Melding uden for tur
Du åbner 1♥ uden for tur. Turneringsleder! Næste spiller i tur får nu den mulighed at acceptere meldingen. Gør han det fortsætter meldeforløbet som om
der ikke var sket en fejl. Men oftest accepterer han ikke meldingen uden for tur.
Næste spiller accepterer ikke meldingen uden for tur
Nu går turen tilbage til den der skulle have meldt. Desværre er det lidt forskelligt hvad der sker, alt efter hvem
der var i tur. I dette eksempel åbner Nord 1♥ uden for tur:
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1. Hvis Vest (modstanderen til højre) var i tur: Nords melding annulleres. Vest åbner. Hvis Vest melder pas gentager Nord sin 1♥-melding. Derfra fortsætter det som uden den utidige åbning. Hvis Vest melder noget andet
end pas, fx 1♠, kan Nord afgive enhver lovlig melding. Hvis han afgiver en ”tilsvarende melding” (se nedenfor)
sker der ikke yderligere. Her kan han fx melde 2♥ for åbningen 1♥ viser 5-farve og 12+, og indmeldingen 2♥
viser næsten samme hånd. Nord kunne muligvis også doble, hvilket jo også viser 12+ om end det jo kun viser
4-farve. Der er selvsagt ikke fastlagt nogen praksis endnu vedr. ”tilsvarende melding”. Hvis Nords melding ikke er en ”tilsvarende melding” skal Syd (makker) passe første gang han er i tur. Der kan være tale om ubeføjede oplysninger og udspilsstraf (reglerne herom er også ændret i de nye love).
2. Hvis Øst (modstanderen til venstre) eller Syd (den fejlendes makker) var i tur: Nords melding annulleres. Syd
kan i første omgang melde hvad han vil. Nord kan når det bliver hans tur afgive enhver lovlig melding, og hvis
det er en ”tilsvarende melding” sker der ikke yderligere. Hvis ikke skal Syd passe første gang han derefter
kommer i tur, og der kan være tale om ubeføjede oplysninger og udspilsstraf.
Her skal Syd åbne, men Nord åbner 1ut (15-17) på en hånd med 4 hjerter. Øst vil ikke acceptere, og Syd åbner nu
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Nu er spørgsmålet hvilken melding Nord kan afgive, som viser noget tilsvarende som åbningen 1ut. Formetlig
findes der ingen ”tilsvarende melding” i dette tilfælde, og så kan Nord melde noget andet, men med den konsekvens, at Syd skal passe næste gang det bliver hans tur. Hvis Syd nu har 18 hp går NS sikkert glip af en god slem,
men det er der bare ikke noget at gøre ved.
Begrebet ”Tilsvarende melding” er nærmere forklaret i en anden artikel her på siden. Man kan som spiller altså i
nogle tilfælde redde sig ud af sin fejl uden yderligere berigtigelse hvis man kan finde en melding der betyder
nogenlunde det samme som den tilbagetagne melding eller viser noget af det som den tilbagetagne melding
viste eller har samme formål. Det kan man få hjælp til af turneringslederen, som kan opremse nogle muligheder
(dog uden at foreslå én mulighed fremfor andre).
Hvornår har næste spiller interesse i at acceptere åbningen uden for tur? Det kan han have hvis hans hånd fx
ikke er stærk nok til at åbne på, men egner sig fortrinligt til en indmelding:
Syd åbner 1♥ uden for tur. Vest har: ♠KB54 ♥8 ♦KB86 ♣DT96; han ville ikke have kunnet åbne, men efter åbningen uden for tur et det 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♠ - eller 2♥ (Michaels cuebid).
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