Pas uden for tur
Pas uden for tur kan fx forekomme således:
1.
2.

Syd skal åbne, men inden han får tænkt færdig melder Øst (modstanderen til højre - MTH) pas.
Syd skal åbne, men Vest (modstanderen til venstre - MTV) eller Nord
(makker) melder pas.

Disse situationer behandles lidt forskelligt, men fælles for dem er, at hvis næste hånd accepterer pasmeldingen eller melder uden at bemærke at pasmeldingen var uden for tur, så fortsætter spillet uden yderligere korrektion. I det følgende beskrives situationer hvor Syd skulle åbne, og pas uden for tur ikke accepteres.
1.

Øst - modstanderen til højre (MTH) - melder pas uden for tur. Syd accepterer ikke meldingen. Pasmeldingen ophæves, og Syd melder så. Den fejlende skal så melde pas første gang det bliver hans tur. Der
er ingen begrænsninger for hans makker.

2.

Vest - modstanderen til venstre - eller Nord - makker – melder pas uden for tur: Pasmeldingen ophæves, og Syd der var i tur melder så. Den fejlendes makker må afgive enhver lovlig melding, idet oplysningen om at makker ikke har en åbningshånd er ubeføjet for ham. Når turen nu kommer til den fejlende igen må han også melde hvad han vil, og hvis det er en ”tilsvarende melding” er der ingen yderligere berigtigelse. Hvis ikke skal den fejlendes makker passe første gang han er i tur. De nye regler om
”tilsvarende melding” i 2017-lovene er behandlet i en særskilt artikel. En tilsvarende melding, når meldingen uden for tur var pas må være enhver melding der viser under en åbningshånd.

Her skal Nord åbne, men Syd passer uden for tur. Turen går tilbage til Nord, der åbner 1♥:
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Formentlig vil både 2♥ og 1ut kunne regnes for ”tilsvarende”, da de har en ”betydning som er en delmængde af mulige betydninger af den tilbagetagne melding” (citat fra §23A2). Hvis parret spiller med at 3♥ og 4♥
også kan vise svage hænder som ville have passet, kan de muligvis også gælde som ”tilsvarende meldinger”.
Hvis Syd derimod melder fx 1♠, er det ikke en ”tilsvarende melding, da det viser en hånd med fra 6hp og
opefter - ubegrænset, og det er afgjort for langt fra den oprindelige pas. Hvis Syd melder alt andet end en
”tilsvarende melding” skal hans makker i Nord passe første gang det bliver hans tur til at melde. Der bliver
desuden udspilsbegrænsning, hvis NS kommer i modspil.
Når en spiller har passet uden for tur er det en ubeføjet oplysning for hans makker, at han har en svag
hånd. Han må ikke udnytte den viden. Giv Nord denne hånd: ♠KDT6543 ♥65 ♦87 ♣54. Han sidder og overvejer om han skal åbne 2♠ eller 3♠. Nu hører han Syd passe uden for tur. Han ved nu at modstanderne har
udgang i kortene, så han spænder buen til bristepunktet og melder 4♠ for at gøre det vanskeligt for dem.
Må han det? Nej, det må han ikke, for han udnytter den ubeføjede oplysning, at makker er svag. Turneringslederen vil derfor justere scoren til det sandsynlige resultat og give Nord en advarsel.
Det er forhåbentlig fremgået at pas uden for tur er lidt kompliceret, så prøv ikke selv at rette på det ved
bordet. Tilkald turneringslederen, det er sådan noget vi har ham eller hende til.
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