Spilfører spiller ud fra den forkerte hånd.
Reglerne om forkert udspil/tilspil er ganske komplicerede. De fylder 7 sider
i Bridgelovene, men her er nogle hovedtræk når spilfører spiller fra bordet
men er på hånden eller omvendt.
Lad os se på det typiske eksempel: Spilfører har vundet et stik på bordet og
spiller ud fra hånden:
1. Modstanderne kan acceptere udspillet. Hånden til venstre for spilfører kan fx bare spille til. Så er det accepteret, og i så fald sker der ikke yderligere og udspillet betragtes som korrekt udspil. En af modspillerne
kan også sige det: ”Jeg vil gerne acceptere det forkerte udspil”.
2. Modstanderne kan nægte at acceptere udspillet, fx ved at sige ”næ hov, du er på bordet/hånden”, men
det er klogere at sige ”lige et øjeblik”, før man nægter eller accepterer. Det kan jo være at man kan drage
fordel af det forkerte udspil. Hvis modstanderne ikke er enige om hvorvidt de skal acceptere udspillet, er
det spilleren i tur der bestemmer. Hvis modspillerne ikke accepterer udspillet, tager spilfører det udspillede
kort tilbage og spiller i stedet korrekt ud. Der er ikke yderligere berigtigelse, og modstanderne har selvfølgelig lov til at bruge deres viden om at spilfører har det viste kort.
Bemærk at spilfører ikke bare kan rette sit udspil hvis han selv opdager fejlen. Når han har spillet/bedt
om/peget på et kort er det spillet og modstanderne kan acceptere eller afvise udspillet.
Det er lidt specielt at modspillerne i dette tilfælde begge kan tage stilling til udspillet fra forkert hånd, for de
må jo ikke kommunikere under spillet. Udspillet er som nævnt accepteret når modspilleren i tur har lagt til,
og hans makker må derefter ikke kommentere accepten for så kan han næsten ikke undgå at give ubeføjede oplysninger.
Nu er makker jo ikke altid helt vågen. Lad os sige at du nægter at acceptere det forkerte udspil og spilfører
tager sit kort tilbage for at spille korrekt ud, men nu lægger din sløve makker til, altså fx:
Spilfører i Syd tager et stik på bordet og spiller fejlagtigt ud til næste stik fra hånden. Du
sider Øst og siger ”hov, du skal spille ud fra bordet”, og spilfører tager (korrekt) sit kort
op igen og spiller ud fra bordet, men Vest, din makker, har ikke fulgt helt med og spiller
nu til. Hvad nu?

Spilfører
Her gælder den sædvanlige regel om kort vist i utide, for spilfører har gjort, hvad han skulle, og Vests kort
bliver et strafkort. Vest kunne – inden spilfører tog et kort fra bordet – have sagt at han gerne ville acceptere udspillet fra den forkerte hånd, men det gjorde han ikke.
Der kan også ske det, at Vest er vågen og sidder og overvejer om han skal acceptere udspillet eller ej, og at
du i Øst ser en fordel i at acceptere det. Så kan du sige det, og så kan makker evt erklære sig uenig, og så er
det ham der bestemmer, fordi han er i tur.
Mange af de ulykker der kan ske kan man jo undgå ved at tilkalde turneringsledere med det samme, så vil
han sørge for at I kommer korrekt videre.
Reglerne om forkert udspil fra modspillerne er lidt forskellige fra det her beskrevne, og det har jeg beskrevet i en særskilt artikel. Se Kromann Bridge - Bridgelovene
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