
De viktigaste förändringarna

I Lagar för tävlingsbridge 2017



Målsättningen med den nya översättningen

• Ny version av den engelska lagboken

• Förenkla språkbruket

• Anpassa språkbruket till det som används av spelare och tävlingsledare

• Göra lagboken mer lättläst och lättanvänd



Nytt språkbruk

• Upplysning  information

• Felaktighet  fel

• Skall  ska

• Påtala  dra uppmärksamheten till

• Spelomgång  omgång

• Bekänna  följa färg

• Etc., etc., etc.



Saker som inte ändrats

• Benämning  färg eller sang

• Den felande / icke felande  den som gjort fel / inte gjort fel

• Spela ut i följande stick  spela första kortet i följande stick



Modala hjälpverb

• Obegripligt för alla vanliga spelare och TL

“Established usage has been retained in regard to “may” do (failure to do it is not 
wrong), “does” (establishes procedure without suggesting that violation be 
penalized) “should” do (failure to do it is an infraction jeopardizing the infractor’s 
rights but not often penalized),”shall” do (a violation will incur a penalty more 
often than not) “must” do (the strongest word, a serious matter indeed). Again 
“must not” is the strongest prohibition, “shall not” is strong but “may not” is 
stronger – just short of “must not”.



Modala hjälverb

• May  kan

• Does  gör

• Should  bör should not  bör inte

• Shall  ska shall not  ska inte

• may not  får inte

• Must  måste must not  det är förbjudet



Modala hjälpverb

• Fortfarande obegripligt för alla vanliga spelare och TL

“När det gäller ord och uttryck har den tidigare användningen behållits när det 
gäller ”kan” (att inte göra så är inget fel), ”bör” (att inte göra så är fel men behöver 
inte leda till en bestraffning), ”ska” (att inte göra så leder oftast till en 
bestraffning), och ”måste” (det starkaste ordet för något man måste göra). På 
samma sätt är ”bör inte” det svagaste förbudet, ”ska inte” något starkare, ”får 
inte” ännu något starkare, och ”det är förbjudet” det starkaste förbudet.



Lag 7 – Hantering av brickor och kort

• En motspelare får tillåta att en spelare rör andra kort än 
sina egna

• Förr fick bara TL tillåta detta



Lag 12 – Tävlingsledarens handlingsmöjligheter

• TL ska försöka komma så nära som möjligt till det 
resultat som varit troligast om felet inte begåtts

• TL ska alltså välja ett så troligt resultat som möjligt

• Förr skulle TL välja det rimliga resultat som var bäst för 
den icke-felande sidan

• Nu ska alla TL döma ut viktade resultat



Viktade resultat

• TL kommer fram till att det korrigerade resultatet ska vara 4 hjärter

• Om man spelar 4 hjärter måste man hitta trumfdamen

• Det blir antingen 420 eller 450

• 420 ger 10 poäng, 450 ger 14 poäng

• Då ska TL döma 0,5 * 10 + 0,5 * 14 = 12 poäng

• Detta kan räknas ut av Ruter



Icke-felande sidan bidrar till egen skada

• Tydligare formulering än förr

• Samma innebörd

”Om, efter att ett fel begåtts, den icke felande sidan har bidragit till 
sin egen skada genom ett synnerligen allvarligt, eget misstag (utan 
koppling till regelbrottet), eller genom en chanstagning, som, om 
den misslyckas, man hoppas ska kunna ersättas av korrigeringen, 
…” 



Lag 15 – Spel av fel bricka eller hand

• Om en spelare har kort från fel bricka men partner inte 
hunnit bjuda, kan man byta ut handen och den felande 
får bjuda fritt

• Påverkar felet resultatet ska TL korrigera i efterhand

• Om man spelar fel bricka och ingen av spelarna har 
spelat brickan tidigare, ska budgivning och spel fortsätta



Lag 16 – Tillåten och otillåten information

• Tydligare formulerad

• Upplysning heter numera information

• Samma betydelse som tidigare

”En spelare får inte välja ett bud eller ett spelsätt 
som uppenbarligen föreslås framför ett annat av 
otillåten information, om det andra budet eller 
spelsättet är ett logiskt alternativ.”



Lag 20 – Upprepning och förklaring av bud

• Om man kommer på att en egen förklaring var fel får 
man välja att tillkalla TL direkt eller senare, men före 
förtydligandeperiodens slut

• Förr måste TL tillkallas omedelbart



Lag 20G2 – Om att ställa frågor

• Man får inte fråga bara för att hjälpa partner.

• Man får inte fråga bara för att locka fram ett fel från 
motståndarna.



Lag 40B2(c) – Deklarationskort

• Man får titta på motståndarnas deklarationskort, men 
bara när det är ens egen tur att bjuda

• Tillägg i det generella regelverket: man får titta på 
motståndarnas deklarationskort även när det är MTHs 
tur att bjuda



Lag 23 – Jämförbart bud

”Ett bud som ersätter ett återtaget bud är ett jämförbart bud om det: 
1. har samma eller 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. 

*) Det vill säga att budet definierar en delmängd av det återtagna 
budets betydelser.”



Lag 25 – Tillåtna och otillåtna ändringar av bud

• Man får ändra sig efter en felsägning eller ett mekaniskt felgrepp

• Man får inte ändra sig efter ett tankefel eller om man ångrar sig

• Formuleringen ”utan tankepaus” har utgått

• Tiden har ingen betydelse

• Det gäller att klargöra varför spelaren ville ändra sig



Lag 26 - Utspelsbegränsningar

• När ett bud återtagits och det utgick en bestraffning

• Lagen har ändrats helt och hållet

• Spelföraren kan förbjuda en färg, vilken som helst, som 
inte visats i den felandes regelrätta budgivning



Lag 27 – Otillräckligt bud

• Om man ersätter ett bud med ett som visar samma benämning(ar) blir 
partner inte avstängd

• Förr måste båda buden vara naturliga

• Nu räcker det med att de visar samma benämningar

Väst Nord Öst Syd 
1NT 2s 2d1) 

1) Visar minst femkorts hjärter 



Lag 27 – Otillräckligt bud

• Använder numera begreppet ”jämförbart bud”

• Tidigare fanns den knepiga paragrafen 27B1(b)

• Lagen har samma innebörd som tidigare

• Byter man till ett jämförbart bud blir partner inte avstängd

• Byter man till något annat bud måste partner passa resten av 
budgivningen



Lag 27 – Otillräckligt bud

• Västs 2h visar ingenting nytt om handen (ÖV fullföljer alltid överföringar)

• Väst får alltså bjuda vilket bud som helst utan att Öst blir avstängd (!)

Väst  Nord   Öst Syd 
1NT   pass    2d   2s
2h 



Lag 30 – Pass utom tur

• Lagen är ändrad och använder nu begeppet ”jämförbart bud”

• Detta gör stor skillnad i vissa lägen

• Väst har 17 hp och en balanserad hand. Vad göra?

Väst Nord   Öst    Syd 
    pass

Väst är giv



Lag 30 – Pass utom tur

• Öst har visat 0-10 med sitt pass utom tur

• Öst får nu bjuda, till exempel, följande bud utan att partner blir avstängd

• 2 NT 8-9, balanserad invit

• 2 klöver högfärgsfråga, om det är begränsat till 8-9 poäng

Väst Nord Öst   Syd 
 1 NT pass  ?

Väst är giv



Lag 31 – Kontraktsbud utom tur

• Nords öppningsbud godkänns inte av Öst

Väst Nord    Öst Syd 
 2d1)

1) Multi, Väst är giv



Lag 31 – Kontraktsbud utom tur

• Nords bud är mer precist än det ersatta budet

• Syd blir inte avstängd

Väst Nord Öst Syd 
 1c  2s1)

1) Svagt, naturligt inkliv



Lag 32 – X / XX utom tur

• Tidigare stängde man nu av sin partner resten av 
budgivningen

• Nu får partnern bjuda vad som helst, men får inte utnyttja OI

Väst Nord Öst Syd 
 1H  X



Bud utom tur

• Om partner blir avstängd, måste partner passa en gång

• Förr måste partner passa hela budgivningen

• Alla dessa ändringar gör att det blir färre gånger man 
måste chansa



Lag 45 – Spelat kort

• Formuleringen om tankepaus har utgått

• Spelföraren får ändra ett spel från träkarlen efter en 
felsägning men inte efter ett feltänk

• Tiden spelar inte längre någon roll



Lag 50E

• Information från ett straffkort är tillåten för alla när det 
ligger på bordet

• Den blir otillåten för den felande sidan efter att kortet har 
spelats eller tagits upp



Lag 64 – När en revoke har etablerats

• Två nya begrepp för att göra det enklare att 
förstå hur man dömer
• Automatisk överföring av stick

• Kompensation för skada

• Samma innebörd om tidigare

• Det blir inte alltid bestraffning för en revoke, men det ska 
alltid bli kompensation



Lag 68 – Ifrågasatt anspråk

• Om ett anspråk ifrågasätts och motståndarna föreslår det, och alla 
fyra spelarna gå med på det, får man fortsätta spelet

• I så fall gäller resultatet av spelet, inte anspråket

• Lag 16 gäller inte, så man får använda informationen

• Lättare att döma

• Gynnar den som kan lagen



Stopp och alert

• Stopp och alert ska nu användas i alla tävlingar

• Man får fortfarande använda korten, knacka eller säga 
stopp respektive alert

• Man ska fortfarande vänta cirka tio sekunder efter stopp

• Det viktiga är inte väntetiden utan att man ser ut att tänka



Sammanfattning

• Det finns en massa andra småändringar

• Många nya formuleringar

• TL ska döma så nära det sannolika resultatet som möjligt

• Begeppet ”jämförbart bud”

• Nya lagar för bud utom tur

• Man får spela vidare efter ett ifrågasatt anspråk



Nya dokument

• Lagboken

• Generellt regelverk för tävlingsbridge

• De viktigaste förändringarna

• Våra vanligaste domslut

• http://www.svenskbridge.se/tk/regler-lagboken



Allmän frågestund
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