
Situation Eget eller spelförares agerande Motståndarens agerande TL:s agerande Konsekvens

Felklick, vid budgivning 

och spelat kort.

- Klicka på "Ångra" knappen

- Meddela omedelbart bordet att vänta med fortsatt 

spel/budgivning.

- Har partner hunnit bjuda eller spela kort är det för sent och 

situationen är över. Fortsätt bjuda/spela som inget hade hänt.

- Kontakta TL och meddela orsak till varför du kallat på TL

- Avvakta besked från TL

- Respektera motståndarens begäran om att inte 

bjuda/spela på kort

- Klicka INTE på vare sig "Acceptera" eller "Neka" utan 

invänta TL.

- Avvakta besked från TL

- Titta på korten hos den som begärt att få ångra 

sitt bud/spelade kort

- Om detta är att betrakta som en feklickning, 

meddela den som klickat fel att denne ska klicka på 

"Ångra"-knappen.

- Meddela motståndarna att de måste acceptera 

"Ångra".

Normalt inga.

Vägran att följa TL:s 

uppmaningar bestraffas dock 

enligt SBF:s regler för detta.

Göra anspråk - Tryck på "Gör anspråk på" och välj antal stick.

- Om det inte är givet att antal stick som begärs faktiskt 

kommer att tas, förklara hur du tänker spela (OBS! Detta kan 

ta längre tid än att faktiskt spela ut brickan)

- OBS!! Har man ex. ett ess och fyra höga trumf kvar men 

motståndarna har en låg trumf och renons i den färg 

spelföraren esset i kommer försvaret att få för sin trumfhacka 

om förklaring inte getts.

- Om det är uppenbart att anspråket är rätt så godkänn. 

- Är ni osäkra eller anser att antal begärda stick inte kan

tas, kalla på TL.

- Avvakta besked från TL

- OBS!! Har spelföraren ex. ett ess och fyra höga trumf 

kvar men du har en låg trumf och renons i den färg 

spelföraren esset i kommer du att få för din trumfhacka 

om förklaring inte getts.

- Begär att den som gjort anspråk upprepar hur 

denne tänker spela.

- Fördela stick enligt lagarna.

Otydlig/utebliven  information 

om hur man avser att spela kan 

innebära att TL "drar av stick" 

utifrån lagarna.

Överskridande av 

angiven tid för bricka 1

- Öka takten på spelet.

- Informera övriga vid bordet att man ligger efter mot utsatt 

tid.

- Kalla på TL om man anser att motståndarna tar alldeles för 

lång tid på sig.

- Öka takten på spelet.

- Informera övriga vid bordet att man ligger efter mot 

utsatt tid.

- Kalla på TL om man anser att motståndarna tar alldeles 

för lång tid på sig.

- Om man ser att ett bord är sena så informera om 

att man ligger efter och måste öka tempot.

- Håll bordet under bevakning för att se om det 

endast är det ena paret som tar för lång tid på sig.

Inget bestraffning då det är 

rondtiden som gäller. Dock, är 

ett par för långsamma på första 

brickan kan de bli dömda som 

orsakande till förseningen om 

inte andra brickan hinns med.

Överskridande av 

angiven tid för sista 

brickan vid bordet

- Öka takten på spelet.

- Informera övriga vid bordet att man ligger efter mot utsatt 

tid.

- Kalla på TL om man anser att motståndarna tar alldeles för 

lång tid på sig.

- Öka takten på spelet.

- Informera övriga vid bordet att man ligger efter mot 

utsatt tid.

- Kalla på TL om man anser att motståndarna tar alldeles 

för lång tid på sig.

- Håll bordet under bevakning för att se om det 

endast är det ena paret som tar för lång tid på sig.

Dela ut varning till båda paren alternativt till det 

som TL bedömer orsakat förseningen.

- Bestraffning 10% av toppen på en bricka vid 

upprepad försening.

Varning för långsamt spel och 

bestraffning 10 % av toppen på 

en bricka vid upprepad 

försening. 

Alertering - Alertera före alla bud som inte är naturliga. Skriv även 

kortfattat vad budet betyder. 

- Vid glömd alertering kan detta även göras direkt efter avgivet 

bud genom att klicka på sitt bud. 

- Om motståndarna kräver förklaring skriv denna i rutan för 

budet, och absolut inte i frågerutan på spelbordet då detta ger 

partnern otillåten information.

- Alertera före alla bud som inte är naturliga. Skriv även 

kortfattat vad budet betyder. 

- Vid glömd alertering kan detta även göras direkt efter 

avgivet bud genom att klicka på sitt bud. 

- Om motståndarna kräver förklaring skriv denna i rutan 

för budet, och absolut inte i frågerutan på spelbordet då 

detta ger partnern otillåten information.

- Vid utebliven alertering utdelas varning till 

felande

- Vid beskrivning av bud i textrutan till bordet 

utdelas varning till felande

- Vid uteblivna alerteringar där motståndarna kallar 

på TL beslutas åtgärd utifrån lagarna.

Varning samt bestraffning 10% 

av toppen på en bricka vid 

upprepning. Domslut om 

motståndarna ropat på TL.



Frågor om avgivna bud - Om du har minsta skäl att misstänka att ett bud borde 

alerteras ska du fråga om budets betydelse. Gör du inte detta 

kan du inte protestera efteråt.

- Fråga om buds betydelse görs genom att klicka på budet man 

vill ha förklarat och absolut inte genom att fråga till bordet då 

detta ger partners otillåtern information.

- Om du har minsta skäl att misstänka att ett bud borde 

alerteras ska du fråga om budets betydelse. Gör du inte 

detta kan du inte protestera efteråt.

- Fråga om buds betydelse görs genom att klicka på 

budet man vill ha förklarat och absolut inte genom att 

fråga till bordet då detta ger partners otillåtern 

information.

- Vid utebliven alertering av bud som motståndarna 

borde frågat om men efter brickan protesterar mot, 

görs ingen korrigering. 

Vid utebliven alertering utdelas dock varning till 

felande

- Vid beskrivning av bud i textrutan till bordet 

utdelas varning till felande

- Vid uteblivna alerteringar där motståndarna kallar 

på TL beslutas åtgärd utifrån lagarna.

Om förklaring av budets 

innebörd borde begärts görs 

ingen korrigering. Varning samt 

bestraffning 10% av toppen på 

en bricka vid upprepning. 

Domslut om motståndarna 

ropat på TL.

Meddelande från TL * - Mottagare agerar enligt TL anvisning. - Mottagare agerar enligt TL anvisning. Vägran att följa TL:s 

uppmaningar bestraffas enligt 

SBF:s regler för detta.

Bortkoppling från nätet - Partner meddelar avbrott/problem till TL 

- Meddela även återkomst till TL

- Avvakta direktiv från TL

- Partner meddelar avbrott/problem till TL 

- Meddela även återkomst till TL

- Avvakta direktiv från TL

- TL ska normalt själv se om någon tappar 

kontakten och bevakar då bordet

- Vid kortare avbrott kan TL förlänga rondtiden 

något.

- Vid längre avbrott, ta in en reserv och meddela 

partnern till denne att reserv sätts in.

- Bevaka om spelaren kommer tillbaka och försök 

då återinföra denne.

Man kan bli ersatt av en reserv.

*) Tips. Ha ljudet påslaget på din spelenhet, sa att det hörs när meddelanden mottages.


