Tilsvarende melding
Dette er et nyt begreb i 2017-lovene. Dermed får spillere, der kommer til at
melde uden for tur eller afgive en utilstrækkelig melding, i nogle tilfælde
en ny mulighed for at redde sig ud af miseren uden straf.
Når en melding må tages tilbage fordi den er afgivet uden for tur eller er
utilstrækkelig og den ikke accepteres af den næste spiller i tur, kan den
som hidtil erstattes af en tilstrækkelig melding i samme farve - eller sans hvis den opr. melding var sans. Det
nye er at den i stedet kan erstattes af en tilsvarende melding, hvilket betyder at meldingen enten
- har samme eller lignende betydning som den tilbagetagne melding, eller
- er en delmængde af de mulige betydninger af den tilbagetagne melding, eller
- har samme formål (fx en spørgemelding eller et relæ).
Et par eksempler nedenfor skal gerne gøre det lidt klarere, hvad der menes. Øst er ”synderen i alle tre tilfælde.
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Syd accepterer ikke og turneringslederen tilkaldes. De 2♣ ville være Stayman efter åbningen 1ut, men hvis
parret også bruger Stayman efter 2ut, kan Øst rette sin melding til 3♣ som er en tilsvarende melding, fordi
den har samme formål som 2♣ (spørgemelding). Tidligere var den situation altid forbundet med udspilsbegrænsning og det skulle vurderes om der var givet ubeføjede oplysninger.
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Nord er giver, men Øst åbner 1♥ uden for tur. Syd accepterer ikke og turneringslederen tilkaldes. Turen går
tilbage til Nord som åbner 1♠, og Øst melder 2♥ ind. Dette er en tilsvarende melding, for Syd vil normalt have tæt på en åbningshånd til sin indmelding. Spillet fortsætter nu uden videre, og Syd anses ikke for at have
givet ubeføjede oplysninger.
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Øst kommer til at afgive en utilstrækkelig melding, 1♥, idet han har overset Nords indmelding. Syd accepterer ikke og turneringsleden tilkaldes. Øst kan nu ændre sin melding til Dbl (negativ dobling). Dette er en tilsvarende melding, fordi Dbl også viser 4-farve i hjerter. Tidligere var denne type af uregelmæssigheder ofte
forbundet med at makker til den fejlende blev pålagt at passe første gang eller under resten af meldeforløbet, men det er altså nu muligt at redde sig ud af miseren uden straf. Hvis Øst i stedet ændrer sin melding
til 2♥, vil dette også være en tilsvarende melding, fordi 10+ og 5-farve også er en af de muligheder, som
den oprindelige melding (1♥) kunne vise.
Når turneringslederen skal vurdere om en melding er tilsvarende eller ej, vil det ofte være af betydning at
parret har et systemkort, som turneringslederen kan kigge i inden han vejleder om mulighederne. Det er
også vigtigt, at turneringslederen tilkaldes, så ”synderen” kan blive vejledt om sine muligheder.
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