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Etiske og praktiske regler under meldeforløbet

Meldinger:

Hånden må ikke føres hen mod meldekassen,  før man har besluttet,  hvilket  meldekort  man vil 
lægge. Herved antyder man ikke, om man er ved at vælge et paskort, doblekort eller et bud.
Har du løftet et passkilt eller et bud, må du ikke sætte det ned i kassen igen! Ingen melding må tages 
tilbage (kun ved fejlgreb).

I  første  melderunde skal man holde mindst  3 sekunders pause inden melding,  idet  at  en hurtig 
melding let kan antyde meget små kort.

Når det er din tur til at melde, må du - inden du melder - spørge makkeren til en spiller, som har 
afgivet en melding, om betydningen af denne melding. Spørg kun, hvis du har til en melding, hvis 
du får et bestemt svar. Din interesse for meldingen kan antyde interesse for den meldte farve.
Hvis makkerens forklaring har været forkert,  skal der gøres opmærksom på dette inden det første 
udspil, hvis det er spilførers side, der har afgivet forkert forklaring. Hvis det er modspillerne, der 
har afgivet forkert forklaring under meldeforløbet, skal det meddeles efter spillet.

Alle  meldekort  skal  blive  på  bordet  indtil  udspilleren  har  valgt  sit  udspilskort.  Så  undgås  en 
mundtlig repetition af meldingerne.

Meldeforløbet  skal  foregå  neutralt.  Man må  ikke  kommentere  nogen melding  og  må  ikke  ved 
mimik eller kropssprog signalere sin ”mening” om en afgivet melding.

Stopkort ( bruges ved alle springmeldinger):

Hvis der lægges et stopkort eller der bliver sagt stop, skal den næste spiller vente i ca. 10 sekunder 
med at afgive sin melding.

Alert:

Der gives signal, når makker anvender en kunstig melding. Dette gøres ved at banke (let) i bordet – 
hvilket er det foretrukne signal - eller ved at lægge et alertkort. Signalet afgives hurtigt og helst 
inden næste spiller melder. Hvis næste hånd når at melde inden signalet, må han melde om.

Den blinde:

Den blinde må først røre et kort, når dette er udpeget af spilfører og må ikke føre hånden hen til et 
bestemt kort. Herved undgås det, at den blinde vejleder spilfører i sit valg af kort, hvilket ikke er 
tilladt.

Tabt kort:

Hvis du under meldeforløbet har tabt eller vist et kort, som makker kan have set, så bliver det til et 
lille strafkort. Du må ikke bare tage det op på hånden igen. Hvis det er et honnørkort, bliver det et 
stort strafkort. Kald på turneringslederen ! (Der er andre regler om dette, hvis det sker under spillet, 
her kaldes også på turneringslederen).

Melding uden for tur:

Hvis du melder, og det ikke var din tur, så skal turneringsleder tilkaldes.
Du må ikke uden videre tage din melding tilbage.
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Tøven:

Det er fuldt ud lovligt at tænke i lige så lang tid, man vil under meldeforløbet og under spillet!!
Under meldeforløbet opstår problemet oftest, når overvejelserne ender med en pasmelding. Nu er 
makkers muligheder meget begrænsede.  Nu  kan makkers melding være afgivet på grund af din 
tøven. Loven siger udtrykkeligt kan være. Det er i situationen ligegyldigt, om den er det!! Makker 
må ikke vælge en melding blandt logiske alternativer, som kunne være foranlediget af din pause.
Læg vel mærke til kan være. Der er således ikke i loven taget stilling til, om der er tale om snyd. 
Det er slet ikke på tale. Det er nu turneringslederens opgave at vurdere situationen, hvis makker 
melder andet end pas efter din tøvepause.
Makker kan, hvis du ikke havde tøvet inden din pas, melde lige så tosset eller godt, som han vil.

Det  er  en af  lovenes  sværeste  paragraffer  at  forstå  og forklare.  Det er  den paragraf,  der  oftest 
resulterer i protester. Det fremgår tydeligt af appelkommiteens annaler.

Kik ind på DBF´s hjemmeside ” regler/lovstof/afgørelser fra appelkommiteen ”, og bliv forvirret.

Gældende alertregler

Følgende meldinger alerteres:

Kunstige meldinger, som ikke viser den meldte farve, eller som samtidig viser andre farver.

Naturlige meldinger, som giver dig en særlig oplysning, som modstanderne naturligvis også skal 
have.

Ny farve, som ikke er krav

Hvis makkers melding i ny farve efter din åbning ikke er krav, skal den altså alerteres.
Det kan være spring i ny farve på din åbning.
Det kan være en svarmelding på din indmelding.

Undtagelser:

Alle doblinger

Naturlige sansmeldinger.

Der skal ikke alerteres meldinger  på 4-trinet  og derover,  bortset fra kunstige meldinger  i første 
melderunde.

Alle  disse regler  har  med meldedelen  at  gøre.  Når  først  spillet  er  i  gang er  der  utallige  andre 
muligheder for lovovertrædelser. Herom en anden gang.
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