
Våra vanligaste domslut - 2017 års lagar 
FÖRSTA UTSPEL UTOM TUR MED BILDSIDAN UPP (54) 
1. Godkänner. Spelföraren ska välja ett av följande två alternativ: 

a. Spelföraren väljer att bli träkarl och lägger upp sina kort på 
bordet. 

b. Träkarlen läggs upp. Påspel i ordningen spelföraren, MTV och 
träkarlen. 

2. Godkänner ej. Spelföraren ska välja ett av följande tre alternativ:  
c. Stort straffkort. Rätt utspelare får spela ut vad som helst. 
d. Begära utspel av rätt hand i det felaktiga utspelskortets färg. 

Det felaktiga utspelskortet tages upp på handen (får dock spelas 
i detta stick). 

e. Förbjuda utspel av rätt hand i det felaktiga utspelskortets färg. 
Det felaktiga utspelskortet tages upp på handen. Förbudet 
gäller så länge utspelaren är inne denna gång. 

 
ATT RÄTTA TILL EN REVOKE (62) 
A. En spelare måste rätta till sin revoke, om någon dragit 
uppmärksamheten till den innan den etablerats (63A). 
B. För att rätta till revoken återtar den felande det spelade kortet och 
ersätter det med ett regelrätt kort.  
   1. Ett återtaget kort blir ett stort straffkort, om det spelades från en  
       motspelares dolda hand. 
   2. Kortet får återtas utan ytterligare korrigering, om det spelades från  
       spelförarens eller träkarlens hand. 
C. Efterföljande kort som spelats 
   1. Båda spelarna på den icke felande sidan får återta och sätta tillbaka  
       till sin hand de kort de har spelat. 
   2. När en icke felande spelare på så sätt återtar ett kort, får nästa 
       spelare i tur från den felande sidan återta sitt kort, som blir 
       ett straffkort om spelaren är en motspelare (se lag 16C). 
 
ETABLERING AV EN REVOKE (63, 64) 
När den felande eller partnern spelar i nästa stick (revoken etableras), 
korrigeras det genom att stick överföres efter avslutat spel till den icke-
felande sidan enligt nedan: 
Ingen automatisk överföring av stick efter en etablerad revoke  

1. om den felande sidan vare sig vann revokesticket eller något 
efterföljande stick.  

2. om det är en upprepad revoke i samma färg av samma spelare 
och den första revoken är etablerad. 

3. om revoken gjordes genom att inte spela ett straffkort eller ett 
kort från träkarlen. 

4. om ingen dragit uppmärksamhet till revoken förrän efter det att 
någon på den icke felande sidan bjudit på nästa bricka. 

5. om ingen dragit uppmärksamhet till revoken förrän efter 
rondens slut.  

6. om det är en revoke i det tolfte sticket. 
7. om båda sidor har gjort revoke på samma bricka och båda 

revokerna etablerats. 
8. om revoken har rättats till enligt Lag 62C3. 

Ett stick överförs automatiskt till andra sidan  
       a)     om den felande vann det stick i vilken revoke gjordes 
       b)     om den felandes partner vann revokesticket 

c) om den felande sidan ej vann revokesticket, men vann minst ett 
stick efter revoken.  

Ytterligare ett stick överförs om den felande vann det stick i vilket 
revoken gjordes och den felande sidan vann minst ett stick efter revoken. 
Korrigerat resultat ska av tävlingsledaren utdömas om  
den icke felande sidan inte har fått tillräcklig kompensation för 
uppkommen skada jämfört med om revoken inte hade ägt rum. 
 
SPELAT KORT (45) 
B. Spelat kort från träkarlen när spelföraren nämner kortet eller vid  
     behov själv tar det önskade kortet från träkarlen. 
C. Kort som anses spelat 
1.  En motspelares kort som hålls så att det är möjligt för partnern   
     att se bildsidan anses spelat i det pågående sticket.         
2.  Spelföraren anses spelat ett kort från sin hand om det: 
(a) Hålls med bildsidan uppåt och rör vid eller är nära att röra vid 
     bordet, eller 
(b) Hålls på ett sådant sätt att det framgår att det har spelats. 

HANTERING AV STRAFFKORT (50) 
A. Straffkortet ligger kvar med bildsidan uppåt 
Ett straffkort måste ligga kvar med bildsidan uppåt, omedelbart framför 
spelaren det tillhör.  
B. Stort eller litet straffkort 
Ett enstaka kort under tia, som visats oavsiktligt (t.ex. genom att man 
spelat två kort i ett stick eller tappar ett kort) blir ett litet straffkort. 
C. Bestämmelser för litet straffkort 
Spelaren får inte spela något annat kort under tian i samma färg före 
straffkortet, men får spela ett honnörskort i stället. 
D. Bestämmelser för stort straffkort 
När en motspelare har ett stort straffkort, finns begränsningar både för 
den felande och för partnern. För den felande när denna ska spela, för 
partnern när denna ska spela ut. 

1. Ett stort straffkort måste spelas vid första regelrätta tillfälle 
2. När en motspelare skall spela ut medan hans partner har ett  

stort straffkort, får spelaren inte spela ut förrän spelföraren valt 
bland nedanstående möjligheter: 

(a) Begära att motspelaren spelar straffkortets färg. 
Förbjuda motspelaren att spela straffkortets färg så länge 
motspelaren är inne. Väljer spelföraren en av dessa möjligheter, är 
kortet inte längre ett straffkort utan sättas tillbaks till handen. 

(b) Spela vilket kort som helst (straffkortet ligger kvar). 
 
SPELFÖRARENS UTSPEL UTOM TUR (55) 
A. Spelförarens utspel godkänns 
     Om spelföraren har spelat ut utom tur från sin eller träkarlens 
     hand, har båda motspelarna rätt att godkänna utspelet eller begära att 
     det återtas. 
B. Spelförarens utspel ska återtas  
    1. Om spelföraren har spelat ut från sin eller träkarlens hand, när det 
        var en motspelares tur att spela ut, och det har begärts att kortet  
        återtas enligt Lag 55A, sätts det felaktigt spelade kortet tillbaks rätt 
        hand. Ingen ytterligare korrigering. 
    2. Om spelföraren har spelat ut från fel hand, när det var spelförarens  
        tur att spela från sin egen eller träkarlens hand, och det har begärts 
        att kortet återtas enligt Lag 55A, tar spelföraren tillbaks det 
        felaktigt spelade kortet och måste spela från rätt hand. 
 
FELAKTIG FÖRKLARING (75 B) 
När partnern har lämnat en felaktig förklaring ska den rättas till 
 ● av spelföraren och träkarlen just före första utspel (ej tidigare) och 
    sista passet får bytas ut mot annat bud. Se 16D2. 
 ● av motspelarna först efter att brickan färdigspelats. 
 
IFRÅGASATT ANSPRÅK (68, 69, 70, 71) 
Om alla fyra spelarna godkänner att man spelar vidare efter ett ifrågasatt 
anspråk, gäller det uppnådda resultatet. 
Om någon spelare inte godkänner att man spelar vidare, gäller nedan. 
1. Spelet upphör. 
2. Tävlingsledaren tillkallas. 
3. Den som gjort anspråket upprepar sina uttalanden. 
4. Motståndarna redogör för sina invändningar. 
5. TL kan beordra alla spelarna att lägga upp sina kort på bordet. 
6. TL fördelar sticken så rättvist som möjligt. 
 
Varje tveksam fråga ska avdömas till fördel för den sida som ej gjort 
anspråket. Om en trumf finns kvar hos motståndarna, ska TL tilldöma 
dessa ett eller flera stick, om den som gjorde anspråket inte nämnde något 
om trumfen, och det över huvud taget är möjligt, att han vid sitt anspråk 
inte var medveten om, att det fanns trumf kvar hos motståndarna, och det 
går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt. 
 
TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN INFORMATION (16) 
Vid ovidkommande upplysningar, t.ex. tvekan, felaktig förklaring eller 
felaktig alertering. Låt spelarna bjuda och spela färdigt given. Förbjud ej 
någon att bjuda något. Be den oskyldiga sidan att kalla på TL igen efter 
spelet. 

 



BEHANDLING AV BUD UTOM TUR (29) 
A. Budet godkännes av motståndaren till vänster om 
  den felande genom att bjuda. Inga korrigeringar. 
B. Budet godkännes inte av motståndaren till vänster 
  om den felande och budgivningen återgår till den spe- 
lare som stod i tur att bjuda. Korrigeringar enligt nedan 
C. Vid artificiellt bud gäller de visade benämningarna 
  och inte den bjudna benämningen. 

 
 

Korrigering för den 
felande 

 
 

Korrigering för den felandes 
partner 

PASS UTOM TUR (30)      
Pass, artificiellt eller pass på ett artificiellt bud (30C) Lag 31 Lag 31 
Pass, när MTH stod i tur att bjuda Passa nästa gång (ev. 72C)
Pass, när partnern stod i tur att bjuda (30B) Får bjuda vilket regelrätt bud som 

helst 30B1(b) och 
(i) bjuder ett jämförbart bud 
(ii) bjuder inte ett jämförbart bud 

Får bjuda vilket regelrätt bud som helst 
30B1(a) 
(i) Ingen korrigering 
(ii) Passa nästa gång 

Pass när MTV stod i tur att bjuda (den felande har 
inte bjudit tidigare) (30B) 

Se ovan (Pass när partner stod i 
tur att bjuda) 

Se ovan (Pass när partnern stod i tur att 
bjuda) 

Pass, när MTV stod i tur att bjuda (den felande har 
bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

KONTRAKTSBUD UTOM TUR (31) 
Kontraktsbud, när MTH stod i tur att bjuda 1. MTH passar.

Budet utom tur måste upprepas. 
Ingen korrigering för någon i 
paret. 

2. MTH bjuder ett regelrätt kontraktsbud, D 
eller RD. Den felande kan bjuda vilket 
regelrätt bud som helst. Om det är ett: 
(a) Jämförbart bud, ingen korr. för partnern  
(b) Ej jämförbart bud, pass nästa gång för 
    partnern 

Lag 16C, 26B (utspelsbegr.) och 72C kan gälla 

Kontraktsbud, när partnern stod i tur att bjuda Se Pass, när partnern stod i tur Se Pass, när partnern stod i tur
Kontraktsbud, när MTV stod i tur att bjuda (den 
felande har inte bjudit tidigare) 

Se ovan (Kontraktsbud när 
partnern stod i tur att bjuda) 

Se ovan (Kontraktsbud när partnern stod i 
tur att bjuda) 

Kontraktsbud, när MTV stod i tur att bjuda (den 
felande har bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

DUBBELT ELLER REDUBBELT UTOM TUR (32)  
D eller RD, när MTH stod i tur att bjuda Se ovan (Kontraktsbud, när 

MTH stod i tur att bjuda) 
Se ovan (Kontraktsbud, när MTH stod i 
tur att bjuda) 

D eller RD, när partnern stod i tur att bjuda Se ovan (Pass när partnern .…) Se ovan (Pass när partnern stod i tur ….)
D eller RD, när MTV stod i tur att bjuda (den felande 
har bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

 

OTILLRÄCKLIGT KONTRAKTSBUD (27) (Ta spelaren ifrån bordet och fråga om orsaken till det otillräckliga budet) 
27A. Budet kan godkännas av den felandes MTV. Det godkännes om den spelaren bjuder. 

Budgivningen fortsätter utan korrigeringar.  
27B. Budet godkännes ej av MTV om den felande och måste rättas till genom att ersättas 

med ett regelrätt bud med korrigeringar enligt nedan.  
27C. Ändring i förtid av den felande, innan TL har beslutat om korrigering, och det 

otillräckliga budet inte har godkänts i enlighet med A, gäller det nya budet. TL tillämpar 
det relevanta avsnittet i B på det nya budet. 

 
 

Korrigering för den 

felandes partner 

27B1(a) Om det otillräckliga budet ersätts med det lägsta tillräckliga kontraktsbud som 
        specificerar samma benämning(ar) som det ersatta budet, fortsätter budgivningen utan 
        ytterligare korrigering. 
27B1(b) Förutom enligt (a), om det otillräckliga budet ersätts med ett jämförbart bud, 
        fortsätter budgivningen utan ytterligare korrigering.

Ingen korrigering. 

27B2. Förutom enligt B1 ovan, om det otillräckliga budet ersätts av ett tillräckligt 
        kontraktsbud eller pass. 
27B3. Förutom vad som står i B1(b) ovan, om den felande ersätter det otillräckliga budet 
         med D eller RD, ogiltigförklaras detta bud. Spelaren måste bjuda ett tillräckligt 
         kontraktsbud eller pass. 

Pass resten av budgivningen.
Ev. utspelsbegränsning lag 26B.                
Ev. korr resultat lag 72C. 

27B4. Om den felande försöker ersätta det första otillräckliga budet med ett annat 
          otillräckligt bud, dömer tävlingsledaren som i B3 ovan, om inte MTV godkänner det 
          nya otillräckliga budet enligt A1 ovan.  

 

Otillräckligt kontraktsbud utom tur. Lag 31. Lag 31 

 


