"Spilfører må vise alle sine kort!" - Må han nu også det?
Det anførte udsagn forekommer ret hyppigt ved bordet, fx når spilfører
spiller ud fra hånden hvor han skulle spille ud fra bordet. Som regel sker
der så bare det at spilfører tager sit udspillede kort tilbage på hånden og
spiller ud fra bordet i stedet. Men udsagnet er forkert!
Den opfattelse at spilfører i modsætning til modspillerne kan vise sine kort
som det passer ham og tage dem op igen uden videre har sikkert sit udspring i reglen om, at ingen af spilførers kort (inkl. den blindes kort) kan blive strafkort. Fx bliver et kort som en modspiller taber ved et uheld
med billedsiden opad straks et strafkort, mens spilfører i den situation blot tager det tabte kort op på hånden igen. Men det betyder altså ikke, at spilfører kan rode med sine kort som det passer ham.
Her er to almindelige situationer, hvor modspillet kan udnytte at spilfører roder!
Spilfører har vundet et stik på bordet og spiller ud fra hånden:
Hvis den blinde eller en modspiller gør spilfører opmærksom på, at han er på bordet kan spilfører ikke uden
videre tage sit udspil op på hånden igen og spille fra bordet. Hånden til venstre for spilfører har nemlig ret
til at acceptere udspillet. Det gør han ved at sige fx "næ hov, jeg vil skam gerne ac♣1098
ceptere dit udspil", eller han kan lægge et kort til. Det kunne være i denne situation, hvor spilfører i Syd spiller 3ut og er på bordet, men spiller ♣7 fra hånden. Det
♣B52
ligner jo et overraskende stik på ♣ B. Når modstanderen til venstre accepterer det
forkerte udspil anses udspillet for at være korrekt, og spillet fortsætter uden yderli♣7
gere korrektion. Modspillerne kan selvfølgelig også nægte at acceptere det forkerte
udspil og bede om udspil fra bordet i stedet, og i så fald kan spilfører tage sit forkert udspillede kort tilbage
på hånden. Det er nu en beføjet oplysning for modspillerne, at spilfører har det således viste kort, men der
sker ikke yderligere berigtigelse.
Spilfører viser alle sine kort
Hvis modstanderen til højre for spilfører spiller ud til første stik (altså forkert åbningsudspil) og spilfører
lægger sin hånd ned på bordet med billedsiden opad i et øjebliks uopmærksomhed fordi han tror at han
skal være den blinde, så betyder hans handling at det forkerte åbningsudspil er accepteret! Han kan ikke
derefter vågne op og sige ”hov, det er jo mig der er spilfører!” og så tage sin hånd op igen. Dette eksempel
viser særdeles tydeligt, at udsagnet ”spilfører må vise alle sine kort” er helt forkert!
Hvis spilfører viser sine kort senere i spillet kan det have en helt anden konsekvens: Lad os sige at spilfører
spiller 4♥ og efter at have taget sine 10 stik lægger resten af sine kort ned på bordet uden videre. I så fald
opfattes det efter omstændighederne som krav på eller afgivelse af de sidste tre stik. Dette med at lægge
ned for rest har jeg skrevet en særskilt artikel om, "At lægge ned for rest", som man kan finde på min
bridgeside under Bridgelovene; - i denne sammenhæng er det interessante at spilfører jo ikke har angivet
en spilleplan, og så skal man tilkalde turneringslederen for at få redt trådene ud.
Hensigten med denne artikel er bla a. at gøre op med en ret almindelig uvane hos mange spilførere: ikke at
holde rede på om næste udspil skal komme fra hånden eller bordet. Det er faktisk en vigtig del af planlægningen af spillet at kunne komme frem og tilbage mellem hændene, så det kan undre at så mange tager så
let på det.
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