Åbningsmelding uden for tur, der ikke accepteres
Bestemmelserne om melding uden for tur kommer oftest i spil når der åbnes
uden for tur. I denne artikel ser vi på de muligheder den fejlende side hhv.
modstanderne har, når det sker, for det kan godt være lidt overvældende, når
turneringslederen remser alle muligheder op.
Først: Næste spiller i tur har altid den mulighed at acceptere meldingen. Så
fortsætter meldeforløbet bare som om der ikke var sket en fejl. Det kommer vi tilbage til sidst i artiklen.
Næste spiller accepterer ikke åbningen uden for tur
Desværre er det lidt forskelligt hvad der sker, alt efter hvem der skulle have åbnet. I eksemplerne
her åbner Syd 1♥ uden for tur:
1. Hvis Vest skulle have åbnet:
Syds melding annulleres. Vest melder og Nord skal passe resten af meldeforløbet. Når turen igen kommer til
Syd, må han melde hvad han vil, altså fx skyde på en slutkontrakt.
2. Hvis Nord - den fejlendes makker - skulle have åbnet:
Syds melding annulleres. Nord skal passe resten af meldeforløbet; han må derfor åbne med Pas. Syd kan - når
turen kommer til ham - melde hvad han vil, fx skyde på en slutkontrakt.
3. Hvis Øst skulle have åbnet:
Syds melding annulleres. Øst åbner.
a) Øst melder pas: Syd gentager sin melding. Derfra fortsætter det som uden den utidige åbning.
b) Øst melder noget andet end pas: Syd kan melde hvad han vil, - hvis han melder hjerter på et eller andet
niveau skal Nord passe første gang han er i tur. Syd kan også skyde på en slutkontrakt, - hvis han melder 4♥
skal makker skal passe første gang; - hvis han melder noget andet end hjerter, fx Dbl eller 3ut eller andet skal
Nord passe resten af meldeforløbet.
Et eksempel hvor Syd må være fristet til at skyde på slutkontrakten: Syd har ♠KD5 ♥K8432 ♦EK5 ♣ KT og åbner
1♥ uden for tur idet han agter at genmelde 2ut med sine 18-19 hp; men Vest accepterer ikke åbningen uden for
tur. Turen går nu til Vest, der åbner 1♦. Nord passer tvungent, og Øst melder pas. Nu er det Syds tur igen. Han
kan nu melde fx 2♥, 3♥ eller 4♥ eller højere (makker skal passe første gang) eller han kan skyde på
slutkontrakten 3ut (makker skal passe resten af meldeforløbet), da han jo ved at han ikke får hjælp fra Nord til at
finde den rigtige kontrakt.
Det kan være, at Nord sidder med en ussel hånd med 4 hp, og at de fleste par står i 2ut. Men hvis der lige kan
skrabes ni stik hjem og NS får en top på spillet, vil ØV ofte beklage sig til turneringslederen. Men de får en lang
næse. Syd tog en chance der gav gevinst, og det er helt i overensstemmelse med Bridgelovene.
Et eksempel hvor næste spiller accepterer åbningen uden for tur: Hvornår kan næste spiller have en interesse i
det? Det kan han fx hvis hans hånd ikke er stærk nok til at åbne på, men egner sig fortrinligt til en indmelding.
Giv Vest i eks. 1 denne hånd: ♠KB54 ♥8 ♦KB86 ♣DBT6 og det er ret oplagt for ham at acceptere den utidige
åbning 1♥ og doble.
Eller giv ham ♠EDT97 ♥6 ♦98 ♣E9863 og det er ret oplagt at acceptere og indmelde 1♠.
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