Ændringer, der vedrører alle bridgespillere
Jeg vil gerne have kortene spillet færdigt
Spilfører lægger ned og kræver resten af stikkene. En af modspillerne synes ikke, det lyder rigtigt,
og siger: »Jeg vil gerne have kortene spillet.« Hidtil har det ikke været tilladt at spille videre. Hvis
man ikke kunne blive enige om antallet af stik, måtte turneringslederen løse det. Det nye er, at det
kan være lovligt at spille videre. Det kræver, at alle fire spillere (også den blinde) er enige om det,
og bagefter gælder resultatet af spillet så uden hensyn til de oplysninger, der kan udledes af hele
situationen (§ 68D). Hvis det er en modspiller, der har krævet stik, skal initiativet til at spille
videre komme fra spilfører eller den blinde. Læg mærke til, at det stadig er normalt, at en af
spillerne (også den blinde) forlanger, at turneringslederen afgør sagen, uden at der bliver spillet
videre. Turneringslederen afgør i så fald sagen efter de samme principper, som vi kender fra 2007lovene.
Jeg har forklaret forkert
Når man opdager, at man selv har forklaret forkert, skal man af egen drift rette forklaringen og
sørge for, at turneringslederen bliver tilkaldt. Denne pligt har man også, hvis man glemt en alert,
hvis man har alertet forkert, eller hvis man opdager, at man har glemt en væsentlig del af
forklaringen. Hvis det er efter den afsluttende pas, skal man reagere omgående. Tidligere skulle
man også reagere omgående, hvis det var før den afsluttende pas, men det nye er, at man også må
vente til lige efter den afsluttende pas (§ 20F4).
Modspilleren må ikke vise den blinde sine kort
Den blinde må ikke på eget initiativ se en modspillers kort. Det nye er, at det nu også er forbudt
for modspillerne at vise deres kort til den blinde (§ 43A3). Denne ændring er givetvis udløst af de
snydesager, der er blevet kendt de seneste år.
Fejlgreb og fortalelse: Ikke længere krav af typen »uden tænkepause«
Når man har besluttet sig for at melde fx 1ut, men man ved en mekanisk fejl får 2ut op af kassen,
er der tale om et fejlgreb. Hvis det opdages og man gør opmærksom på det, inden makker har
meldt, er der tale om et fejlgreb. Det nye er, at der ikke længere er krav om, at man reagerer uden
tænkepause (§ 25A1).
Når man som spilfører har besluttet sig for at spille fx 8 fra bordet, men man ved en fortalelse
får sagt noget andet (fx »ruder otte«), skal fortalelsen rettes, hvis man gør opmærksom på den, før
næste kort spilles fra spilførers egen hånd eller fra bordet. Det nye er, at der ikke længere er krav
om, at man reagerer uden tænkepause (§ 45C4b).
Forbudt at spørge til meldingerne alene for at lokke modparten på glatis
Man må spørge til modpartens aftaler, når man er i tur. Men de spørgsmål, man stiller, er
ubeføjede for makker og kan derfor begrænse makkers valgmuligheder. Man må ikke spørge alene
med det formål at hjælpe makker. Det nye er, at man heller ikke må spørge alene med det formål
at lokke en forkert forklaring ud af modstanderne (§ 20G2).

