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Lösningsförslag till simuleringsövningarna 
 

 

1. a) lagtävling. Syd kommer inte att riskera kontraktet för overtrick. Således toppar han 
rutern; 3NT +2. 
 
b) partävling. Nu är masken ett logiskt alternative; 3NT — 3. Lag 16D2 
 

c) partävling. Se b). Men om kontraktet är pressat, t ex bjudet på understyrka eller att 
spelföraren fått favor under det tidigare spelet, kan a) ovan bli tillämpligt. 
 
I samtliga fall berättar TL för Syd att han måste spela en ruter i stick 11 och att Väst får 
byta till ett annat (ruter)kort. TL berättar också för Syd att vetskapen om {10 hos Väst 
är en otillåten upplysning om den kommer från att ha sett kortet. (Tala inte om för Syd 
att han måste spela {9!) 
 
 

2. Träkarlen får fråga spelföraren om han gjort revoke och även om han inte gör det på ett 
så lämpligt sätt (allra helst inte i a) !), blir resultatet detsamma: Syd blir varse att han 
gjort revoke! Därför ska han tillåtas att byta ut sitt kort. Lag 61B. 
 
I c) begick spelföraren inte revoke, så ]3 är ett spelat kort. 
I a) ska Nord åtminstone tilldelas en allvarlig varning (rent av straffpoäng) för sitt sätt att 
uttrycka sig. 
 
 

3. a) Normalfallet där revoken ännu inte är etablerad. Det är viktigt att förklara i detalj vad 
som ska göras, och att spelföraren får spela ett annat kort från träkarlen i förra sticket. 
Om han gör det, får också Öst spela ett annat kort. Spelföraren får även spela ett annat 
kort än }kn och }3 från träkarlen i detta stick. 
 
b) Frågan är huruvida Östs påspel resulterar i att revoken blir etablerad? Lag 62A säger 
att en revoke måste rättas till om den blivit känd innan den etablerats. Så är fallet här, 
således: inte etablerad. 
 
c) Som b). Se även Lag 47 om Utspel och påspel i förtid. 
 
 

4. a) Lag 45E2 inte tillämpbar. Syd spelar ut utom tur i stick tre. Endera motståndaren 
kan acceptera, i annat fall får Syd ta tillbaka kortet. Lag 55. 
 
b) När Väst spelat på har han accepterat utspelet utom tur. Lag 55A. 
 
c) Som i b) men här har Väst dessutom gjort revoke när han med sitt påspel godkänt 
utspelet utom tur. 
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5. a) Spelföraren får spela vilket kort han vill från träkarlen. Lag 45D. 
b) TL ska förklara för Syd att om han ersätter sitt spelade kort i enlighet med Lag 
62C1 får spelföraren ändra sitt påspel från träkarlen (Lag 62C2). Och enbart då! 
 
 

6. a) Lag 58A; Östs kort är spelat i förtid, så Lag 57A tillämpas. 
b) Lag 53C tillämpas; Öst får ta upp sitt kort ({3). Information sprungen ur detta är 
otillåten för Väst. 
 
 

7. a) TL ska tala om för Väst att han är tvingad att passa vid första tillfälle. Lag 31A2A. 
b) Se a). 
c) TL förklarar för Väst att han måste passa under resten av budgivningen samt att 
utspelsbestraffning kan bli tillämplig. Lag 31A2B. 
 
 

8. a) Justerad score baserad på ett sticks förlust till trumfdam. Lag 72B1 och 55C. 
b) Den här gången accepterade Öst utspelet från fel hand, vilket kan vara en god 
anledning att låta det spelade resultatet stå för ÖV:s vidkommande. För NS gäller samma 
score som i a). 
 
 

9. a) Ta bort den [kn som inte hör till den aktuella brickan och låt Syd spela ett regelrätt 
kort. 
b) Rubriken till Lag 13. TL kan besluta att brickan inte kan spelas på normalt sätt och 
istället ge en justerad score +/-3 IMP. 
c) Som i b). 
 
Notering: Han bör besluta att brickan inte ska spelas i fall b) och kan tänkas tillåta den 
spelas i fall c). 
 
 

10. a) Lag 69A och Lag 70. Syd förlorar 2 stick. 
b) Lag 69A också här inget godkänt ännu. Lag 70 och resultat som i a). 
c) ÖV har accepterat anspråket. Det är möjligt att stjäla }10. Lag 69B2 gäller inte. 
Spelat resultat står fast. Lag 69A. 
 
 

11. Lag58B2. Väst väljer vilket kort som ska spelas. TL ska förklara att om Väst väljer att 
spela [kn, kommer [7 att bli ett litet straffkort, medan [kn blir ett stort straffkort skulle 
Väst välja att spela [7. 
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12. a) Lag 17D1 och L17D2. Om MTV bjuder kan brickan inte spelas om den felande 
avger ett annat bud med de rätta korten. 
b) Inte heller när partnern till den felande redan har bjudit på brickan. 
 
 
 

13. a) Öst dubblar motpartens bud, så ur den aspekten är den regelrätt och kan därför 
accepteras av Syd. Om inte, måste Väst passa resten av budgivningen och Lag 26B kan 
bli tillämplig. Lag 23A. 
b) Dubblingen har blivit godkänd av nästa hands pass. Budgivningen fortsätter som om 
inget hänt. 
c) Otillåten dubbling (man kan inte dubbla partnern!). Den felande får bjuda vilket bud 
han vill när han är i rätt tur. Partnern måste passa resten av budgivningen. Lag 26B kan 
bli tillämplig. Lag 36B. 
d) Dubblingen och det efterföljande passet annulleras. Väst är i tur att bjuda. Lag 26 
gäller inte, däremot Lag 36A. 
 
 

14. a) 2]-budet har ingen speciell innebörd (om ostört) så inget annat bud kan bli mindre 
specifikt. Öst får bjuda vad han vill utan att partnern stängs av. Lag 27B1b. 
b) I det här fallet finns styrkegränser för budet 2] (ostört) och andra bud, så formellt 
föreskriver Lag 27 att partnern måste passa. Lag 27B2b. 

 
 
 
 
    


