



SPELA PÅ ETT KORT 

Du får aldrig tveka innan 

du skall spela på en 

singelton. 



MARKERING AV STICK (65) 

Du får påtala att någon 

markerat ett stick fel fram till 

du eller din partner spelat på  

i nästa stick 



GRANSKNING AV STICK (66) 

Du har rätt att granska alla spelade 

kort i ett stick under förutsättning 

att Du inte själv vänt ”ner” Ditt 

kort 

Du får se på Ditt eget sist spelade 

kort innan något kort har spelats 

ut i nästa stick 



V OLIKA DOMSLUT 

• Tekniska domslut: ska rätta till felaktigheter och 

skydda den icke felande sidan 

• Exempelvis vid revoke (att inte bekänna färg), 

utspel från fel hand etc.….. 

• Bedömningsdomslut: TL bedömer om icke 

felande sidan lidit skada av felaktigt agerande eller 

otillåten  information (OI) 

• Utebliven alert, anspråk, felaktig förklaring 

etc.… 



 Ett påpekande 

 En fråga eller svar på fråga 

 Oväntad alertering  

 Utebliven alertering 

 Tankepaus 

 Uppenbar tvekan 

 Onaturlig snabbhet 

 Tonfall 

 Gest 

 Speciellt beteende 

Otillåten information (OI)  

från partnern kan vara 

(Lag 16b) 

V 



NÄR FÅR DU ÄNDRA DITT BUD (25) 

 

Genom missgrepp har fel budkort tagits fram. 

Har partnern redan bjudit får budet inte ändras 

Har MTV bjudit får det budet ändras  



SKILLNADEN PÅ OAVSIKTLIGT BUD 
OCH OTILLRÄCKLIGT BUD 

• Vid oavsiktligt bud har man tagit fel i 

budlådan 

• Budet får ändras. 

• MTV får inte bjuda 

• Vid otillräckligt bud har man inte 

uppfattat ett ev mellankommande bud 

• MTV får bjuda 

V 



OTILLRÄCKLIGA BUD (27) 

Ett otillräckligt bud som inte 

godkänts får ändras till ett tillräcklig 

bud i samma benämning.  

Ett otillräckligt bud får också 

ersättas med ett jämförbart bud.  

Om TL efter spelets slut anser att 

resultatet kunde blivit annorlunda 

ska TL utdela korrigerat resultat 



VID BUD UTOM TUR 
  
 TL HJÄLPER TILL SÅ 
 DET BLIR RÄTT 



FÖRSTA UTSPEL UTOM TUR (54) 

Utspelet godkänns: 
  

-Spelföraren väljer att bli 
träkarl och lägger upp sina 
kort. 
  

-Träkarlen lägger upp sina kort, 
spelföraren spelar på, sedan 
motspelaren till vänster och 
sist träkarlen. OK 



FÖRSTA UTSPEL  
UTOM TUR (54) 

Utspelet godkänns inte 
 

Det felaktiga utspelskortet blir stort 
straffkort 
 

- Rätt utspelshanden får spela vad han vill.  
- Straffkortet ligger kvar. 

- Spelföraren kan begära utspel i färgen.  
- Utspelskortet får då tas upp. 

- Spelföraren kan förbjuda utspel i färgen.  
- Utspelskortet får då tas upp.  
- Förbudet gäller så länge utspelaren är inne. 

 



TRÄKARLENS RÄTTIGHETER 

Hindra spelförare att göra 

revoke 

Hindra spelföraren från att 

begå regelbrott. 

Påtala regelbrott men först 

efter att brickan är 

färdigspelad. 

 

 



TRÄKARLENS 
BEGRÄNSNINGAR LAG 43 

Träkarlen får inte titta  

på motståndarnas kort 

och motståndarna får 

inte visa träkarlen sina 

kort 
 

Träkarlen får inte byta 

händer med spelförare 



SPELAT KORT (45) 

-En motspelares kort är spelat när partnern 

har möjlighet att se kortets bildsida. 

-Spelförarens kort är spelat om kortet hålls 

med bildsidan synlig och det vidrör eller 

nästan vidrör bordet eller hålls så att det 

framgår att det är spelat. 

-Träkarlens kort är spelat när spelföraren 

nämner det eller, om nödvändigt, själv tar 

kortet.  

 

 



SPELFÖRARENS UTSPEL  
UTOM TUR (55) 

Kortet är ett spelat kort 

Endera motspelare kan godkänna det 

(utan att konferera) och spelet 

fortsätter. 

Eller kräva att kortet tas tillbaka och 

spelföraren får spela vad han vill från 

rätt hand. 

Spelföraren kan ej få straffkort. 



V ATT UNDVIKA REVOKE (61B) 

-Träkarlen får fråga spelföraren, 
men inte motspelarna om 
revoke. 
  

-Spelförare får fråga motspelarna 
om revoke. 

 
-Motspelare får fråga spelföraren 

och varandra om revoke. 



ETABLERAD REVOKE (63) 

 
En revoke blir etablerad 
när den felande sidan 
spelat på eller ut 
i nästa stick. 
 

V 



ICKE ETABLERAD REVOKE (62) 

Icke etablerad revoke ska rättas till. 
  
- Den felandes först påspelade kort blir 

stort straffkort om det spelades från en 
motspelare.  
- Spelaren till vänster om den felande 

får byta kort.  
- Även nästa spelare får byta sitt kort 

men det blir stort straffkort om den 
felande är motspelare 
  

- Revoke i tolfte stick ska alltid rättas till 
(den blir aldrig etablerad). 



AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV 
STICK VID REVOKE (64) 

Den felande vann inte 
revokesticket och den felande sidan 
vann 
 
inget mer stick   

=> inget stick överförs. 
  
stick från och med revokesticket 

=> ett stick överförs. 
 

Observera: Ett stick vunnet av 

träkarlen är inte vunnet av 

spelföraren 
 



AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV 
STICK VID REVOKE (64) 

Den felande vann revokesticket 
genom att stjäla och den felande sidan 
vann 
 
-inget mer stick => ett stick 

(revokesticket) överförs. 
  

-ytterligare stick => två stick 
överförs. 
 

Observera: Ett stick vunnet av 
träkarlen är inte vunnet av spelföraren 

 


